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Govern unificarà el preu de les
residències per a gent gran. Així
ho va assenyalar ahir el ministre
d’Afers Socials, Justícia i Interior,
Xavier Espot, que va afirmar que
l’executiu ja treballa en un decret
per homogeneïtzar els preus pú-
blics dels geriàtrics segons el ti-
pus de prestació, és a dir, atenent
el grau de dependència de les
persones ateses. “A través d’a-
quest decret s’establirà un preu
públic únic per a tots els centres
prestadors que es vulguin con-
vencionar amb Govern”, va desta-
car el ministre, al mateix temps
que va recordar que “no és el ma-
teix tractar una persona que té un
grau de dependència de nivell
tres, per tant mitjà, que una amb
nivell cinc, per tant sever. Així, els
preus no variaran en funció del
centre, sinó en funció de les ca-
racterístiques de l’usuari”. 

“IMPORTANT VARIABILITAT DE PREU”

Espot va explicar que la seva vo-
luntat és que la mesura entri en
vigor al llarg d’enguany per aca-
bar amb una “important variabi-
litat dels preus que hi ha entre els
diferents centres prestadors de
serveis per a la gent gran”. I és
que, segons els resultats de la pri-
mera auditoria del sistema de
serveis socials i sociosanitaris
d’Andorra, presentada ahir pel
mateix ministre, el fet que el preu
d’un mateix servei variï segons el
proveïdor provoca desigualtats i
és “una feblesa clara del sistema
de serveis socials”. 

“El sistema de preus amb les
entitats concertades tradicional-
ment s’ha individualitzat per a
cada proveïdor, afectant princi-
palment l’àmbit de la gent gran.
Això suposa situacions d’alta va-

riabilitat en els preus, amb el risc
que això suposa en termes de di-
ferent nivell de servei en funció
de l’entitat concertada”, destaca
l’informe. El document posa en
relleu que, per exemple, el cost
mensual de la residència El Ce-
dre és de 3.600 euros, mentre que
el de la residència Clara Rabassa
és de 2.200 euros i el de la clínica
geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar és
de 4.590 euros. 

MÉS EDUCADORS SOCIALS

D’altra banda, el titular d’Afers
Socials va destacar que el seu de-
partament ja treballa per assolir,
abans que finalitzi la legislatura,

els objectius que es van marcar
amb la Llei de serveis socials i so-
ciosanitaris del 2014 i que encara
no s’han complert, com ara la po-
sada en marxa d’una residència
assistida per a persones amb pro-
blemes de salut mental o el reforç
de l’atenció primària a través de
la contractació de més educadors
socials amb l’objectiu d’impulsar
la prevenció de situacions de vul-
nerabilitat.

Pel que fa a les propostes de
l’informe per corregir els serveis
socials, destaca la necessitat de
millorar el coneixement de les
necessitats socials reals per saber
en profunditat les demandes de

la societat andorrana i disposar
d’un sistema integrat d’informa-
ció intern a Afers Socials per po-
der elaborar i analitzar les dades
referents a les persones ateses, el
temps d’espera o les prestacions.
En aquest sentit, l’auditoria sub -
ratlla que el cost de la gestió in-
terna del departament és baix,
“tan sols l’1,71% del total del
pressupost”. 

Altrament, l’informe, fet per
l’empresa espanyola Antares
Consulting, destaca aspectes po-
sitius de serveis socials, com ara
el risc de vulnerabilitat d’Andor -
ra, que, segons l’estudi, és més
baix que a Espanya i França.

Espot treballa en un decret perquè el cost dels geriàtrics sigui el mateix segons el tipus de servei
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Els consellers de l’oposició, in-
tegrants de la comissió legislati-
va d’Afers Socials, van celebrar
la presentació de l’auditoria, pe-
rò van lamentar que hagi tardat
a arribar a les seves mans. La
consellera liberal Judith Pallarés
va afirmar que “ens hauria agra-
dat mirar-la amb més deteni-
ment” i va mostrar la seva sor-
presa per la “manca de dades”
en qüestions com ara el temps
d’espera. El conseller del PS Ge-
rard Alís va coincidir que l’infor-
me “arriba tard”, i va destacar
la necessitat de disposar d’un
sistema d’informació dins del
departament per gestionar totes
les dades de serveis socials. La
consellera independent Sílvia
Bonet va “trobar a faltar” l’opi-
nió de les associacions a l’hora
de fer l’estudi. 

