
El I Concurs de Postals de Nadal
2002 "Gent Gran, Gent Artista" va
arribar a la seva fi el passat 26 de
novembre. L'acte de lliurament
de premis a La Pedrera, que va
aplegar mé s de 250 persones, va

tancar brillantment una primera
edició marcada per l'èxit de con-
vocatò ria i per la bona qualitat de
les postals presentades.

La jornada va començar amb una
breu presentació a cà rrec de

Cloenda de luxe a La Pedrera 
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A FONS

ACRA
Travessera de Gràcia, 40, pral. 2a 
08021  Barcelona
Telèfon: 93 414 75 52
Fax: 93 414 65 26
http://www.acra.es
e-mail: acra@acra.es

Butlletí nº 40   Gener - Febrer 2003

I Concurs de Postals de Nadal 2002 "Gent Gran, Gent Artista"

(segueix a la pà gina 4)
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Els  guardonatsEls  guardonats

A dalt, el president d'ACRA, Vicenç  Vicente, amb les autores de la postal guanyadora, d'Aviparc Centre de Dia. 
A sota, lliura el diploma acreditatiu a una d'elles
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A dalt, el director gerent de la Fundació Viure i Conviure, Josep Solans, lliura un dels segons premis a Teresa Boldú Pallà s,
del Centre de Dia Sant Adrià  Centre-IPSS. A sota, la directora de l'ICASS. Montserrat Cervera, amb els autors de l'altre
segon premi, Donato Ortega García i Maria Gamisans Bascompte
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Montserrat Llopis, gerent d'ACRA, que
va agrair a tothom la seva dedicació i
l'esforç fet a l'hora d'elaborar les postals
i va anunciar l'organització d'una sego-
na edició, per tal de consolidar el con-
curs i convertir-lo, a llarg termini, en un
punt de referència de les festes
nadalenques i en una forma de donar a
conèixer a la societat la tasca que es
realitza als centres gerià trics. Per la
seva banda, Montserrat Cervera, direc-
tora de l'ICASS, i Josep Solans, director
gerent de la Fundació Viure i Conviure,
van lloar la iniciativa i van mostrar la
seva predisposició a continuar col∙labo-
rant-hi en el futur.

Moment de l'aperitiu gentilesa de Grup Alessa

Actuació de la coral de gent gran del Club Sant Jordi de Gr à cia

Vista general de l'Auditori de La Pedrera
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Despré s dels parlaments, va celebrar-se
l'acte mé s esperat i mé s emotiu del matí,
el lliurament de premis. Angela Vilaseca
Ferrer, Teresa Solsona Morte, Maria Oliva
Margall, Joaquima Garcia Bardají i Clara
Moini Mosca, d'Aviparc Centre de Dia
(Barcelona), van rebre el primer premi de

mans del president d'ACRA, Vicenç
Vicente, per la postal "Estrella de Nadal".
Montserrat Cervera i Josep Solans van lliu-
rar els guardons dels dos segons premis:
"L'estrella de Nadal", obra de Maria
Gamisans Bascompte i Donato Ortega
García, de la Residència Temps d'Or
(Marganell); i "Que la llum del Nadal ens
acompanyi durant tot l'any", de Teresa
Boldú  Pallà s, del Centre de Dia Sant Adrià
Centre-IPSS (Sant Adrià  de Besò s).

De l'art del dibuix i del disseny, va passar-
se a una altra manifestació artística, la
mú sica. La coral de gent gran del Club
Sant Jordi de Grà cia, dirigida per Xavier
Folch, va cantar "El cavaller enamorat",

"L'Empordà " i "Dansa de Castellterçol" i el
Conservatori Superior de Mú sica del Liceu
va oferir-nos una doble actuació de corda.
En primer lloc, Edwin Guevara va tocar

diverses peces de mú sica colombiana i, a
continuació, un quartet de guitarres format
per Johnny García, Marbelli Padrón, Ester
Zurriaga i Beatriz Cruz, sota la direcció de
Sergi Vicente, va interpretar "Danses
Cubanes", "Adagio del Concert
d'Aranjuez", "Vals Criollo" i "Zapateado".
L'acte va concloure amb un aperitiu per

gentilesa de Grup Alessa, que va servir-se
a la magnífica sala Gaudí. Durant el
refrigeri, els assistents van poder veure
exposades les 174 postals participants. 

