
 
 
 
 
 
 
 

 

Moció per a l’impuls de la descàrrega familiar a Granollers 
 
 

Nombroses famílies arreu de Catalunya i a la nostra ciutat, Granollers, es troben amb la 

circumstància que tenen membres de la família en situació de dependència, especialment 

infants i persones joves amb diversitat funcional (persones que presenten diferents capacitats 

a nivell físic, intel·lectual, sensorial i/o per trastorn mental – incloses les addiccions –), fet que 

els obliga a prestar-los unes cures gairebé sempre permanents que poden arribar a provocar 

un desgast físic i psicològic descrit com a síndrome del cuidador.  

 

Per minimitzar el desgast que les persones cuidadores pateixen, nombroses fundacions i 

empreses presten des de fa anys serveis de descàrrega familiar, que permeten que les 

persones cuidadores puguin gaudir d’un temps de descans que resulta imprescindible per a 

millorar la seva qualitat de vida i, al seu torn, la dels seus familiars en situació de dependència. 

 

Malauradament, però, aquests serveis de descàrrega familiar tenen un cost que no es troba 

a l’abast de totes les famílies – i especialment tenint en compte les circumstàncies 

econòmiques al nostre país – , fet que fa que moltes no tinguin l’opció de disposar d’aquesta 

ajuda que, en molts casos, resulta imprescindible. 

 

Donada aquesta circumstància – la del cost – algunes administracions públiques (com la 

Diputació de Barcelona) han començat a oferir serveis d’aquestes característiques per tal que, 

aquelles famílies que no els puguin contractar pel seu compte, tinguin l’oportunitat d’accedir-

hi. Malgrat tot, però, de vegades aquests serveis no cobreixen la totalitat de les situacions de 

dependència, fent impossible accedir-hi a persones cuidadores que, malgrat no encabir-se 

amb algun dels supòsits de descàrrega familiar previstos, es troben en la mateixa situació (un 

exemple n’és el “Programa Respir”S, que no s’adreçaria a aquelles persones cuidadores amb 

persones dependents al seu càrrec per malaltia mental)   

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Per tot això, el Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya 

proposa l’adopció dels següents 

 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Impulsar la realització d’un estudi que, de manera exhaustiva, permeti conèixer les 

necessitats reals en matèria de descàrrega familiar que actualment no es troben cobertes al 

municipi, bé sigui per manca de recursos, bé sigui per inadequació de l’objecte d’aquests. 

 

Aquest estudi, hauria de permetre conèixer quines son les circumstàncies personals que fan 

que la persona es trobi en situació de dependència i, com a tal, requereixi de la cura d’un 

familiar.  

 

SEGON.- En tal que capital de comarca, liderar la realització d’aquest estudi a nivell comarcal, 

amb la col·laboració de les administracions corresponents a fi de donar una resposta més 

completa a la necessitat de descàrrega familiar des del territori.   

 

TERCER.- Estudiar la possibilitat d’impulsar un programa d’ajuts que, en funció de la capacitat 

econòmica de les famílies, contribueixi a fer més accessible la descàrrega familiar. 

 

QUART.- En funció dels resultats de l’estudi, liderar, en tant que capital de comarca, la 

negociació amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a la dotació de 

recursos, així com ampliació de l’objecte dels programes de descàrrega familiar existents, per 

tal de donar resposta efectiva a les necessitats reals de la comarca en aquesta matèria, amb 

visió, també, de que l’administració local – la més propera al ciutadà – formi part activa en el 

disseny i prestació d’aquests serveis.  


