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Suspesa per dos mesos part
de la llei de la dependència
a Benestar Social anuncia que durant l’agost i el setembre no acceptarà més beneficiaris d’estades en
residències privades a Els “incompliments” de l’Estat en finançament són la causa de la mesura
Redacció
BARCELONA

Fa dos anys, el Departament de Benestar Social
va acreditar un conjunt de
residències privades per
poder reduir les llistes
d’espera d’accés a una plaça de residències públiques. Es va acordar que el
pagament de les estades
en aquests centres residencials es faria a través
d’una partida de la llei de la
dependència. Ara, la falta
de finançament ha obligat
a aturar durant dos mesos
la incorporació de més beneficiaris a aquesta prestació social.
Una nota de la conselleria que dirigeix Neus Munté especifica que durant
els mesos d’agost i setembre “no es realitzaran més
plans d’atenció individualitzada (PIA) de prestació
econòmica vinculada al
servei d’atenció residencial”. Això vol dir que du-

Interior d’una habitació de la residència Mifas, a la ciutat de Girona ■ JOAN CASTRO / ARXIU

rant aquest temps es deixarà de valorar si a les persones que han estat declarades dependents se’ls finança l’ingrés en una de
les residències privades
acreditades.

Des de la conselleria es
va advertir que la mesura
respon “als incompliments de l’Estat en el finançament de la llei de la
dependència”, alhora que
es deixa clar que es tracta

Denuncien al Síndic les
retallades en educació
a CCOO alerta del

greuge que causen als
estudiants amb
discapacitat

Redacció
BARCELONA

La Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres i la Federació d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes de Catalunya
(Fapac) van presentar
ahir una queixa formal davant el Síndic de Greuges
“per la pèrdua d’atenció
educativa” als estudiants
amb discapacitat o inadaptació per culpa de les
retallades.
Un dels representats de

Cartells d’un grup d’alumnes de Banyoles reivindiquen
que cessin les retallades en l’àmbit de l’educació ■ ARXIU

la Fapac, Andrés Molina,
va alertar que “aquest collectiu és el més perjudicat,
perquè és la part més feble
del sistema educatiu, i, per
tant, la reducció de la ràtio
de professors i d’horaris

d’atenció a aquests alumnes afecta de manera més
greu”. Des de les entitats
s’assegura que la retallada
de recursos escolars comporta la vulneració dels
drets d’aquest grup de re-

que el cost es sufragui “a
parts iguals entre les
dues administracions”.
Sense els diners que
ha de posar l’Estat, la via
d’obrir les residències
privades als beneficiaris
de la llei de la dependència s’ha convertit, ara per
ara, en “insostenible”, segons el mateix departament. Les patronals del
sector, ja de per si molt
castigades per la crisi i
pels endarreriments en
els pagaments de l’administració, van ser informades de la mesura en una reunió recent amb responsables del departament.
Xifres actualitzades
Les últimes dades estadístiques de Benestar Social
indiquen que avui hi ha
161.436 persones beneficiàries d’algun dels serveis
inclosos en el catàleg de la
llei de la dependència. Assignats a residències, ja sigui de discapacitats o gent
gran, hi ha poc més de
29.000 beneficiaris, segons les mateixes dades.
Pel que fa a les llistes
d’espera, el passat mes
de maig hi havia 17.000
persones esperant que
se’ls assignés una destinació en una residència
pública per a gent gran;
en canvi, als centres de
titularitat privada la desocupació arribava a un
20% de la capacitat. ■

d’una decisió de caràcter
“transitori” i “extraordinari”. En la mateixa nota
s’especifiquen els dèficits
de finançament en què
està incorrent l’administració estatal, que “no-

més està pagant un 20%
de les prestacions i els
serveis associats a la llei
de la dependència”. És la
Generalitat la que acaba
assumint el 80% restant
quan la legislació preveu

bre una atenció amb el suport adequat a les seves
necessitats en un centre
ordinari.
El pressupost per a la
unitat
d’escolarització
compartida de secundària
(UECS) i el seu nombre de
personal s’ha reduït
aquest any un 10,5%, com
a mínim, respecte al curs
anterior. Segons la representat de la Fapac Mari
Ángeles Mesa, “un nen autista que necessiti atenció
constant durant les classes es veurà afectat per
aquestes mesures, ja que
els treballadors veuen
com es redueixen les seves
hores, fet que pot fer que
algú d’aquestes característiques no pugui seguir
el ritme de la classe”.
Fonts de la Generalitat,
però, han recordat que durant el pròxim curs es
mantindrà la inversió per
alumne de la UECS, i que
hi haurà les mateixes hores d’atenció. ■

Protesta a Balaguer
per l’eliminació del
transport escolar
a La mesura afecta

uns seixanta
d’alumnes
d’Artesa de Segre

Redacció
BALAGUER

Una vintena de pares i mares d’alumnes de l’institut
i l’escola Els Planells d’Artesa de Segre es van concentrar ahir a Balaguer,
davant la seu del Consell
Comarcal de la Noguera,
on van entregar mig centenar de cartes signades
per diferents pares, mares
i alumnes afectats per la
supressió de la gratuïtat
dels serveis de transport i

menjador escolar en el cas
dels desplaçaments a l’interior d’un mateix municipi, prevista per al curs vinent, i que en el cas de
l’institut i l’escola d’Artesa
afecta una seixantena
d’alumnes dels nuclis
agregats. A la protesta
també hi van participar
pares i mares d’alumnes
de primària de les poblacions de Santa Maria, Gàrzola i Boada.
En la carta es justifica la
petició de mantenir la gratuïtat com una de les bases
per a l’equilibri territorial.
Els signants afirmen que
sense transport el curs vinent no podran escolaritzar els seus fills. ■