Dues instantà nies de l'actuació de guitarristes del Conservatori Superior de Música del Liceu

Els assistents van veure exposades les postals participants
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El 19 de novembre de 2002 es va constituir a Madrid la mesa
negociadora del III Convenio colectivo estatal de residencias
privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domi-
cilio. ACRA va aconseguir doblar la seva representació, de ma-
nera que disposarà  de dos membres en aquesta mesa.

A mé s, ACRA é s l'ú nica patronal d'àmbit autonò mic que
forma part de la mesa negociadora estatal per disposar,
nomé s a Catalunya, d'un nombre d'empreses associades mé s
elevat que el requerit. Cal dir que l'UCH va proporcionar-nos
els certificats d'adhesió de set empreses amb un total de 415
treballadors. Això  va ser possible grà cies a les bones rela-
cions entre ambdues associacions.

Durant la reunió, es va acordar també  que l'univers per
determinar la representació en aquest conveni é s de 3.800
empreses i 87.467 treballadors. Per formar part de la mesa
negociadora, les diferents organitzacions empresarials van
haver d'acreditar la seva representativitat que, segons marca
la llei, ha de ser, com a mínim, d'un 10% del nombre total
d'empreses i d'un 10% del nombre total de treballadors de
tot l'estat espanyol. En funció d'això , les organitzacions
empresarials i sindicals acreditades van pactar la següent
composició de la mesa negociadora:

Banc Sindical: CCOO, 8 i UGT, 7
Banc Empresarial: LARES, 5; FNRPTE, 4; FEDERTE, 4; i 
ACRA, 2.

Posteriorment, el passat 12 de desembre va reunir-se la
comissió negociadora del nou conveni per tal d'establir les
bases de la negociació (metodologia, calendari, presidència i
secretaria, etc.). Tot i que no es va tractar cap aspecte concret,

sí que es va procedir a una primera valoració de la plataforma
elaborada per les organitzacions sindicals de CC.OO. i UGT.

La valoració va ser superficial, tenint en compte que la platafor-
ma va arribar a les organitzacions patronals el dia 5 de desembre
de 2002, al final del matí, i per tant, no hi ha hagut temps materi-
al per fer una anà lisi jurídica, econò mica i social seriosa i amb rigor.
Però  la superficialitat no va impedir que les patronals fessin veure
als sindicats que la primera impressió era totalment negativa.

Ambdues representacions (patronal i sindical) es van con-
vocar novament pel proper dia 23 de gener de 2003, a les
10:00 hores, per tal de entrar definitivament a la negociació.

Increment salarial d'un 4%

L'Institut Nacional d'Estadística ja ha fet oficial l'índex de
preus al consum (IPC) general corresponent a l'exercici de
2002. És del 4%. Per tant, i amb l'objectiu de complir amb all ò
establert a l'article 6, paràgraf tercer, del Conveni col∙lectiu,
s'haurà  d'incrementar el sou base en un 4%, amb efectes del
mes de gener de 2003.

Igualment, tots aquells associats que, en el seu contracte de
prestació assistencial tinguin prevista una clà usula d'actua-
lització automà tica, poden aplicar l'índex acordat en el con-
tracte als preus que paguen els usuaris. En el cas dels usuaris
del programa d'acolliment residencial (SAR), l'índex d'aplicació
é s el nacional general.

Índex nacional general 4%
Índex nacional sector serveis 4,4%
Índex autonò mic Catalunya 4,3%

ACRA dobla representació a la mesa negociadora del conveni       

Els Dimarts d'ACRA de 2003 ja
estan aquí. El psicò leg Carles
Carreras pronunciarà  la primera xer-
rada d'enguany, "Gent gran maltrac-
tada", a les quatre províncies cata-
lanes en les següents dates:
28 de gener. Barcelona. ACRA. 
Trav. de Grà cia, 40, pral. 2a.
4 de febrer. Tarragona. 
11 de febrer. Lleida. 
18 de febrer. Girona.

