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“Totes i tots podem ser Dependents, no ho oblides, tu també” 

 
NOTA DE PREMSA 

 
La Coordinadora de les Plataformes en Defensa de les Persones en Situació de Dependència de PV 
ens hem reunit avui a Cocentaina, amb una nombrosa participació de les Plataformes d’Elx, L’Alcoià-
El Comtat, La Safor i La Ribera, així com representants de CC.OO. i Intersindical Valenciana. 
 
Al llarg de tot el matí hem treballat per preparar els temes que traslladarem a la propera reunió amb la 
Secretària Autonòmica, Helena Ferrando, i ens hem marcat quines van a ser les prioritats de les famílies al 
llarg d’aquest any que acaba de començar. 
 
És evident que la legislatura passada van ser molts els canvis normatius, pel que fa al Sistema d’Atenció a 
la Dependència a la CV, i les Plataformes vam valorar molt positivament el canvi en el model de gestió. 
Entre altres, vam aconseguir que pràcticament tot el procés de dependència recaigués en els equips socials 
municipals i que els Ajuntaments assumiren la major part de les responsabilitats, per tractar-se de 
l’administració més propera a la ciutadania. 
 
Però encara queda molt per avançar, és fonamental que l'Administració autonòmica invertisca en formació 
per als professionals del sector dels Serveis Socials. En aquest procés de formació és imprescindible que 
els ajuntaments garantisquen que el personal que atén la dependència compte amb tota la formació per 
poder realitzar correctament el seu treball, ja que repercuteix en que l'atenció a les persones en situació de 
dependència i els recursos es queden als llimbs per falta d'una adequada informació. Per tant, és necessari, 
una millor canalització de la informació pel que fa tant al procés de dependència en sí com al tipus de 
recursos existents i quins són els més adients en cada cas. 
 
A més, les famílies ja han sofert prou els desgavells burocràtics als qual l’administració autonòmica els va 
sotmetre anys enrere i no volem, en cap cas, que aquesta situació torne a repetir-se. Les persones en 
situació de dependència mereixen que els professionals i tècnics els guien i els donen tot el suport necessari 
en tot el procés. 
 
A la reunió hem destacat altres reivindicacions, com és la prioritat per acabar amb la llista d’espera i complir 
els terminis de resolució de la Llei, sis mesos. A més, cal agilitzar els expedients de canvis de recursos, és 
inviable que aquests tarden tant o més en resoldre’s com quan es sol·licita el dret des d’un primer moment. 
 
Volem recordar-li a la Conselleria que, a hores d’ara, encara queden moltes persones que encara esperen 
la devolució de les minoracions en les prestacions i els copagaments en centres, a la que es va 
comprometre públicament la Consellera, Mònica Oltra. 
 
D’altra banda volem seguir construint i millorant aquest sistema conjuntament amb l’administració i per això 
seguirem aprofitant el diàleg i les reunions per traslladar-los altres temes en els quals venim treballant de 
fa temps: resoldre les particularitats de la figura de l’Assistent Personal que en estos moments detectem 
que podrien ser susceptibles de millora, demandar que s’instruisquen els serveis de Promoció de 
l’Autonomia Personal i es posen estos serveis a l’abast de les famílies, fer efectives les compatibilitats de 
serveis i estudiar-ne de noves i exigir una xarxa de places en centres de dia, ocupacionals, cases-llar, 
habitatges tutelats, etc., suficient per atendre les necessitats de cada comarca. 
 
Per últim  la Coordinadora hem valorat l’acte d’aniversari que vam celebrar a Elx, hem debatut sobre la 
nostra trajectòria en estos 13 anys i ens hem mantes en que hem de seguir lluitant per uns serveis públics 
i de qualitat per a les persones en situació de dependència. A més cal fer efectiva i real la nova Llei de 
Serveis Socials que venia a posar als Serveis Socials al mateix nivell que la resta de pilars de l’Estat del 
Benestar. Si volem que aquesta filosofia no quede en paper mullat caldrà que doten la Conselleria de 
Polítiques Inclusives del personal, mitjans tècnics i materials i pressupost suficient. Si no mai acabarem 
amb la rèmora del sistema asistencialista, beneficiari i caritatiu de dècades passades i de governs anteriors 
als quals no els importaven les persones i sols els preocupava fer caixa i fer negoci. 
 
Tal vegada si les Plataformes no haguéssim existit la Llei no seria avui el que és i no sabem què seria ara 
d’ella. Per eixe motiu, anem a seguir, per descoratjador i esgotador que siga a vegades, amb força. Les 
persones que pateixen una situació de dependència i aquelles que els han de cuidar 24 hores al dia ho 
mereixen! 
 
Cocentaina, 8 de febrer de 2020 
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