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És la incapacitat funcional
per al desenvolupament
d’activitats bàsiques de la vida
diària (ABVD)

Quan la persona necessita ajuda
per fer diverses ABVD dues o tres
vegades al dia però no requereix
el suport permanent d’un cuidador

Persona que necessita ajuda per
fer diverses ABVD almenys una
vegada al dia

Quan la persona necessita ajuda
diverses vegades al dia i el suport
continu d’una altra persona

Una mare, la Rosa Maria, i una filla,
l’Àngels, expliquen com els ha canviat
la vida, com s’organitzen el dia a dia
per adaptar-se a les necessitats d’una
persona dependent. Un repte emocio-
nal i econòmic. La Rosa Maria explica
que ha hagut de reduir la jornada labo-
ral per poder cuidar del seu fill Oriol,

de 12 anys i amb paràlisi cerebral.
L’Àngels explica que rep 300 euros al
mes d’ajuda per a la seva mare malal-
ta d’alzheimer. Amb prou feines li arri-
ben per pagar una assistent que l’atén
quatre hores al dia. Les famílies te-
men que les retallades afectin la quali-
tat de vida de tots plegats.

CELESTE LÓPEZ
Madrid

El gran col·lectiu de depen-
dents està al límit, però acla-
reix que no es resigna al silen-
ci. Lluitaran als despatxos dels
polítics per intentar assolir un
pacte d’Estat que en garanteixi
la protecció –i, si cal, al car-
rer–, perquè “és insostenible” i
indignant “la crueltat amb les
persones dependents”.
I és que les noves retallades

anunciades pel Govern espa-
nyol a Brussel·les –augment
del 5%del copagament per ser-
vei i restricció de prestacions–
representaran la fi d’un siste-
ma que va néixer per protegir
precisament els més vulnera-
bles, indiquen. “Les persones
amb dependència i les seves
famílies fa massa temps” que
tenen la impressió que les reta-
llades s’hi estan acarnissant,
“com si fossin els culpables de
la crisi que vivim”, explica Ro-
ser Romero, secretària d’orga-
nització de la Confederació
Espanyola de Persones amb
Discapacitat Física i Orgànica
(Cocemfe). Però, adverteix, no
es pensen quedar quiets: “Arri-
barem on hàgim d’arribar” per
frenar aquestes novesmesures,

indica Romero. Segons les xi-
fres del sector, un de cada tres
euros de les retallades quantifi-
cades afecta les persones en si-
tuació de dependència.
En lamateixa línia s’hanma-

nifestat les nombroses orga-
nitzacions i plataformes de
dependents, els treballadors so-
cials i, fins i tot, les patronals
del tercer sector. Tots coinci-
deixen que aquesta nova reta-
llada suposarà “la destrossa to-
tal del sistema”, de manera
que cal la pressió de la ciutada-
nia en la recerca d’un pacte
d’Estat per evitar l’abando-
nament dels dependents i “l’as-
fíxia econòmica per als fami-
liars”, indica la federació Din-
cat, que agrupa 310 entitats
amb més de 30.000 persones
discapacitades de Catalunya.

A la indignació s’han afegit
les patronals del tercer sector
de Catalunya (Confederació) i
d’hospitals (Unió Catalana
d’Hospitals). La Confederació,
que agrupa 1.200 empreses
amb 45.000 empleats, va mos-
trar un profund malestar per-
què en aquest moment de crisi
“no es prioritzin les polítiques
socials i s’opti per retallar en
drets socials bàsics abans que
en altres partides amb més
capacitat de resistència (De-
fensa, Interior, Infraestructu-
res, Casa Reial)”. Aquesta reta-
llada és “una profunda agres-
sió als drets socials de les
persones”, indiquen, crítica
que comparteix laUnió Catala-
na d’Hospitals.
Aquesta associació, que

agrupa 400 centres sanitaris
on treballen 60.000 persones,
denuncia que l’Executiu de
Rajoy ha pres aquesta decisió
sense comptar amb les autono-
mies, que són les que estan
finançant el sistema, ni amb el
sector.c