Us preguem que confirmeu la vos-
tra assistència per telèfon (93 414
75 52) o per correu electr ò nic
(icarpio@acra.es). Les places són
limitades i es reservaran per ri-
gorós ordre d'inscripció, moment
en el qual us facilitarem les adreces

Nou any, nous Dimarts d'ACRA      

ACRA ES MOU
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El futur passa per ajuntar els recursos 

Fò rum 2002: Innovació en l'atenció a la dependè ncia 

En aquest tercer article sobre la pàgina web,
explorarem l'apartat "Proveïdors", que apareix al
menú  de l'esquerra, a sota de "Centres Associats".
Seguim, doncs, repassant en ordre descendent les
diferents seccions d'aquest menú .

Un cop a dins, trobem un llistat amb les diver-
ses categories en què classifiquem els proveï-
dors: Informà tica, Neteja i manteniment d'ins-
tal∙lacions, Assegurances, Restauració social i
cà tering, Material d'oficina, Assessorament inte-
gral, Serveis professionals per a centres ge-
rià trics, Treball social, Formació, Advocats-
Economistes, Assessoria laboral, Arquitectes,
Equipaments tèxtils, Mú tues de treball i Altres.
Cal dir que es poden incorporar categories en

funció dels serveis o productes que ofereixen els
proveïdors que es van penjant a la web. És a dir,
no es tracta d'un catà leg tancat.
Segons el que necessitem, clicarem una categoria

o una altra. Així, accedirem als proveïdors que es
dediquen a aquella à rea i en veurem el nom,
l'adreça i la població. Per ampliar aquesta informa-
ció, nomé s cal fer un pas mé s i entrar a cadascun
d'ells clicant a sobre del nom de l'empresa.
D'aquesta manera, podrem saber el telèfon, el fax,
el correu electrò nic, la web (n'hi ha que no en
tenen)  i el logo (en alguns casos). A la part inferior,
podem llegir una descripció mé s concreta dels
serveis o productes que ofereixen i, de vegades, es
detalla si hi ha descompte per als socis d'ACRA.

Navegant pels proveïdors 

LA WEB

Sitges va acollir els passats 21 i 22 de
novembre el "Fò rum 2002: Innovació en
l'atenció a la dependència", organitzat pel
Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya. Mé s de 700 par-
ticipants, entre especialistes professionals
de l'assistència, representants polítics i
institucionals i proveïdors de serveis, van

reunir-se per tal de conèixer, difondre i
presentar experiències innovadores en
aquesta matèria, ja siguin polítiques, pro-
grames, recursos, i, en general, iniciatives
de tota mena relacionades amb una
qüestió que afecta un 32% dels espanyols
mé s grans de 65 anys.

La conclusió mé s estesa de les jornades

va ser la necessitat d'unir els recursos que
s'ofereixen a la gent gran. Les polítiques
socials i sanità ries que pretenen assistir
separadament la dependència han de re-
novar-se; é s a dir, han de tendir a sumar
esforços per atendre adequadament els
afectats. L'espai sociosanitari, amb aquest
o un altre nom, ha de centrar totes les

GENT GRAN

de Tarragona, Lleida i Girona.
Al llarg d'aquest any que comencem, ACRA us informarà  pe-

riò dicament de les diferents xerrades i us farà  arribar un petit
resum del contingut de cadascuna d'elles. La voluntat d'ACRA,
com ja vam fer el 2002, é s portar "Els Dimarts d'ACRA" arreu de
Catalunya. Per això , cada xerrada viatjarà a les quatre províncies.
La seu d'ACRA acollirà  aquelles que se celebrin a Barcelona i
intentarem que les que tinguin lloc a Tarragona, Lleida i Girona
siguin itinerants, é s a dir, que se celebrin a ciutats diferents. Als
socis de províncies, us demanem que hi participeu. Així, consoli-
darem "Els Dimarts d'ACRA" com a punt de trobada del sector no
nomé s a Barcelona, sinó també  a tot Catalunya.
A continuació, podeu llegir el llistat de temes previstos per a

l'any 2003:
1. Gent gran maltractada. Carles Carreras. Psicò leg. (28 de gener
i 4, 11 i 18 de febrer de 2003).
2. Com prevenir i cuidar les infeccions als centres residencials
(virus marsa, legionel∙la, etc).
3. Pautes a seguir davant d'una inspecció de Benestar i Família:

normativa a tenir en compte, què hem de preguntar? Quins són
els nostres drets? 
4. Pautes a seguir davant d'una inspecció de Sanitat: normati-
va a tenir en compte, què hem de preguntar? Quins són els nos-
tres drets?
5. Selecció de personal: perfil i selecció, què cal tenir en compte.
6. Organització de reunions: la reunió com a eina de treball.
7. El nostre centre: una organització que aprèn de si mateixa.
Carles Carreras. Psicò leg. (29 d'abril i 6, 13 i 20 de maig de 2003).
8. Mà rqueting intern: com potenciar-lo, com mesurar la satisfac-
ció del treballador. 
9. Quina é s la visió de l'Administració a nivell assistencial: com
s'estructura, valors, pla estratègic (organització, planificació). 
10. Els convenis que ens afecten: laboral de residències, ajuda
domicilià ria.
11. Organització de plantilles: horaris partits, horaris continuats.
12. Pluja d'idees. 

Us anirem informant, al llarg de l'any, de les dates, els ponents i
l'ordre d'aquestes xerrades.
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"El sector funciona
mucho mejor que
antes y dispone de
más medios para ha-
cerlo". Vicenç Vicente
Lázaro, presidente de
la Fundación Vella
Terra, socio fundador
de la Asociación Cata-
lana de Recursos
Asistenciales (ACRA),
que tambié n preside,
así como de la
Federación Catalana
de Gremios y Aso-
ciaciones de Centros
para Personas Mayo-
res. Es un hombre
que ha dedicado 27
años de su vida a los
servicios sociales, aunque tambié n es presidente del Grupo VL, con
nuevos proyectos encaminados a potenciar y aglutinar a los proveedores
de asistencia al anciano. (...)

Rediges. Núm. 8. Novembre 2002.

"Los nuevos inversores mañana podrían 
montar discotecas"

ACRA y la URL continúan
formando al sector catalán 

La Asociación Catalana de Recursos
Asistenciales (ACRA) organiza la cuarta edición
del posgrado de gestión de residencias y servi-
cios para la gente mayor, estudios superiores
adscritos a la Universidad Ramon Llull. El curso
empezó en octubre y finalizará en junio de 2003,
se impartirá en la Escuela Universitaria de
Trabajo Social y Educación Social Pere Tarré s,
cada jueves durante mañana y tarde. Assumpta
Massip es la encargada de dirigir el posgrado y
lo coordina Mª  Lluïsa Marrugat (...)

Rediges. Núm. 8. Novembre 2002.

RECULL DE PREMSA

mesures dirigides a millorar la situació de
les persones grans dependents.

El Fò rum va comptar amb una nombrosa
participació d'ACRA. El president, Vicenç
Vicente, va formar part del Comitè d'Honor
i Mercè Boada, de Fundació ACE, i M.
Dulce Fontanals, de Fundació SAR, van ser

membres del Comitè Científic. A mé s,
Mercè Boada i M. Dulce Fontanals van pre-
sidir dues sessions, "Estudi comparatiu de
les demències a Europa" i "Una nova visió
del treball psicosocial en l'àmbit assisten-
cial", en la qual va prendre part Teresa
Oltra, també  de SAR. Igualment, molts

representants d'empreses associades van
intervenir en les diverses ponències. Mei
Castillo i Marc Cadafalch, de la Fundació
Pere Tarré s,  van participar en la sessió "La
implicació familiar en la intervenció esti-
mulativa a l'entorn domiciliari". Simul-
tàniament, Mercè Boada i Pere de Campos,
de Hereus Dr. V. L. Ferràndiz, van inter-
venir en "Les noves tecnologies en la pro-
ducció de serveis". Montserrat León, de
Fundació Torres Falguera, va parlar en la
sessió nú m. 17, "El repte de la qualitat en
els serveis a les persones amb dependèn-
cies". Francesc Girona, de Hereus Dr. V. L.
Ferrà ndiz, va participar en la sessió
"L'arquitectura en la transformació de l'en-
torn i millora de la qualitat de vida de la
persona dependent". Despré s, just abans
de la clausura, Pere Cano, de Gers, i Josep
Pascual, de SAR, van prendre part en la
sessió "Els sistemes d'informació com a
eina de gestió en centres residencials".