L’oposició celebra
una auditoria
que “arriba tard”

Xavier Espot

“Hi ha una important
variabilitat dels preus
entre els diferents
centres prestadors”

MINISTRE D’AFERS SOCIALS

“A través d’un decret
s’establirà un preu
públic únic per a tots
els centres prestadors”

QUÈ HA DIT

La Universitat d’Andorra
(UdA) va informar ahir que
enguany torna a organitzar la
tercera edició de la seva uni-
versitat d’estiu, en què del 7 de
juny al 5 de juliol els partici-
pants podran gaudir d’una
àmplia oferta de cursos. Des-
taquen, per exemple, la forma-
ció sobre la nova tecnologia
blockchain o el seminari sobre
alimentació en situacions
d’estrès, així com la fotografia
terapèutica. La preinscripció
als cursos ja es pot formalitzar
a través del formulari en línia a
la pàgina web de l’UdA. 

Obertes les
preinscripcions
als cursos d’estiu
de l’UdA

EDUCACIÓA

MoraBanc i la fundació
Ship2b oferiran una sessió in-
formativa el 7 de maig a les 19
hores a la sala d’actes de Mo-
raBanc, on explicaran els de-
talls de la quarta edició del
programa de suport als em-
prenedors LAB Impact Andor -
ra. El programa està destinat a
emprenedors andorrans i de
fora del Principat, sempre que
el seu projecte estigui relacio-
nat amb el país. Els interessats
poden tramitar les seves can-
didatures fins al proper 20 de
maig a la pàgina web de
Ship2b. 

MoraBanc ofereix
una xerrada 
del programa
d’emprenedors

EECONOMIAA

L’start-up andorrana Fullsecure
presta un nou servei de seguretat
disponible per a qualsevol tipus
de targeta bancària amb l’objec-
tiu d’evitar robatoris des de bases
de dades de llocs de venda en lí-
nia, i també per acabar amb l’ús
fraudulent del codi de seguretat
de les targetes. Així, pretén aug-
mentar la seguretat a l’hora de
dur a terme transaccions online
mitjançant targetes bancàries.
Segons la companyia, “aquest
nou servei permet a l’usuari no
ubicar la informació de la targeta
de crèdit a les bases de dades de

llocs de venda en línia i pot elimi-
nar físicament el criptograma de
seguretat de la seva targeta de
crèdit”. A través d’un “plugin as-
sociat a una intel·ligència artifi-
cial senzilla”, la persona que fa
servir aquesta aplicació pot dur a
terme compres a través d’Inter-
net amb “una seguretat comple-
ta”. A més, l’start-up va subratllar
que aquest servei també “elimina
el risc d’ús físic il·lícit després de
la pèrdua, robatori o còpia il·legal
en viatges a l’estranger”.

El sistema està operatiu des del
24 d’abril i va dirigit als usuaris
que tenen uns dispositius de ci-
berseguretat determinats, l’Evi-
card NFC i l’Evitag NFC, i que fan

servir contrasenyes i realitzen
compres en llocs de venda en lí-
nia. L’impulsor del servei, Jac-
ques Gascuel, va destacar que
l’objectiu és “uberitzar la segure-
tat de les targetes bancàries i la
seva utilització a Internet, per tal
de posar fi a l’ús fraudulent” que
se’n pugui fer. El 29 de maig se’n
presentaran prototips en una tro-
bada de ciberseguretat que tindrà
lloc a Tolosa. 

Fullsecure, empresa dedicada
als serveis electrònics de ciberse-
guretat, és una start-up nascuda a
l’Arieja l’any 2010 que es va im-
plementar al Principat amb l’ob-
jectiu d’ampliar el seu àmbit d’ac-
tuació.

Servei de ciberseguretat per posar fi a les
pràctiques de frau en targetes bancàries
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