ESPECIALMENT AFECTATS

Un de cada tres
euros de les
retallades el perden
els dependents

mes notícies sobre les retallades
a la llei de laDependència. “Ano-
saltres ja ens van retallar l’ajuda
un 15%. Si la retallen més, com
s’ho farà qui ha deixat de treba-
llar per estar a cura del seu fill?”,
comenta, preocupada, la mare.
L’ajuda que reben cada mes la

destinen a cobrir les despeses
per l’atenció especial que reque-
reix l’Oriol. De dilluns a diven-
dres el nen va a un centre d’edu-
cació especial, laMuntanyeta, es-
pecialitzat en paràlisi cerebral in-
fantil. “El més car són els bol-
quers”, coincideixen els seus pa-
res. “Cada paquet de bolquers
costa 50 euros, i al mes se’n gas-
ten uns quants”, afegeix la Rosa
Maria. En les despeses cal inclou-
re-hi les visites a especialistes
mèdics o l’ortopèdia, ja que l’Ori-

ol necessita estar assegut en una
cadira de rodes de 4.000 euros
que l’ajuda pública cobreix no-
més parcialment.
Són les 17.05 i, puntualment,

com cada tarda, arriba l’autobús

de transport especial que porta
l’Oriol de l’escola a casa, al cen-
tre de Tarragona. El seu pare, en
Josep, espera pacient al portal.
La seva mare surt disparada a
buscar la germana petita, la Nú-
ria, a una altra escola. Quan s’es-

tà a cura d’un nen com l’Oriol,
carregat de vida i amb un tras-
torn crònic, el dia a dia és una
barreja d’organització, sacrifici i
entrega. “T’has de multiplicar,
és molta dedicació”, explica la
RosaMariamentre dóna el bere-
nar al fill.
Aquesta tarda reben l’ajuda de

la Pilar, una de les professionals
d’un serveimunicipal d’assistèn-
cia pagat per l’Ajuntament de
Tarragona. La Pilar passa un
parell d’hores amb l’Oriol, tres
tardes per setmana, cuidant-lo a
casa seva. “Ens permet respirar
unamicamés tranquils”, destaca
en Josep, el seu pare. Com que
es va fent gran i té la mobilitat
molt limitada, cada vegada costa
més moure l’Oriol per canviar-li
la roba, asseure’l a la cadira o
estirar-lo al llit, per la qual cosa
necessita cada cop demés atenci-
ons i recursos. “No el pots deixar
sol amb qualsevol persona”, diu
la mare.
La família explica agraïda

l’ajuda que han rebut sempre de
l’ONCE per la discapacitat
de l’Oriol, que també té una defi-
ciència visual. “Quan no hi havia
la llei de la Dependència ells ja
hi eren, sempre han estat al cos-
tat nostre”, agraeix la mare.c

QUÈ ÉS LA
DEPENDÈNCIA
SEGONS LA LLEI?

“Afinaldemesno
ens sobraniun
eurode l’ajuda”

Grau III: gran dependència

DEDICACIÓ I SACRIF IC IS

La discapacitat
suposa més despeses
i obliga a treballar
menys fora de casa

Grau II: severa

TAMBÉ LA PATRONAL

La Confederació
critica que “no es
prioritzin les
polítiques socials”

Dependència Grau I: moderada

El 53% dels
sol·licitants tenen
més de 80 anys

LVFONT: Generalitat de Catalunya

Menys de 3 anys
2.082

De 3 a 18
9.480

De 19 a 30
7.104

De 31 a 45
17.291

De 46 a 54
15.210

De 65 a 79

Més de 80

Total: 445.945 sol·licituds

Persones que sol·liciten ser declarades
dependents a Catalunya, per trams
d’edat

De 55 a 6426.671

238.412

129.695

VICENÇ LLURBA

El tercersector
tambéapel·laa
unpacted’Estat
No descartenmobilitzacions
per evitar la “fi del sistema”

L’Oriol, de 12 anys, rep 365 dies l’any les atencions de la seva mare, la Rosa Maria, que va sol·licitar una
reducció de jornada laboral quan va néixer la seva segona filla, la Núria, per poder fer-se càrrec de la família
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Política Sanitària; Salut; Sanitat
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