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El president de la Generalitat, Artur Mas, ha instat a l'Estat a posar més diners en el sector de la
dependència o bé a modificar la llei vigent, davant la "equació diabòlica" que suposa que l'aportació
central sigui del 17% enfront del 83% de la Generalitat, quan la llei marca que la proporció sigui
equivalent.

En una trobada promoguda per la patronal de residències Acra amb la col·laboració de Mémora ‐ Serveis
Funeraris, Mas ha lamentat: "Uns, l'Estat, han fet la llei i controlen el mecanisme legal i els recursos, uns
altres posem la cara, i uns altres sofreixen les conseqüències que són els usuaris, la qual cosa és una
equació diabòlica". "Sé que l'Estat ha tingut molts problemes, no dic que l'Estat hauria de gastar molt,
però cal fer notar que qui fa una llei després té l'obligació d'o modificar la llei o d'assegurar que el que diu
la llei es compleix", ha asseverat.
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Ha acusat a l'Estat de deixar d'invertir 240 milions d'euros anuals a Catalunya en el marc de la llei, i ha dit
que amb aquest muntant es podrien comprar 13.000 places més al sector concertat, que actualment té
buides 8.500.
Mes ha recalcat que si la Generalitat no hagués prioritzat aquesta matèria en els últims cinc anys en lloc
de 148.000 beneficiaris de la llei a Catalunya, ara solament hi hauria 48.000: "Fins a 100.000 persones no
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estarien", ha dit.
Ha subratllat que al final de 2010 unes 95.000 persones eren ateses a Catalunya en el marc de la llei,
enfront de les 148.000 actuals, la qual cosa suposa un "salt molt gran" del 50%, malgrat la situació
econòmica adversa. Als representants del sector de les residències catalanes d'Acra, que gestionen el 80%
dels serveis residencials del territori, els ha convidat a prendre consciència del "immens esforç" de la
Conselleria de Benestar Social i Família d'anar incorporant a més persones en la llei.
Acompanyats de la consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat, Neus Munté, Mas i la
presidenta d'Acra, Cinta Pascual, han anunciat que la Generalitat acreditarà a més residències privades per
poder atendre a beneficiaris amb prestacions econòmiques vinculades a un servei residencial (Pevs).
Després de l'obertura a final d'any d'aquestes prestacions per a casos de grau de dependència 3, ara el
Govern s'ha compromès a acreditar a més centres: "La màquina s'ha engegat i tots els centres que s'hagin
quedat en les portes es puguin engegar pròximament", ha dit Pascual.
SECTOR "ESGOTAT"
La líder d'Acra ha confirmat que el seu sector està "esgotat" pel retard dels pagaments, la reducció i
congelació de tarifes, descens de professionals i la presència de 8.500 places lliures, quan les residències
públiques acumulen una llista d'espera de 16.000 persones. Ha reclamat una major coordinació entre les
conselleries de Benestar i la de Salut i ha destacat que el de la dependència és un "sector estratègic" que,
en el cas d'Acra genera 1.000 serveis i 41.000 ocupacions directes i indirectes.
El conseller delegat de Mémora‐Serveis Funeraris, Juan José Domingo, ha elogiat el paper d'Acra en
l'acompanyament de processos "difícils i duros", i ha recordat el conveni que mantenen amb aquesta
patronal per millorar l'atenció al final de la vida.
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