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L’acord d’investidura i la dependència

El contingut de l’Acord per 
a un govern reformista i 
de progrés que la setma-
na passada van firmar el 
PSOE i Ciutadans ha es-

tat al centre de les anàlisis polítiques 
durant els últims dies. El focus 
d’atenció ha recaigut, sobretot, en el 
segon apartat, “Un pla per a l’ocupa-
ció estable i de qualitat”, amb la po-
lèmica sobre el model de contracta-
ció i acomiadament. Menys ressò 
mediàtic ha tingut l’anàlisi de les 
mesures que inclou l’apartat quart, 
“Reducció de les desigualtats socials 
combatent la pobresa i reforçant els 
sistemes de protecció social de l’es-
tat del benestar”. D’una manera gai-
rebé natural, al llarg del període acu-
mulat de crisi econòmica, instituci-
onal i social s’ha deixat de reivindi-
car l’estat del benestar. Durant els 
primers anys es va parlar molt de les 
línies vermelles que no es podien 
traspassar per mantenir el sistema 
de benestar i garantir els drets soci-
als de la ciutadania. Vuit anys des-
prés, la reivindicació d’aquests pi-
lars bàsics ha perdut molta força, i 
s’ha assumit el discurs hegemònic: 
“El que un dia va ser ja no tornarà”. 
El determinisme de les retallades ha 
calat mentre empitjoraven les con-
dicions de vida de bona part de la po-
blació. La prioritat és l’ocupació, i es 
deixa en segon pla la garantia dels 
drets socials. Entre aquests drets, el 
que més regressió ha patit és el de les 
persones dependents: un dret reco-
negut però mai garantit. 

L’aprovació de la llei de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a 
las persones en situació de depen-

dència (LAPAD), el 2006, 
va ser un dels llegats po-
lítics del govern Zapatero. 
Va representar una im-
portant innovació en el 
terreny de la protecció so-
cial, ja que reconeixia 
com a dret universal i 
subjectiu l’atenció de les 
persones que tenen difi-
cultat per desenvolupar la 
seva vida quotidiana. Des 
del moment en què va en-
trar en vigor, el desplegament 
d’aquesta llei ha estat condicionat per 
una situació econòmica adversa que 
ha servit per justificar una reducció 
dràstica de la despesa pública. A les 
retallades pressupostàries cal sumar-
hi el conflicte entre l’Estat i les comu-
nitats autònomes sobre les compe-
tències i obligacions, així com les di-
ficultats per professionalitzar un sec-
tor precari i estigmatitzat socialment. 
Durant la legislatura del govern de 
Rajoy s’ha reduït a la mínima expres-
sió. La Coordinadora Estatal de Pla-

cura per poder desenvolupar la seva 
vida diària no deixarà de créixer en els 
propers anys. Si tot segueix com ara, 
la insuficiència del sistema actual se-
rà més i més deficitària.  

Davant del caràcter prioritari 
d’aquesta qüestió, l’acord entre el 
PSOE i Ciutadans proposa un pac-
te d’estat per garantir el finança-
ment estable de la LAPAD, recupe-
rar-ne els principis inspiradors, de-
rogar l’increment del copagament 
i les incompatibilitats. També pre-
veu la necessitat d’elaborar una di-
agnosi sobre l’aplicació de la llei. La 
música que acompanya aquests 
punts de l’acord sembla seguir la 
melodia que va inspirar el disseny 
de la LAPAD. Es parla de recuperar 
els principis originaris i corregir el 
que no ha funcionat. Però els melò-
mans de la temàtica senten grinyo-
lar alguns instruments. Des dels 
seus inicis, la LAPAD ha estat objec-
te d’anàlisis i avaluacions que han 
assenyalat les mancances, dificul-
tats i resistències del sistema. Un 
acord d’investidura no és el docu-
ment que ha d’incorporar el nivell 
de detall d’un acord de govern. Però 
es disparen totes les alarmes quan 
es generalitza, amb declaracions 
d’intencions, sobre una qüestió tan 
urgent com les condicions de vida 
diària de les persones que no tenen 
l’autonomia suficient per desenvo-
lupar-se. Com en tantes altres qües-
tions, el temps de la política con-
trasta amb el temps de la ciutada-
nia: no és moment de principis i 
avaluacions quan en els últims qua-
tre anys han mort 127.000 persones 
dependents sense ser ateses. 

taformes en Defensa de la 
Llei de Dependència de 
l’estat espanyol ha de-
nunciat que el resultat fi-
nal dels quatre anys de go-
vern del PP ha represen-
tat la disminució de 3.000 
milions d’euros del pres-
supost destinat a la LA-
PAD i 818.213 depen-
dents sense atendre quan 
es recompten les sol·lici-
tuds pendents d’avalua-

ció, les persones valorades sense grau 
atès el canvi de criteris i les llistes 
d’espera. La vulnerabilitat del col·lec-
tiu de persones afectades per aques-
tes retallades, la paràlisi administra-
tiva i la revisió dels criteris són factors 
que contribueixen a invisibilitzar el 
greu problema de la dependència. 
Una invisibilitat que contrasta amb la 
importància d’una qüestió que, tard 
o d’hora, afectarà la majoria de pobla-
ció, si es té en compte el que diuen les 
projeccions demogràfiques. El volum 
de persones que necessiten atenció i 
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