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ESPECIAL

Demanda

Residències
PREUS
● A Lleida, el preu mitjà
d’una residència és de 1.640
euros, segons el portal
Inforesidències a dades del
desembre del 2014.
● El cost és el més baix de les
quatre demarcacions
catalanes, ja que tant
Barcelona, com Girona i
Tarragona superen els 1.800
euros. La mitjana catalana és
de 1.847 euros, uns 20 més
que la de l’Estat.

Per al 2050, més del 20% de la població mundial correspondrà a persones de 60 o més anys.

En les millors mans
LLEIDA OFEREIX MÉS DE 4.700 PLACES EN RESIDÈNCIES I MÉS DE 1.400 EN 75
CENTRES DE DIA PER ATENDRE EL CREIXENT COL·LECTIU DE LA GENT GRAN

● Arreu de l’Estat, el nombre
de places ha augmentat un
1,4 % fins a sumar-ne
374.900. Tres de cada quatre
són privades, apunta un
informe de DBK, que indica
que la facturació ha baixat un
0,7%.
● Quant al perfil, va a l’alça el
nombre de persones que que
pateixen alguna mena de
demència. També augmenta
l’edat dels sol·licitants, ja que
ara els majors de 85 anys
suposen el 46,5% del total.
SEGRE

Vivim en una societat cada cop
més envellida. Entre 1950 i
2010, l’esperança de vida arreu
del món ha augmentat dels 46
als 68 anys. El 2050, hom preveu que les persones de 60 anys
siguin uns 2.000 milions, més
del 20% de la població. Fet i fet,
per primer cop en la història de
la humanitat el volum de gent
gran superarà el de nens.
No obstant, més de la meitat
de la gent gran està mancada de
cures adequades a llarg termini,
revela un informe divulgat el passat setembre per l’Organització
Mundial del Treball. Una mancança que abraça des del monitoreig constant d’aquelles persones que pateixen l’Alzheimer
fins a la fisioteràpia necessària
després de practicar cirurgies.
Aquestes cures es poden proporcionar en residències i centres de dia. A Lleida el 2013

s’oferien unes 4.775 places en
residències (les mateixes que el
2012) i unes 1.411 en 75 centres de dia, unes 72 places més
que l’any anterior, revela l’Anuari Estadístic de Catalunya d’Idescat. Quant a arreu de Catalunya, l’oferta ha crescut lleugerament fins a les 57.532 i 16.912
places, respectivament.
Tot i això, es dóna la paradoxa que hi ha unes 8.000 places
buides al sector privat, mentre
que hi ha 17.000 usuaris que esperen accedir a una plaça pública, un dret reconegut per llei,
adverteix l’associació Acra.
D’aquí que es reclami un pressupost adient per atendre les necessitats del sector, alhora que
insten que l’Estat assumeixi el
finançament que li pertoca per
llei, el 33%, i no el 17% que
assumeix actualment, atès que
la Generalitat financia el 83%.

Les entitats reclamen més pressupost per satisfer la demanda i que l’Estat financia el que li pertoca.
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ESPECIAL

Equipaments

Residències

Centres en llocs salubres
i adaptats als usuaris

Insten a un
sistema
transparent,
àgil i integral

AL MARÇ ENTRARÀ EN VIGOR UN DECRET QUE ACTUALITZA LES CONDICIONS
MÍNIMES QUE HAN DE COMPLIR LES RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA A CATALUNYA
R.B

