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X. SANTESMASSES

Setmana Santa. Bellpuig ultima els detalls
de la Processó dels Dolors de divendres vinent
Llibres. L’escriptor Xavier Bosch presenta a
Lleida la seua nova novel·la, ‘Nosaltres dos’

ASSUMPTES SOCIALS PROJECTES

Més atenció per a nens tutelats
La consellera Bassa anuncia sis nous centres i sis pisos a Ponent, que augmentaran les places en
un 42% || L’objectiu és personalitzar el servei i la província ja tindrà així el circuit tancat
R.RÍOS

❘ LLEIDA ❘ Les comarques lleidatanes comptaran a final d’any
amb sis centres i sis pisos tutelats nous per a menors protegits
per la Generalitat, la qual cosa
permetrà incrementar el nombre de places en un 42 per cent
i arribar així a les 241. Així ho
va anunciar ahir la consellera de
Treball, Assumptes Socials i Famílies, Dolors Bassa, durant una
visita a Lleida en què va assegurar que l’objectiu d’aquest nou
pla és canviar el model d’atenció a nens i adolescents tutelats
perquè sigui més personalitzat
i al més semblant possible a una
vida en família. La proposta es
concreta en quatre nous centres
d’acolliment de menors tutelats
(Crae, centre residencial d’acció
educativa) a Tremp, la Seu, Lleida i Juneda. Dels actuals, la conselleria tancarà el de les Borges
i dividirà en dos el de Vilanova
de Bellpuig, per evitar els grans
centres i optar per unitats de
convivència reduïdes, de 12 menors màxim i amb habitacions
dobles o individuals. Així, la
província tindrà deu centres en
total i 180 places, davant els set
i les 154 actuals respectivament.
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MENORS TUTELATS

EN CENTRE RESIDENCIAL

CENTRES I PISOS

PLACES

La Generalitat tutela actualment
461 menors a les comarques lleidatanes. Al conjunt de Catalunya
la xifra arriba gairebé als 7.000.

Del total de menors lleidatans tutelats, més de la meitat viuen amb
família extensa o d’acollida. La
resta, 193, estan en un centre.

Amb l’anunci de la conselleria, les
comarques lleidatanes comptaran
amb dotze centres per a menors i
deu pisos tutelats.

El total de places per a menors
amb alguna mesura de protecció
s’incrementarà en un 42% a Ponent, que arribarà a les 241.
ITMAR FABREGAT

Sis pisos tutelats
A més, el nou pla també inclou la posada en marxa a Lleida ciutat de sis pisos tutelats,
que se sumaran als quatre actuals i que duplicaran l’oferta
de places, que passaran de 16
a 33. Aquests habitatges estan
destinats a adolescents tutelats,
de 17 anys o més, perquè iniciïn la transició a la vida adulta. Una altra de les novetats és
que Ponent tindrà per primera
vegada un Centre Residencial
d’Educació Intensiva (fins ara
es derivaven a Tarragona), amb
20 places per a menors tutelats
amb alteracions de conducta, i
una Casa d’Infants (que ja va
avançar SEGRE), amb vuit per
treballar amb menors en risc i
les seues famílies i evitar retirar la tutela. Per a tot plegat es
comptarà amb la incorporació
de dotze nous tècnics i amb un
pressupost que el departament
no va confirmar però s’acostaria
als quatre milions.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

La consellera Bassa (centre), ahir, durant la visita al centre de menors Torre Vicens de Lleida.

Les residències de gent gran insten el Govern a apujar les tarifes públiques
n L’Associació Catalana de
Recursos Assistencials (Acra),
patronal majoritària de les
residències de gent gran, va
reclamar ahir a la Generalitat
un augment de l’11% de les
tarifes públiques en les residències catalanes després que
hagin estat congelades durant
els set últims anys, mentre
que els costos han crescut un
10,62%. La presidenta de l’entitat, Cinta Pascual, va alertar
que la situació que actualment
viuen les residències és molt
crítica i insuportable, per la
qual cosa la qualitat del servei es pot veure afectada si les

tarifes continuen congelades:
“No voldria parlar de centres
low-cost però pot passar”, va
assegurar Pascual, que va recriminar que la Generalitat
s’escudi amb l’argument de
la limitació pressupostària.
Aquest escenari es dóna en un
moment en què “ha augmentat

CONGELACIÓ

Denuncien que fa 7 anys
que estan congelades i que
els costos creixen i alerten
de centres ‘low-cost’

el grau de dependència” respecte al 2010 (hi ha un 99 per
cent de malalts crònics i un 70
per cent en cadira de rodes),
per la qual cosa les residències no es poden plantejar reduir en personal i han hagut
de retallar en manteniment i
inversions.
Acra va reclamar al Govern
que la partida de 50 milions
d’euros per a dependència prioritzi les tarifes. Fins al 2010
existia un sistema de revisió
a partir de l’IPC, però aquest
model es va trencar per una
decisió del Govern central i
ara “no existeix cap sistema

de referència”, va deplorar
Cinta Pascual. Per aquesta
raó, el sector de les residències reclama conèixer “de forma anticipada i consensuada”
els paràmetres que s’utilitzen
per determinar les tarifes cada any, perquè si no no es pot
pretendre tenir un sector professionalitzat i digne.
Acra agrupa actualment el
70% de les entitats de recursos assistencials de Catalunya, compta amb 440 entitats
associades i té 37.000 places
que donen feina a 27.200 treballadors directes i 10.000
d’indirectes.

