
PROPOSTES PER A CATALUNYA / 12   

PRESIDENT MONTILLA 

  1

 

Cuidem de qui cuida 
 

Més qualitat de vida per les persones cuidadores de persones dependents 
 

Volem donar suport a les 57.614 persones reconegudes com a cuidadors 
d’un familiar en situació de dependència 

 
Impulsarem un programa de formació per a les persones cuidadores i 
fomentarem l’atenció telefònica i la creació de grups d’ajuda mútua 

 
 
La llei d’autonomia personal i atenció a la dependència ha reconegut a 57.614 
persones com a cuidadores d’un familiar dependent. La majoria són dones d’entre 
55 i 65 anys. Les persones grans s’estimen viure el màxim temps possible a casa 
seva i ser atesos per un familiar sempre que això sigui possible. Però els canvis 
socials fan difícil a les famílies fer una tasca que havia estat tradicional en el passat.  
 
Si volem que les persones dependents puguin tenir aquesta atenció a casa seva, 
hem de tenir cura de qui se’n cuida. Perquè no tot són diners. Les atencions a una 
persona malalta són exigents i per això, els serveis socials han de donar suport a 
les persones que cuiden. I sobretot, les persones cuidadores han de sentir l’escalf 
d’una societat que reconeix el valor de la seva tasca.  
 
Els socialistes, per tant, apostem tant per una atenció de qualitat a les persones 
amb dependència com per un suport real a totes les persones que  han assumit 
aquesta responsabilitat.    
 
QUÈ VOLEM FER? 
 
1. Per donar més suport a les persones cuidadores compaginarem aquesta 
prestació amb el suport d’un professional per a les tasques més complexes 
o en determinats moments del dia. Per això en els propers anys estendrem la 
teleassistència clàssica i impulsarem la teleassistència avançada. 
 
Creixerem en 15.000 noves teleassistències cada any, fins arribar a les 160.000  a 
Catalunya el 2014, ja que és un servei altament valorat per a les persones usuàries 
i per les seves famílies. Aquesta teleassistència permet mitjançant  un dispositiu 
telefònic especial i un penjoll el contacte entre la persona i una central d’atenció  
tan sols prement un botó.  
   
També implantarem 34.000 teleassistències avançades en quatre anys, potenciant 
la recerca i el desenvolupament de les noves tecnologies en l’atenció a la llar.  
La teleassistència avançada permet controlar, amb l’aparell base que es telefònic,  
la mobilitat, amb sensors de moviment; la presencia de fum o a manca 
d’electricitat; control d’obertura de finestres o de la porta de la nevera; fer un 
control de medicació,... També existeix la teleaasistència amb sistemes de vídeo o 
de televisió per internet. La connexió permet a  l’usuari connectar a través de la TV 
amb un sistema central, o connectar amb els seus contactes telefònics,... 
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2. Per a millorar l’atenció a les persones amb dependència, impulsarem un 
programa de formació per a les persones cuidadores que més endavant 
permetrà que es professionalitzin, si ho desitgen.  
 
Volem que els cuidadors estiguin preparats per oferir una atenció de qualitat als 
seus familiars. Per això continuarem amb els cursos de preparació que fins ara 
s’han ofert a més 5.000 persones fins arribar a totes les persones que s’han acollit 
a aquesta prestació. Això significa formar a més de 50.000 persones en els propers 
4 anys, multiplicant per 10 la inversió en aquest programa. 
 
A més, s’estima que prop del 30% de persones cuidadores voldran continuar 
aquesta tasca de forma professional un cop ja no s’ocupin del seu familiar. Per això, 
oferirem uns mòduls de formació complementaris que facilitin l’accés a la formació 
professional dels cuidadors que un cop acaba la seva tasca de cura d’un familiar s’hi 
vulguin dedicar professionalment. 
 
3. Per donar un suport continuat a les persones cuidadores, impulsarem 
l’atenció telefònica i la creació de grups d’ajuda mútua. 
 
Molts cops les persones cuidadores ens diuen que se senten aïllades, soles... per 
això hem creat el TELÈFON 24/365 perquè puguin sentir que NO ESTAN SOLES. 
Aquest telèfon que atén consultes sobre diferents temes (com ara canvis posturals, 
etc.) és també un mitjà especialitzat d’informació sobre dependència. Està 
permanentment a l’abast de les persones cuidadores i compleix amb escreix la 
funció d’acompanyament. Ha atès fins ara més de 108.000 trucades i plantegem 
difondre’n àmpliament la seva existència i ampliar-ne els serveis.   
 
Potenciarem igualment la creació de Grups d’Ajuda Mútua (GAM) per facilitar 
l’intercanvi d’experiències i combatre el sentiment de soledat. Volem aconseguir 
que 3.000 persones participin ens els GAM.  
 
4. Per donar un temps continuat de descans  a les persones cuidadores, 
cada una d’elles tindrà un mínim d’una setmana de respir a l’any. 
 
Facilitarem, de forma progressiva, una setmana de respir a l’any a cada persona 
cuidadora. Les estades de respir seran en residències ja existents, convenientment 
acreditades per a facilitar la correcta atenció.  La demanda de proporcionar “respir” 
(descans) a les persones cuidadores ha estat feta tant per les associacions de 
persones grans i persones amb discapacitat o amb malaltia mental com per a les 
mateixes famílies “cuidadores”.  
 
QUINA SERÀ LA INVERSIÓ ECONÒMICA? 
 
• Valorem que l’increment de teleassistències convencionals implica una nova 

inversió anual de 5,4M€, és a dir una inversió acumulada en 4 anys de 21,6M€. 
• Calculem que la inversió destinada a teleassistència avançada serà de 51M€. 
• Avaluem que la despesa en formació assolirà els 8M€ en quatre anys 
• La millora d’atenció telefònica tindrà un cost de 0,9M€/anys, és a dir 3,6M€ 
• La despesa per l’impuls dels Grups d’Ajuda Mútua arribarà als 0,9M€ en total. 
• La inversió per crear les places de respir serà de 25,8M€. 
 
En quatre anys, doncs, dedicarem més de 110M€ en ajudar a les persones 
que cuiden, millorant així la seva qualitat de vida i l’atenció a les persones 
amb dependència. 


