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La llista d’espera per accedir a una plaça pública en una residència de gent gran a Lleida assoleix actualment els
1.213 lleidatans, una xifra que ha augmentat en els dos últims anys. Tanmateix, Ponent compta amb més de 200 llits
privats buits. El preu, d’entre 1.800 i 2.000 euros, acostuma a suposar més del doble del cost del servei públic.
BENESTAR SERVEIS

Més de 1.200 persones grans de Lleida,
en llista d’espera per a una residència
En una plaça pública, mentre que hi ha més de 200 vacants privades buides a Ponent
R. RÍOS

❘ LLEIDA ❘ La llista d’espera per poder accedir a una plaça pública
en una residència de gent gran
ja fa diversos anys que no baixa del miler de persones a la
província de Lleida.Actualment,
1.213 veïns de les comarques
lleidatanes esperen una plaça
d’aquestes característiques (en
un centre del departament de
Benestar o en un de privat però amb llits concertats), més de
la meitat (741) a Lleida ciutat,
segons les últimes dades de la
conselleria, facilitades per la
consellera, Neus Munté, en una
resposta parlamentària. Suposen un 2% més que fa dos anys,
quan 1.185 persones grans de
Ponent estaven pendents d’entrar en un geriàtric.
Sens dubte, un dels principals
motius per a aquesta elevada
espera, que pot arribar a ser de
fins un any, és el reduït cost
d’aquest servei davant de les
places privades. I és que el preu
d’aquestes últimes se situa apro-

LES DADES

1.023

PLACES PÚBLIQUES
Les comarques lleidatanes compten actualment amb 1.023 places
de titularitat pública. Actualment
hi ha 1.213 lleidatans en llista d’espera, segons Benestar.

1.932

PLACES CONCERTADES
Les residències privades lleidatanes ofereixen un total de 1.932 places concertades o col·laboradores,
que estan finançades en una part
per la Generalitat.

2.169

PLACES PRIVADES
La província de Lleida compta amb
2.169 llits en residències de titularitat privada. En aquest cas, els
seus usuaris han de sufragar el
100% del cost.

2.000

EUROS
El cost mensual per una plaça de
residència privada s’acostuma a situar aproximadament entre els
1.800 i 2.000 euros mensuals de
mitjana.
ÒSCAR MIRÓN

PREU

El preu d’una plaça
privada de residència se
situa entre els 1.800 i els
2.000 euros mensuals
ximadament entre 1.800 i 2.000
euros de mitjana, mentre que
els usuaris de les públiques en
solen pagar menys de la meitat (en funció de renda i patrimoni).
La llista d’espera a Ponent es
va disparar coincidint amb l’entrada en vigor de la llei de la Dependència, el 2007, ja que la
cartera de serveis contempla una
residència o centre de dia. Però
l’elevat preu d’una plaça privada també explicaria que, mentre que més de 1.200 lleidatans
n’esperen una de pública, hi hagi en aquests moments més de
200 vacants en centres privats.
“La xifra s’ha reduït una mica
l’últim any per la reactivació de
les prestacions econòmiques
vinculades (ajudes de Benestar
per finançar aquest tipus de places i que s’havien suspès l’agost
del 2013), però continua sent
una paradoxa que hi hagi tanta
gent que necessiti aquest servei
i mentre hi hagi residències mig
plenes”, afirma Ricard Roda,
delegat a Lleida de l’Associació
Catalana de Recursos Assistencials (Acra).

Usuaris de la residència pública Lleida-Balàfia, ahir a la tarda en una de les activitats lúdiques organitzades pel centre.

Els beneficiaris de la Dependència es
redueixen a Ponent un 13% en dos anys
❘ LLEIDA ❘ El nombre de lleidatans
que es beneficien de les ajudes
de la llei de la Dependència no
ha deixat de reduir-se en els últims dos anys. Segons les últimes dades facilitades pel departament de Benestar, 9.405 veïns de les comarques de Ponent
estan rebent actualment una
d’aquestes prestacions, la qual
cosa suposa més 1.300 beneficiaris menys que els que hi havia registrats el març del 2013,
quan eren 10.767.

Des d’aleshores, moment en
el qual es va assolir la xifra més
elevada de benefactors d’aquestes prestacions, no ha deixat de
descendir progressivament. El
departament de Benestar ha atribuït en tot aquest temps el descens al fet que el nombre de defuncions de beneficiaris és més
gran que el de les persones que
hi accedeixen per primera vegada, ja que la mitjana d’edat supera els 70 anys. A més, un altre dels motius de la disminució

apuntats per la conselleria és
l’ajornament d’ajudes per les retallades, que fins al passat 1 de
juliol impedien l’entrada en el
sistema dels de grau I, els més

DESCENS

Des de març de 2013, les
comarques lleidatanes han
perdut 9.405 benefactors
d’aquest tipus d’ajudes

lleus, i que estava suspesa pel
ministeri de Sanitat des del 2012
i el 2013. Tenint en compte la
reactivació d’aquestes ajudes, la
xifra d’usuaris de la Dependència hauria de tornar a créixer a
partir d’ara.
Davant del descens de beneficiaris, les peticions per rebre
una ajuda no han deixat d’incrementar-se des que la llei va entrar en vigor el 2007. Fins ara
(l’última dada és del 30 de juny)
s’han presentat, segons Benestar, 36.118 sol·licituds a les comarques lleidatanes. Des del
març del 2013 les sol·licituds han
augmentat en 5.375, una circumstància que suposa que la
demanda s’ha incrementat en
gairebé un 18%.

