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Les xifres
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17.000

35

36.000 73

persones dependents estan
en llista d’espera per entrar
en una residència pública i, en
canvi, hi ha 8.000 places al
sector privat, segons ACRA.

per cent s’ha reduït en només
dos anys el pressupost destinat a PEVS, prestacions econòmiques vinculades per ajudar al pagament d’una plaça
de residència privada.

places ofereixen les residències agrupades en
l’ACRA, L’Associació Catalana de Recursos Assistencials, que donen feina a
27.500 persones.

milions d’euros públics es van
destinar durant el 2014 a pagar PEVS a persones dependents, una xifra molt reduïda,
segons denuncia l’associació
ACRA.

Una àvia que és gran dependent que viu ingressada en una
residència ■ AFARXIU

Mig miler d’ajuts
a dependents
per pagar-se
residències
a Benestar Social ha atorgat 509
prestacions a Vincula el suport als
Redacció
BARCELONA

La conselleria de Benestar
Social i Família ha atorgat
509 prestacions vinculades al servei PEV –prestacions econòmiques vinculades per ajudar al pagament d’una plaça de residència privada– a persones en situació de dependència des de la seva reactivació, el mes de novembre de l’any passat.
Aquest ajut, segons ha
informat el departament
que dirigeix Neus Munté,
havia quedat aturat durant més d’un any per motius econòmics i, en la seva
reactivació, la Generalitat
va establir prioritzar els
grans dependents (grau
III). La mesura no va afectar les persones que ja cobraven una prestació amb
anterioritat, que ho van
fer amb les mateixes
quanties i condicions.
La conselleria va celebrar ahir una moció aprovada dijous al Parlament

sobre dependència que,
segons el departament, li
permetrà disposar de més
recursos destinats a les
Pevs i incrementarà el
nombre de persones que
se’n puguin beneficiar.
La Secretaria d’Inclusió
Social de l’Autonomia Personal acreditarà nous centres per millorar l’equilibri
territorial de places i garantir a les persones la màxima prioritat a l’hora
d’escollir residència.
Per altra banda, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, ACRA,
demana que el fons extraordinari dels pressupostos
de l’any 2015, de 17 milions d’euros, es destini a
la reobertura de les Pevs
de grau II. Aquesta mesura permetria cobrir la
prestació d’una part de les
7.000 persones en situació de dependència severa
que hi ha al nostre país i
evitar que es quedin un
any més fora del sistema
d’atenció a la dependència. ■
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dependents a pagar-se una residència

