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A L'ATENC|Ó DE LA REGODORIA DE BENESTAR SOCIAL

El proper dia 18 de seiembre de 2A12, hem sigut convocats a una reunió, amb la Treballadora Social del Consell Comarcl

del Ganaf.

Aquesta reunió, es per informar als CUIDADORS de les persones depenents., de com quedará I'ajuda després de

I'aprovació del Reial Decretllei 2OI?f=12 de 13 de juliol, dictat pelestat espanyol.

Aqqegla ajUda 99 y9É redqiga 9n unq guqntitat molt -qignifisqliva, degqns els qasss'

AMICU, considera molt greu l'aplicació d'aquest reial decret llei, per la injusticia que representa i l'afectaciÓ directa de

moltes persones que es quedarán en la mes absoluta misseria. A més criminalitza als Cuidadors que fan una tasca que

aft¡ no será reconeguda- Els Cuidadors atenen afs seus famifias 24 hores af dia í efs Serve¡'s Sociafs apenas I ho¡:a

diaria. E

SOL.LICITA
¡éoncreteu aquí la vostra @ició de k¡ manera més clara poosibb|

La Sala de Reunions o la Sala de la Gent Grand del Centre Social de Cubeltes, el dia 18 de setembre, dimarts, a partir de

fes 13'O0 hores.

Cubelles, a 29 d'agost de 2012
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