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Afers Socials destina més de
300.678 euros al servei
d'acompanyament familiar
La consellera Dolors Bassa també ha anunciat que subvencionarà 750 noves
places en residències per a gent gran

La consellera, en un centre d'acompanyament familiar a Sabadell.Foto: Departament de Treball, Afers
Socials i Família

El Departament de Treball, Afers Socials i Família ha destinat aquest any 309.678 euros als
serveis d'orientació i acompanyament familiar (SOAF). Així ho ha anunciat avui la consellera
Dolors Bassa, que també ha explicat que les subvencions s'han atorgat a deu serveis d'arreu de
Catalunya. El proper anys, els pressupostos de la Generalitat destinaran 1.050 milions extra a
polítiques socials
(http://www.naciodigital.cat/noticia/119964/pressupostos/govern/destinaran/1050/milions/extra/poli
tiques/socials) .
Els serveis d'orientació i acompanyament familiar atenen a les famílies davant de situacions de
dificultat en l'educació dels seus fills i filles, conflictes familiars i separacions, entre altres. Els
professionals especialitzats que hi treballen ofereixen a les famílies mesures d'orientació
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socioeducatives i suport terapèutic. Es tracta d'un servei que permet realitzar una detecció i atenció
molt precoç a les dificultats emocionals i relacionals per les quals pot passar una família, evitant
que derivin en situacions més complexes o es converteixin en situacions d'exclusió social, risc o
vulnerabilitat.
750 noves places per a residències de gent gran
Aquesta setmana, la conselleria també ha anunciat que subvencionarà 750 noves places en
residències per a gent gran, que es distribuiran en 149 centres. Es tracta de places en
residències privades que amb aquest finançament de la Generalitat passaran a formar part del
sistema públic com a places col·laboradores i s'assignaran d'acord amb la llista d'espera. El
cost mitjà d'una plaça d'aquestes característiques és de 1.700 euros, dels quals la Generalitat de
Catalunya n'aportarà 1.100 i la persona usuària 600.
El director general de Protecció Social, Joan Ramon Ruiz, ha remarcat que la mesura suposa una
inversió d'1.245.000 euros fins a finals d'any i que durant el 2017 s'hi destinaran 7 milions d'euros
més. La consellera també ha aprofitat per recordar que la Generalitat ha patit una davalla dels
ajuts provinents de l'estat. L'Ajuntament de Barcelona va reclamar fa uns mesos que s'ampliessin
el nombre de places
(http://www.naciodigital.cat/noticia/113815/barcelona/reclama/al/govern/residencies/gent/gran/deu
) davant de la gran demanda i de la manca d'oferta que pateix la ciutat. Només una de cada vuit
residències de gent és pública a Barcelona
(http://www.naciodigital.cat/noticia/109928/nom/cada/vuit/residencies/gent/gran/barcelona/publica
?rlc=a1) , tal com va publicar NacióDigital.
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