(Informació extreta de Rediges)

La consellera de Benestar i Família, Irene Rigau, flanquejada a l'esquerra pel 
secretari general, Manuel Jovells, i, a la dreta, per la directora de l'ICASS,
Montserrat Cervera.
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FORMACIÓ

NORMATIVA

Comencen els cursos de la Fundació n Tripartita para el Empleo 

ACRA ha rebut l'aprovació dels
plans de demanda i d'oferta de la
Fundación Tripartita para el Empleo.
Aquesta formació, emmarcada dins
el III Acord Nacional per a la
Formació Contínua, s'ha d'impartir
fins el 31 de maig del 2003 i é s
totalment gratuïta.
El quadre següent recull els cursos

que s'imparteixen des de finals de
febrer fins el mes de maig. Per a infor-
mació i matriculació, poseu-vos en
contacte amb ACRA. Properament,
podreu consultar objectius, continguts
i metodologia a la web www.acra.es.

Premi a les postals de Nadal de la gent gran

A continuació, us informem de normativa
que pot ser del vostre interès:

-Ordre PRE/379/2002, de 30 d'oc-
tubre, de publicació de la llista completa i
actualitzada d'oficines de registre prò pies i
concertades, el sistema d'accé s i els seus
horaris de funcionament. DOGC nú m. 3763
del 18 de novembre de 2002.

-Decret 284/2002, de 19 de novembre,
d'estructuració i de reestructuració parcial
de diversos departaments de l'Ad-
ministració de la Generalitat. DOGC nú m.
3765 del 20 de novembre de 2002.

-Ordre SSS/3447/2002, de 27 de
novembre, per la qual s'aprova el pro-

grama d'actuacions del Servei Català
de la Salut per a la coordinació de les
diferents xarxes assistencials en
relació amb el tractament de determi-
nats pacients durant l'hivern 2002-
2003. DOGC nú m. 3772 del 29 de
novembre de 2002.

-Correcció  d'errades a la Llei
22/2000, de 29 de desembre, d'acolli-
ment de persones grans (DOGC nú m.
3304, pàg. 535, de 12.1.2001). DOGC
nú m. 3775 del 4 de desembre de 2002.

-Llei 30/2002, de 30 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2003. DOGC nú m. 3791
del 31 de desembre de 2002.

-Decret 333/2002, de 19 de
novembre, de modificació d'altres
decrets en matèria d'obligatorietat de
contractació de determinades cober-
tures d'assegurances. DOGC nú m. 3778
del 10 de desembre de 2002.

-Resoluci ó  PRE/3685/2002, de 6
de novembre, per la qual s'estableix la
codificació dels diferents departaments
en què s'estructura la Generalitat de
Catalunya. DOGC nú m. 3786 del 20 de
desembre de 2002.

-Llei 31/2002, de 30 de desembre,
de mesures fiscals i administratives.
DOGC nú m. 3791 del 31 de desembre
de 2002.

Legislació que convé consultar 

L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha orga-
nitzat aquest any el primer concurs per escollir postals nadalen-
ques creades pels mé s grans de la societat. En total, ACRA va
rebre 174 treballs. A la foto, les cinc guanyadores del premi.

El Periódico. 27 de novembre.
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El passat 11 de desembre va celebrar-se
la II Jornada Sociosanità ria i Social sota el
títol "Envelliment, dependència i empresa"
a l'Auditori de l'Edifici Docent de Sant Joan
de Dé u (Esplugues de Llobregat), orga-
nitzada per ACRA, ACES i UCH. El progra-
ma aplegava temes tan interessants com
les responsabilitats legals, socials i ètiques
de les empreses del sector, el marc laboral
i la regulació de la prestació de serveis, el
futur de l'atenció sociosanità ria i social a
Catalunya i la figura del director.

