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Reclamen facilitar l’accés a places
de residència als dependents
Uns 900 gironins van morir entre 2013 i 2017 esperant una prestació de la llei de la dependència

i unes 2.000 persones estan en llista d’espera a Girona per accedir a una plaça residencial pública
ALBA CARMONA GIRONA

■L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), la patronal que agrupa el  de les residències, centres de dia, centres
sociosanitaris i serveis d'ajuda a la
dependència, reclama a la Generalitat mesures per facilitar l’accés
de les persones dependents a places residencials. Actualment, segons dades del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, hi
ha unes . persones a Girona
amb el grau màxim de dependència que estan en llista d’espera per
a una residència i, entre el  i
el ,  gironins van morir esperant una prestació de la llei de
la dependència, segons va avançar dilluns Diari de Girona.
A tot Catalunya, . persones que havien sol·licitat les prestacions de la llei de la dependència van morir en aquests cinc anys
sense arribar a rebre les ajudes
que els corresponien i actualment
hi ha . persones en llista

Uns 18.400 catalans esperen una plaça pública en una residència. ACN

d'espera per poder accedir a una
plaça de residència finançada pel
sistema públic.
Cinta Pascual, presidenta de
l'ACRA, considera que «són xifres
dures i que ens situen davant un
mirall gens agradable que ens in-

terpel·la com a societat». Alerta
que s'acosta «un tsunami social»
pel sobreenvelliment de la població i recorda que el  la població de  anys o més haurà arribat
al  en lloc del  actual, i el
col·lectiu de  anys o més estarà

format per . persones, més
del doble que ara.
«Parlar de les persones que han
mort és difícil i gens agradable,
però s'ha de fer. En primer lloc per
visibilitzar un col·lectiu, el de les
persones grans, sovint desplaçat
de l'actualitat dels mitjans de comunicació», assenyala Pascual,
que recorda que el  dels sol·licitants de les ajudes que van morir entre el  i el  ja tenien
una valoració feta i un pla individual d'ajuda (PIA), que determina
quin tipus de prestació s’adequa
més a les necessitats de cada persona.
«No és moment de repartir responsabilitats ni de criticar l'actuació de l'actual Govern perquè la situació a la qual hem arribat és fruit
d'un maltractament acumulat fa
molts anys», al·lega Pascual, que
apunta que «cal canviar l'estratègia fixada per la Generalitat d'increment de l'activitat de les places
perquè no permet absorbir amb

MÉS DEL 50% DE LES PERSONES AMB CÀNCER
NECESSITEN ATENCIÓ PSICOLÒGICA
OPINIÓ

Pilar Cort
Presidenta de l’AECC-Catalunya contra el Càncer Girona

stà degudament provat que en l'instant en
què es diagnostica un
càncer es disparen,
tant en el pacient que el pateix
com en els seus entorns familiars, una sèrie de necessitats
emocionals que no estan incloses, o ho estan insuficientment,
dins el catàleg de solucions arbi-
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trades per curar la malaltia.
El més habitual és pensar únicament en el tractament quirúrgic
i/o farmacològic que pot comportar, però el cert és que és important saber que els aspectes clínics
s'han de complementar amb
l'aplicació simultània de tractaments psicològics.
L’atenció psicològica és clau per

ajudar el malalt a superar el seu
inicial estat de xoc, que pot derivar
en sentiments com la ràbia, tristesa, por i angoixa per haver d’afrontar un procés de curació que li exigeix adaptar-se constantment a
l'evolució que vagi registrant la
seva malaltia. En el mateix sentit,
l’entorn social i familiar es pot
veure greument erosionat si no
s’adopten les mesures necessàries.
Dades oficials indiquen que
més del  de les persones diagnosticades de càncer presenten
nivells molt alts de trastorns emo-

cionals. Malgrat això, menys de la
meitat d'elles són derivades a la
atenció psicològica. Segons
l’AECC Catalunya contra el Càncer, que porta més de  anys treballant en aquest àmbit, la cobertura psicològica habilitada per

«L’AECC reclama a les
administracions que
pacients i familiars puguin
tenir accés a una atenció
psicològica de qualitat»
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eficiència la demanda existent» i
proposa apostar per la Prestació
Econòmica Vinculada al Servei
(PEVS).
Les anomenades PEVS són una
prestació econòmica que es dona
quan l'accés a un servei públic o
concertat no és possible i el seu
import s'estableix en funció del
grau de dependència i de la capacitat econòmica de l'usuari.
La presidenta d'ACRA proposa que la Generalitat augmenti
l'import de la PEVS del grau II, corresponent a la dependència severa, el grau majoritari entre els
dependents, dels  euros actuals fins a  euros, el mateix
import que ara reben els grans dependents de grau III.
«Aquests gairebé  euros extres al mes permetrien als usuaris
plantejar-se la possibilitat d'abandonar la llista d'espera i accedir a
un recurs assistencial de forma
immediata», indica.
En aquest sentit, apunta que
l’entitat ha calculat que la inversió
pública per cada . places de
PEVS amb aquest nou import seria de , milions d'euros, «netament inferior a la despesa que cal
fer per crear . noves places
amb finançament públic».
La responsable de la patronal
del sector sociosanitari recorda, a
més, que l'import de les PEVS havia estat superior a . euros
abans de la seva suspensió fa uns
anys.

part de la sanitat pública és insuficient per cobrir les necessitats
que es registren. Després d’haver
atès centenars de persones en els
darrers trenta anys, poden constatar els òptims resultats obtinguts
gràcies als tractaments de psicooncologia. Per això, reclama a
les administracions públiques
que pacients i familiars puguin tenir accés a una atenció psicològica de qualitat, personalitzada i
gratuïta.
Amb l’objectiu de posar de manifest l’impacte emocional del
càncer i la situació de cobertura
de l’atenció psicològica en el nostre territori, el  de febrer, Dia
Mundial del Càncer, l'AECC ha organitzat el VIII Fòrum contra el
Càncer al CaixaForum Girona a
partir de les  de la tarda.

