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liars– es busca el contrari. El siste-
ma és antiquat i pervers”, considera 
Iglesias, que defensa que les perso-
nes han de tenir l’opció de triar la 
prestació que més els interessa. 

Augmenta el copagament 
Mentre que les aportacions del go-
vern espanyol han disminuït, el co-
pagament que han d’afrontar els be-
neficiaris de la llei de la dependèn-
cia ha augmentat. De fet, dels 1.421 
milions d’euros que Catalunya va 
destinar a la llei de la dependència 
l’any passat, el 65% procedien de la 
Generalitat, el 23% del copagament 
i el 12% de l’Estat. “El copagament 
ha tendit a pujar perquè hem creat 
més places de centres residencials, 
que tenen un cost més elevat que al-
tres serveis”, explica el secretari 
d’Afers Socials i Famílies. Iglesias 
recorda que les retallades del 2012 
i el 2013 de l’executiu del PP també 
van fer que les persones a qui es va-
lorava un grau 1 de dependència no 
podien ser beneficiàries de la llei 
fins al juliol del 2015. “Això va gene-
rar una allau de sol·licituds i ha pro-
vocat que ara tinguem tantes petici-
ons inicials com beneficiaris que de-
manen revisar el seu grau de depen-
dència perquè ha augmentat. És una 
barbaritat”, assegura. 

El Govern també treballa per re-
duir els terminis de les sol·licituds 
i les llistes d’espera. 824 persones 
van morir a Catalunya l’any passat 
amb les sol·licituds inicials de grau 
pendents de valorar. Pel que fa als 
plans individuals d’atenció (PIA), 
727 persones van morir l’any passat 
sense que s’haguessin pogut tirar 
endavant. En aquest últim cas, la xi-
fra ha disminuït més de la meitat en 
un any, i Iglesias explica que això ha 
sigut possible perquè s’ha fet un pla 
de xoc amb el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona –que concen-
tra la majoria dels casos pendents– 
per reforçar els equips d’elaboració 
dels PIA inicials. Segones dades del 
juny d’aquest any, 32.768 persones 
tenien el grau de dependència valo-
rat i estaven pendents del PIA. 

En els últims dos anys s’han cre-
at 3.700 places de residències per 
a gent gran i 622 places de centres 
de dia. Actualment, 18.184 persones 
estan en llista d’espera en les resi-
dències (n’hi ha 8.475 més d’apun-
tades que reben una prestació eco-
nòmica vinculada a la residència). 
Tot i això, de les 18.184, 5.037 han 
renunciat alguna vegada a una pla-
ça i han perdut la posició, tot i que 
tenen dret a continuar a la llista. En 
el cas dels centres de dia, 4.175 per-
sones estan en llista d’espera (n’hi 
ha 539 més d’apuntades que reben 
una prestació econòmica). D’aques-
tes 4.175, 826 han renunciat a una 
plaça alguna vegada.e

Augment 
Hi ha 166.777 beneficiaris  
de la llei de la dependència,  
un 21,2% més que fa dos anys

Denegats els primers reconeixements 
com a víctimes del 17-A

de valorar un atemptat. Si eres a 
dins, ets una víctima directa, però si 
eres en un altre punt encara que tin-
guis una afectació psicològica acre-
ditable, caus de la llista. Hi ha una 
discriminació”, conclou Bosch. 
Aquest cribratge pot fer que en el 
cas de dues persones que hagin vis-
cut la mateixa situació, una tingui el 
reconeixement com a víctima per-
què va patir una lesió física i l’altra 
no, perquè la seva és psicològica.        

Canvis legals 
Bosch entén que hi ha d’haver límits 
en el reconeixement de les víctimes,  
però proposa modificar la llei perquè 
no hi hagi diferències entre lesions 
directes i indirectes. “El dany físic és 
directe. A la llei li falta fer un pas més 
per emparar les lesions psicològi-
ques, perquè actualment es regeixen 
per paràmetres físics”, explica la psi-
còloga, que també aposta per revisar 
les valoracions: tal com està redacta-
da la llei, per exemple, les incapaci-
tats temporals per a víctimes del ter-

rorisme tenen una dotació més 
baixa que les que s’estableixen en 
accidents de trànsit.   

