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Esquerra pacta amb el PSOE la Llei de la
dependència que inclou la universalització de
l’atenció a les persones dependents, discapacitades
i amb malalties mentals
Les negociacions d’aquests darrers mesos permeten incorporar la garantia que
no hi hauran exclusions per motiu d’edat ni d’ingressos
El portaveu d’Esquerra al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha signat avui, juntament amb el
portaveus d’Izquierda Verde, Gaspar Llamazares i Carme Garcia, i el Ministre espanyol de
Treball, Jesús Caldera, el principi d’acord al que han arribat les tres parts per a tirar endavant el
projecte de Llei estatal d’atenció a la Dependència. Joan Tardà s’ha felicitat per un acord que
arriba després de mesos de negociacions i ha defensat el pacte “amb més contingut social de
la legislatura”. El portaveu d’Esquerrra ha explicat que amb el text acordat “s’avança cap al
caràcter universal de les prestacions i serveis social, sense exclusió per raó d’edat, i ningú
podrà quedar-se’n al marge per raons econòmiques”, tres reclamacions bàsiques que Esquerra
ha posat com a condició per aprovar la llei.
Tardà ha explicat que és una llei destinada a universalitzar l’atenció a les persones grans, les
discapacitades i les que tenen malalties mentals i ha recordat que se’n beneficiaran milers de
ciutadans. El portaveu d’Esquerra també ha recordat que “els governs autonòmics i municipals
han fet molt, però no han tingut recursos i aquesta llei garanteix el finançament de les
prestacions”.
Alhora, ha destacat els esforços d’Esquerra per a donar un impuls descentralitzador a la Llei i
ha finalitzat destacant que el seu Grup parlamentari ha inclòs una clàusula que fa
imprescindible el consens entre PSOE, Esquerra i IV com a element per a realitzar qualsevol
canvi en el tràmit parlamentari, calendari d’aplicació i desplegament de la llei.
El portaveu d’Esquerra ha recordat que una de les condicions que va presentar Esquerra per
donar suport a la investidura de Zapatero va ser l’impuls de l’estat del benestar i ha afegit que
l’estat del benestar només s’amplia amb més i millors polítiques socials. Tardà ha finalitzat
recordant que el gir social ja es va iniciar amb els primers pressupostos generals de l’Estat i va
continuar amb els acords que van tirar endavant els pressupostos d’aquest any. El portaveu
d’Esquerra ha citat concretament els fons pactats entre Esquerra i el PSOE per a polítiques
d’atenció a la immigració i a favor de les persones depenents tant en els pressupostos de 2005
com els de 2006.

