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aplicació AMB RETARD D’UNA NORMATIVA

60.000 dependents moderats
entren en el sistema a Catalunya
Els beneficiaris
nous ingressaran de
manera progressiva
a partir d’avui
TONI SUST
BARCELONA

M

algrat que més tard del
que s’esperava i a falta
de veure amb quina cobertura, a partir d’avui
ingressaran en el sistema de la llei
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Lapad) prop de
60.000 catalans. En concret, 58.864,
ja diagnosticats. Es tracta de dependents moderats, grau 1 de dependència. A tot Espanya, la xifra és de

Els treballadors
socials encara no
coneixen amb detall
quina serà la cobertura
312.000 persones. Ingressen ara en
el sistema perquè el Govern de Mariano Rajoy va decidir endarrerir-ne
l’entrada davant la falta de recursos
econòmics.
Benestar Social i Família va
anunciar ahir que destinarà inicialment 18 milions d’euros a l’atenció
d’aquests dependents. Els treballadors socials, que són els que hauran
de prestar l’atenció sobre el terreny,
encara no coneixen en detall quines
seran les prestacions. Ho explica Alberto Caballero, treballador social

i membre del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya. «Sabíem
que entraven ara però encara no coneixem els mecanismes de treball.
No ens han comunicat quins drets
tindrà aquesta gent. No dic que no
estigui previst, però encara no ho
sabem».
SERVEIS SOCIALS SATURATS / La seva lec-

tura és «positiva» per la incorporació
de dependents al sistema, cosa que
comporta la seva atenció i el seu reconeixement, però també observa
riscos, sobretot, a compte de la falta
de recursos públics: «No hem
d’oblidar que aquesta atenció s’haurà de prestar amb uns serveis socials
que estan saturats de feina».
Benestar va precisar quina serà la cartera de serveis a disposició

la norma
RETALLADES I
AJORNAMENTS
DOS INTENTS FALLITS
J La incorporació dels
dependents moderats al sistema
de la Lapad s’havia de produir el
2012, però davant la falta de
recursos el Govern de Mariano
Rajoy la va decidir endarrerir,
primer fins al 2013 i després fins
al juny del 2015. La llei no es va
salvar de la política d’austeritat i
ha patit diverses retallades, la
primera en època de José Luis
Rodríguez Zapatero.

dels dependents moderats: centres
d’atenció diürna per a gent gran i
per a discapacitats, servei d’atenció
domiciliària, prestació econòmica
per a cuidador no professional i habitatges per a persones amb malalties mentals i amb discapacitat.
La Generalitat subratlla que assumeix el 80% del cost de l’aplicació de
la llei i torna a denunciar l’incompliment de l’Estat, que, diu l’Administració catalana, hauria d’aportar el
50%. I l’Estat, en forma de Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, sol postil·lar que la llei obliga les
comunitats autònomes a igualar la
inversió estatal, però no a la inversa.
Un regal enverinat de la norma.
L’Observatori de la Dependència
segueix posant en dubte la cobertura del sistema. El seu director, José
Manuel Ramírez, sosté, per exemple, que a Catalunya els dependents
moderats que entraran en el sistema
no són 58.864 sinó 67.911. En el sector privat, un avís vinculat amb la
qualitat de l’atenció: la patronal de
residències ACRA va demanar ahir
que els 18 milions d’euros de Benestar vagin únicament a serveis i professionals «degudament acreditats
per la Generalitat». H
XAVIER JUBIERRE

33 Un tractor fa treballs per a la sembra d’arròs al delta de l’Ebre.

L’EXPLOTACIÓ D’UN DISTINTIU DE LA UNESCO

El segell ecològic de l’Ebre,
a punt després de dos anys
Les empreses del sud
de Tarragona ja poden
adherir-se a la marca
Reserva de la Biosfera
SÍLVIA BERBÍS
AMPOSTA

Aquest és el tercer estiu des que les
Terres de l’Ebre van ser declarades
Reserva de la Biosfera per la Unesco
i, per fi, es podrà fer ús de la distinció. Més de dos anys de lents tràmits

han sigut necessaris per definir el
logo i el reglament fins que finalment, a partir d’avui, les empreses
de les quatre comarques que compleixin una sèrie de requisits poden
començar a tramitar adherir-se a la
marca per promocionar amb ella els
seus serveis o productes. El més visible serà un logo (s’utilitzarà el mateix del Patronat de Turisme de les
Terres de l’Ebre) que podran utilitzar com a distintiu si obtenen el beneplàcit del comitè avaluador. Amb
el temps transcorregut, s’ha perdut

la inèrcia de promoció immediata
que acompanyava la declaració. Els
sectors turístics i agroalimentaris
de l’Ebre, els dos als quals apel·la directament la nova marca, conceben
amb diferent afecció la seva possible adhesió.
«Les empreses del sector turístic,
com les d’allotjament i les de restauració, mostren un gran interès envers el valor afegit que els pot aportar la marca, i en el cas de les agroalimentàries, la percepció està més
repartida i es pot millorar la seva

resposta», va apuntar ahir un dels
tècnics del Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre
(Copate), organisme que gestiona el
segell.
El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, confia que unes cent empreses s’adhereixin a la marca aquest any. «Seria
un èxit», va afirmar ahir. Per poderho fer, els aspirants hauran de presentar el seu projecte al Copate, a la
Cambra de Comerç de Tortosa o a un
dels quatre consells comarcals i assumir, durant tres anys, «el compromís de millorar la qualitat del producte o servei, amb el territori, amb
la sostenibilitat ambiental i amb la
responsabilitat social», apunta l’organisme gestor. També hauran de
pagar una taxa inicial de 200 euros i
una d’anual de manteniment d’entre 50 i 500 euros en funció dels treballadors.

«Hi sol·licitarem l’adhesió perquè
a la llarga pot ser beneficiós, com és
el cas de Menorca», va assenyalar
ahir Raúl Sabaté, responsable de
l’empresa turística Rogles i Aventura. La localitat on té la seva seu, Flix,
com passa amb tota la zona nord de
la Ribera d’Ebre, està exclosa de la
reserva, encara que la seva activitat
es desenvolupa al llarg del riu Ebre,
en zona inclosa. «Esperem que revisin la delimitació perquè per a zones
com la reserva natural de Sebes l’exclusió és injusta», va apuntar Sabaté.
Algunes institucions s’han pogut
avançar per fer servir el logo. «Estem
convençuts del valor afegit que implica i de la connexió entre la filosofia de les reserves de la biosfera i
la realitat natural i patrimonial de
l’Ametlla de Mar», va afirmar el gerent de l’àrea de Turisme d’aquest
municipi, Damià Llaó. H

