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Envellir: dret o privilegi?

El segon consell de minis-
tres del nou govern es-
panyol va aprovar la set-
mana passada ajornar el
progressiu desplega-

ment de la llei d’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situ-
ació de dependència. A la pràctica,
aquesta moratòria afecta els nous
beneficiaris del sistema d’atenció
previstos per a l’any 2012: les
165.000 persones a les quals se’ls
ha reconegut un grau moderat de
dependència i que no començaran
a cobrar la prestació fins al 2013.
L’ajornament també afecta les
147.000 persones amb un
grau més lleu de dependèn-
cia que havien d’entrar
dins del sistema el 2013
i no ho faran fins, com
a mínim, l’any 2014.
El principal argu-
ment esgrimit pel
govern central a
l’hora de justificar
aquesta suspen-
sió és que la mo-
ratòria permetrà
mantenir la co-
bertura de les
741.000 perso-
nes que actual-
ment es benefi-
cien de les pres-
tacions. A més,
les dificultats
e c o n ò m i q u e s
s’utilitzen per
justificar la ne-
cessitat d’un canvi
en el model de fi-
nançament del sis-
tema d’atenció a la
dependència a fi d’as-
segurar la seva soste-
nibilitat de cara al futur.
Críticament, des de l’As-
sociació Estatal de Direc-
tors i Gerents de Serveis So-
cials s’argumenta que l’ajorna-
ment representa una retallada
de 100 milions d’euros en una llei
que té un cost de 6.000 milions ca-
da any. És a dir, només s’estalvia un
0,6% del cost total. No es requerei-
xen gaires coneixements experts
per constatar que la retallada és
més ideològica que econòmica. Da-
vant d’aquest escenari, bona part
de la població es pot preguntar: qui
em cuidarà en el futur?

L’aprovació de l’anomenada llei
de la dependència l’any 2007 va per-
metre començar a construir els fo-
naments del quart pilar de l’estat
del benestar, el que ha de garantir
l’autonomia quotidiana de la ciuta-
dania més enllà d’assistir les perso-
nes dependents. Es parteix de la
idea que la necessitat de cura és uni-
versal, ja que qualsevol ciutadà, al
llarg de la seva vida, pot necessitar
atenció i suport per desenvolupar la
seva vida quotidiana. L’allargament
de l’esperança de vida converteix
tota la ciutadania en potencial de-
mandant i usuària dels serveis
d’atenció a la dependència de la ma-
teixa manera que ho és del sistema
sanitari i educatiu.

La crisi de la cura és el teló de
fons sobre el qual emergeix la ne-
cessitat d’una intervenció pública

en relació a la promoció de l’auto-
nomia personal i l’atenció a la de-
pendència. L’envelliment de la po-
blació, la massiva presència de les
dones en el mercat de treball i l’es-
cassa presència d’homes en l’àmbit
domèstic suposen una demanda
creixent de serveis destinats a
atendre la cura de les persones de-
pendents. Per dir-ho en poques pa-
raules, les dones no es poden fer
càrrec de tots els adults depen-
dents de les famílies. Emergeix un
forat demogràfic davant l’augment
de població dependent i la progres-
siva desaparició de les dones de la
generació sandvitx, les que encade-
nen el seu rol de cuidadores com a

mares, àvies i filles. Fins aleshores,
els serveis socials representaven
una mena de cul de sac on anaven a
parar els pobres i col·lectius margi-
nals, alhora que el fet de ser usua-
ris dels serveis socials emfatitzava
la seva condició d’exclosos social-
ment. L’estigma dels serveis soci-
als desapareix en el moment que la
classe mitjana es converteix en de-
mandant i usuària per tal de resol-
dre els problemes de cura dins la
família, especialment els originats

per les persones grans.
L’avenç que suposa el siste-
ma d’atenció a la dependèn-

cia en termes de drets de
ciutadania, malgrat les

mancances, es conver-
teix en paper mullat si

no s’acompanya dels
recursos necessaris

per fer-ho efectiu a
la pràctica. Als dè-
ficits que des de
la seva imple-
mentació han
acompanyat la
nova legislació
ara s’hi afegeix
la paralització
del procés de
desplegament.
Aquesta para-
lització impli-
ca tancar el sis-
tema als bene-
ficiaris menys
greus, que en

cap cas són
menys necessi-

tats. Les raons
econòmiques en-

cobreixen un can-
vi de sistema que

menysté les conse-
qüències socials i

quotidianes de la crisi
de la cura.

Paralitzar el sistema
d’atenció a la dependència

d’un estat del benestar dèbil
que es basa en la família, com és el

cas de l’espanyol, perjudica els més
de 300.000 dependents que en que-
den exclosos i les seves germanes,
filles, joves i nétes que els hauran de
cuidar. Però el forat demogràfic que
origina la crisi de la cura implica
que no hi haurà prou dones a les fa-
mílies cuidadores. Emergeix amb
força el risc d’una fractura social en
què només les persones amb més
recursos tindran capacitat indivi-
dual per resoldre l’atenció a la de-
pendència a través del mercat, for-
mal o informal. Catalunya, país re-
ceptor de mà d’obra femenina i im-
migrada per resoldre la cura a la
dependència, és un clar exemple del
que implica el fenomen “fuga de cu-
ra”. Individualitzar els problemes
socials que es deriven del curs natu-
ral de la vida és pervers: els compor-
taments que perjudiquen el servei
públic afavoreixen el privat. Negar
la necessitat d’organitzar social-
ment la cura reforça les desigualtat
socials. Malgrat que l’Alzheimer no
hi entén de classes socials, l’atenció
als seus malalts varia segons les
condicions materials d’existència.
Tot apunta que en els propers anys
la cura serà un privilegi i no un dret.
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La moratòria en el
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de la dependència és
ideològica, no econòmica, i
menysté les conseqüències
socials de la crisi de la cura
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