Els centres de dia i les residències s’hauran d’ubicar en indrets
salubres i considerats no perillosos, “preferentment” en nuclis
urbans i adaptats als usuaris.Així
ho apunta un decret aprovat al
setembre per la Generalitat, que
actualitza les condicions mínimes que han de complir els centres de dia i les residències per
a la gent gran i persones amb discapacitat.
El nou reglament, que entrarà
en vigor el 17 de març de l’any
vinent, també concreta el nombre de metres quadrats que han
de tenir les habitacions i prohibeix que hi hagi dormitoris amb
més de dos llits en el cas dels geriàtrics. Tal com apunta el govern, el nou decret recull les necessitats derivades del nou context normatiu vigent i de simplificació de l’activitat de les administracions públiques, per
exemple, la Llei d’accessibilitat
aprovada el 2014. D’altra banda, adequa els recursos materials
dels que han de disposar els serveis socials, per tal de garantir
una prestació de qualitat i eficient.
En aquest sentit, es fixen els
requisits dels accessos i recorre-

guts interiors; característiques
generals de l’edificació; instal·lacions i serveis complementaris
com ara serveis higiènics, cuina
o bugaderia; així com les condicions específiques per a cadascuna de les formes de prestació.
També fixa les condicions materials mínimes que han de complir els establiments, d’acord amb

Fixen requisits
dels accessos,
de les instal·lacions
i dels serveis
complementaris

Concreta el nombre de m2 que han de tenir les habitacions.

la cartera de serveis socials. Com
a formes de prestació, contempla l’establiment diürn, residencial o alternativa a la llar.
L’autorització administrativa
i la de modificació pretenen garantir que els serveis socials reuneixin les condicions materials
i funcionals mínimes que fixa la
llei. S’ha d’aplicar quan els serveis siguin de nova creació, si es
produeixen modificacions de

caràcter estructural o funcional,
o bé si es produeix un canvi de
titularitat, es trasllada la ubicació o cessa l’activitat.
La norma regula a més el registre d’entitats, serveis i establiments socials, on s’inscriuen
i qualifiquen tots els serveis socials, de titularitat pública i privada, així com les entitats titulars. D’aquesta manera s’informa i es difonen els recursos

existents, per tal que tothom ho
pugui consultar.
Atès que el nou decret entra
en vigor el març del 2016, si no
es fan modificacions en el servei
o l’establiment o si bé se sol·liciten abans d’aquesta data, la
normativa que prevaldrà serà
l’ordre anterior del 1987, adverteixen des de l’associació catalana de recursos assistencials,
Acra.

Les persones ingressades en
residències han de tenir veritable accés a totes les prestacions de la sanitat pública,
igual que en tenen al seu domicili.Aquesta és una de les
deu mesures proposades per
la patronal catalana en un document presentat al maig.
El decàleg insta a establir
un sistema transparent i segur de copagament que valori de forma “clara i fiable” la
capacitat econòmica de les
persones i que sigui accessible. Qui té dret a una prestació ha de saber el termini
màxim a partir del qual començarà a rebre-la, apunta
Acra.
D’altra banda, consideren
que un usuari d’un centre de
dia hauria de poder ser usuari d’un centre de nit i que les
estades de Respir haurien de
fer-se extensives a totes les
residències de Catalunya.
L’associació demana més agilitat per tal de passar d’un recurs sanitari a un social, on la
dependència fos valorada de
forma urgent.Aposta per un
model que tendeixi cap a la
“simplicitat, eficiència i equitat”, facilitant que els centres
tinguin places privades, places amb PEVS (prestacions
econòmiques vinculades) i
places de concert. Insta a més
que els centres es converteixin en plataformes de serveis
que garanteixen l’atenció en
tot moment.

MÉS INVERSIÓ EN CUIDADORS PROFESSIONALS
● Amb el desplegament de la llei
de dependència, a Catalunya han
accedit al sistema 60.000
dependents de grau I (moderat),
el 70% dels quals tenen 65 anys o
més anys. Necessiten ajuda per
les activitats diàries bàsiques.

● El sector ha sol·licitat que el
pressupost reservat a aquest
col·lectiu es destini a serveis i
professionals autoritzats per
l’administració, perquè tenen els
coneixements i l’experiència
necessària.

Visita’ns i t’informarem.

● D’altra banda, es posa l’accent
en la necessitat d’agilitzar la llista
d’espera, en la que figuren unes
17.000 persones a tot Catalunya.
S’ha de prioritzar l’accés de
persones qualificades amb grau II
i IIII.

