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Josep de Martí: 'Es necessiten més ajuts, no una altra residència pública'
El jurista i gerontòleg Josep de Martí ha manifestat que a
Sant Cugat no fa falta una altra residència pública per a la
gent gran sinó que la Generalitat doni ajuts a les persones
grans que ho necessiten. Martí, que ha impartit una ponència
organitzada per la uaSC i Pensionistes en Acció, també ha
subratllat que la moció que va aprovar el ple demanant
transparència a la Generalitat en el deute pendent amb els
usuaris és positiva si no es converteix en una 'arma electoral'.

Algunes de les frases més destacades de l'entrevista:
'Les retallades han acabat amb la Llei de Dependència i els polítics ho sabien des de fa temps però han
mantingut l'engany fins ara.'
'Em sembla positiva la instància que vol fer l'Ajuntament a la Generalitat perquè comuniqui el deute del 2013
a les persones usuàries però ho miro amb una mica de sospita perquè no es converteixi en una arma electoral i
política.'
'Hi ha persones que han de rebre l'ajuda però no arriben a cobrar-la mai, queden en una espècie de limbo.'
'Sant Cugat només té una residència pública però l'edifici no és per mi el més important, la importància recau
en el servei. En aquest sentit, la ciutat té moltes places concertades que funcionen com públiques.'
'El municipi té una plaça per cada 10 persones, està dins dels paràmetres de l'OCDE. Això vol dir que si Sant
Cugat fos una illa sobrarien places el que passa és que ve molta gent d'altres municipis.'
'No crec que faci falta una altra residència a la ciutat, es necessita que la Generalitat agiliti els ajuts i ofereixi
un servei públic. Tothom que té dret a rebre l'ajuda ha de rebre-la.'
'Si construïm un altre equipament i la Generalitat no obre l'aixeta dels ajuts estaria mig buida com passa amb
les 150 places buides actuals. Es necessiten ajuts, no espais.'
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