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«No hi haurà retallades en dependència»  
• Trinidad Jiménez anuncia que Barcelona acollirà al març una 

conferència interministerial de la UE sobre salut 
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Els diners que reben els ministeris es reduirà l’any que ve un 3,9% per fer 

front a la crisi. Però el de Sanitat i Política Social en serà una excepció, 

especialment el capítol dedicat a desenvolupar la llei de dependència, 

amb una dotació que experimentarà un augment del 35%. Traduït a 

diners, 422 milions d’euros més que el 2009. Així ho va anunciar ahir la 

ministra Trinidad Jiménez durant la seva intervenció a Tribuna de 

Barcelona, el fòrum de debat d’EL PERIÓDICO. Jiménez responia a la por 

que la cèlebre norma, considerada la quarta pota de l’Estat de benestar, 

s’encalli per falta de pressupost. 

 

La titular de Sanitat i Política Social va evitar parlar de la grip A i altres 

problemes urgents en matèria de salut i, per primera vegada en sis 

mesos, va dissertar públicament i conjuntament dels aspectes sanitari i 

social. «Necessitem temps per desenvolupar plenament la llei de 

dependència. Tenim de termini fins al 2015, però el Govern ha apostat, 

tant en els pressupostos com a través de fons addicionals, perquè no es 

vegi afectada», va subratllar Jiménez, abans d’afegir amb contundència: 

«No permetrem que la crisi recaigui sobre els sectors socials més 

vulnerables». Parlava de les persones més desafavorides econòmicament, 

en especial les dones. Sobre elles recauen el 90% de les atencions a les 

persones amb minusvalideses. 



 

NOU MODEL /Davant les preguntes d’alguns dels assistents al fòrum, la 

ministra va assegurar que fins ara més de 500.000 persones han estat 

avaluades i incloses en la cobertura de la llei, cosa que suposa «una gran 

conquista social». 

 

Després del Pacte per la Sanitat, que el ministeri espera tancar amb les 

comunitats autònomes abans que s’acabi el 2009, Jiménez va anunciar 

que el 22 de febrer vinent convocarà un consell extraordinari amb 

presència de tots els responsables autonòmics de salut i benestar social. 

L’objectiu d’aquesta macroreunió, inèdita a Espanya, serà respondre a les 

noves demandes ciutadanes i de serveis. 

 

Per Jiménez, la necessitat d’un nou model sociosanitari ve avalada per la 

dificultat de la crisi i els canvis demogràfics. També s’ha de tenir en 

compte que es tracta d’un sector que genera ocupació (119.000 llocs 

de treball en dos anys i mig) i que suposa un suport econòmic a la 

indústria farmacèutica i les tecnologies sanitàries. 

 

‘NO’ AL COPAGAMENT / La ministra també va anunciar que, durant la 

presidència espanyola de la UE en el primer semestre del 2010, 

Barcelona acollirà al març una conferència interministerial europea sobre 

salut. «El sistema, amb noves prestacions, més ciutadans i investigació, 

s’ha mostrat sostenible els últims 30 anys. Per garantir l’equitat, no 

veiem la necessitat d’implantar un copagament», va defensar.  

 