Fins ara la UAVAT –que ha 
atès 160 afectats pel 17-A– ha 
portat 94 expedients. Nou perso-
nes amb ferides físiques o que 
eren a la zona més immediata de 
l’atemptat han obtingut el reco-
neixement de víctimes. A banda 
de les quatre denegacions, porten 
el cas de cinc familiars de morts 
que ja d’entrada no tenen cabuda 
a la llei, però que sí que estan re-
bent assistència psicològica del 
ministeri. Les dades de l’Estat 
són anteriors a les de la UAVAT. 
Fins al 15 d’agost, segons el seu 
últim balanç, havia tramitat 130 
expedients que implicaven el re-
coneixement de 70 persones com 
a víctimes –una persona pot tenir 
més d’un expedient–, amb una 
dotació d’ajudes de 9,8 milions 
d’euros. El que no s’especifica, 
però, és si s’havia denegat algu-
na petició.e 

Robert 
Manrique, 
víctima de 
l’atemptat 
d’Hipercor i 
assessor de la 
UAVAT, en  
una reunió  
amb víctimes 
del 17-A.  
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La llei exclou els familiars i limita l’accés en el cas de les lesions psicològiques

ATEMPTATS A CATALUNYA

Almenys quatre persones afectades 
pels atemptats de Barcelona i Cam-
brils del 17 i 18 d’agost del 2017 han 
rebut una denegació com a respos-
ta a la seva sol·licitud per ser reco-
negudes com a víctimes del terro-
risme, segons les últimes dades de 
la Unitat d’Atenció i Valoració 
d’Afectats pel Terrorisme (UA-
VAT), una de les entitats que han 
localitzat i acompanyat els afectats 
i que té un conveni signat amb 
l’Ajuntament de Barcelona. Es 
tracta de ciutadans a qui el ministe-
ri de l’Interior, que és qui s’encar-
rega de fer el reconeixement i do-
nar ajudes a les víctimes, ha contes-
tat que no constaven a la llista de fe-
rits, que no eren a la zona de 
l’atemptat –Interior ha delimitat 
un perímetre concret a la Rambla, 
al passeig Marítim de Cambrils i la 
casa d’Alcanar que els terroristes 
feien servir com a centre d’operaci-
ons–, o que no es pot determinar si 
l es seves lesions psicològiques són 
posteriors o anteriors al 17-A. En 
tots els casos es tracta de persones 
que no tenien cap lesió física sinó 
psicològica.  

Segons la UAVAT, els principals 
entrebancs per ser reconegut com a 
víctima del terrorisme apareixen en 
els casos de lesions psicològiques. 
D’entrada, la llei espanyola de vícti-
mes del terrorisme ja exclou els fa-
miliars de les persones mortes en 
un atemptat. Tenen accés a assis-
tència psicològica gratuïta del mi-
nisteri, però no a altres drets que 
impliquen el reconeixement com a 
víctima, com ara subvencions o in-
capacitats. A més, segons explica la 
psicòloga clínica i forense de la UA-
VAT Sara Bosch, la legislació actu-
al imposa una sèrie de requisits que 
dificulten el reconeixement de les 
persones amb lesions psicològi-
ques. “El ministeri estableix un pe-
rímetre temporal i espacial a l’hora 
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El balanç de les tramitacions fetes a l’Estat

160 
persones ateses  
per part de la UAVAT

La unitat va contactar amb 193 
persones i n’acompanya 160 actu-
alment, un 65,7% de les quals te-
nen lesions psicològiques.

94 
expedients presentats de moment  
per la UAVAT al ministeri

La majoria encara continuen oberts, però el ministe-
ri de l’Interior ja ha donat el reconeixement a nou víc-
times del 17-A que reben el suport d’aquesta entitat 
i n’ha denegat quatre més. 

9,8 
milions d’euros en ajudes  
a les víctimes del 17-A

Fins al 15 d’agost el ministeri de 
l’Interior havia rebut 407 expedi-
ents, 130 dels quals els ha accep-
tat, i ha reconegut 70 víctimes.

Hip-hop, funk o grafitis. El Parc de la Trinitat de Barcelona 
s’ha consolidat, aquesta Mercè, com l’escenari central de la 
cultura urbana. Un dels plats forts d’aquest espai ha sigut 
l’actuació del grup ILL-Abilities, format per ballarins amb 

discapacitat que demostren que no hi ha límits i que són 
capaços de fer virgueries amb crosses i sense. És una de les 

tres actuacions d’artistes amb diversitat funcional que s’han 
programat en el marc de la Mercè 2018.

DANSES URBANES 
AMB CROSSES I 
SENSE