Miquel Roca, advocat i un dels "pares" de

la Constitució, va pronunciar la conferència
inaugural, que, sens dubte, va respondre a
les expectatives creades. Roca va cons-
tatar que l'envelliment, un fenomen de
canvi sense precedents en l'estructura
social, no s'ha reflectit en termes legals per
dues raons, una de "carà cter polític i
social" i una altra, "mé s prosaica". 
L'advocat va afirmar que la gent gran é s

un col∙lectiu que crida poc i, "en aquesta
societat, o es crida o no hi ets". "Si existís
mé s capacitat reivindicativa canalitzada en
titulars als mitjans de comunicació, la

resposta seria substancialment diferent",
va afegir. Roca creu que nomé s la frivolitat
pot justificar que un tema que afectarà
tothom no interessi. El segon argument
adduït é s d'ordre econò mic. Un canvi de
regulació costa molts diners i "no sembla
que la societat estigui disposada a
assumir-lo". Cobrir la dependència també
comporta fortes despeses. En aquests
moments, va assenyalar Roca, resta en
peu un compromís del govern per establir-
ne una assegurança. "La vellesa, la
dependència, s'ha de situar, per qüestions
numèriques, al capdavant de les prioritats
de la despesa social. En un marc d'envelli-
ment creixent, la lluita del sector no pot
ser una altra". Qui va ser l'home fort de
Convergència i Unió a Madrid va criticar la
redistribució d'aquesta partida que fa l'es-
tat i va posar un exemple força il∙lustratiu:
"Els universitaris es beneficien d'una
carrera subvencionada i, despré s de tres
mesos rebent un sou, ja se la paguen. Hi
ha persones grans que, despré s de 35 o 40
anys cotitzant, no poden pagar un mes de
prestació. Per què s'é s solidari amb els
joves i amb els grans, no?"

Tot seguit, Roca va apuntar possibles
solucions. Tenint en compte que les pen-
sions de jubilació són ridícules per cobrir el

cost de l'envelli-
ment, va apostar
per introduir
mesures fiscals.
"No hi ha des-
gravacions per
ajudar la gent
gran, tal com suc-
ceeix amb els
pares que ajuden
el fill a comprar-se
un pis. Però  uns
criden i els altres,
no". L'advocat
reclama que les
polítiques d'esti-
mulació fiscal can-
viïn d'horitzó i
fixin l'eix en l'en-
velliment.

Finalment, Roca
va posar de ma-Membres del Comitè  Organitzador i alguns dels ponents

EL SECTOR

Miquel Roca convida el sector a fer sentir la seva veu 

II Jornada Sociosanità ria i Social "Envelliment, dependè ncia i empresa" 

Miquel Roca, en un moment de la seva intervenció
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AGENDA

La Fundació Sa lut, Empresa i
Economia (FUSEE) organitza la ter-
cera edició del Forum Sanitatis
Barcinonis (FOSBA 2003). Aquest
esdeveniment inclou, entre d'altres
activitats, el FOSBA Congré s, que
se celebrarà  al Palau de Congressos
de Catalunya del 31 de març  al 2
d'abril de 2003. 

El FOSBA Congré s consta de cinc
jornades, promogudes per la
FUSEE i organitzades per diferents
entitats del sector sanitari i social,
com per exemple, Mutuam, empre-
sa associada a ACRA.

31 de març i 1 d'abril
∙ Jornada sobre Assegurament.    

Confide Correduría de Seguros, S. A.
∙ Jornada sobre Atenció Domicilià ria. 

Corporación Fisiogestión / 
Institut Català  de la Salut.

∙ Jornada Europea sobre Salut Mental.
CatSalut / Institut Pere Mata.

1 i 2 d'abril
∙ Jornada sobre Tecnologies de la 

Informació per a la Salut. 
Institut Català  de la Salut.

∙ Jornada sobre Atenció 
Sociosanità ria. CatSalut / Mutuam. 
Per a mé s informació, consulteu la 
web www.fosba.org.

FOSBA Congrés 2003 

1ª  Jornada Nacional 
de Nuevas Tecnologías, 
Calidad y Seguridad Alimentaria 
en Geriá tricos y Hospitales
Data: 10 de febrer de 2003.
Lloc: Balneari Vichy Catalán 
(Caldes de Malavella)
Organitza: Cocina Futuro 
i Fundación Vivir El Mediterráneo.
Col∙labora: Vichy Catalán.
Mé s informació: 93 405 33 34 i
fuvime@mediterrani.org
(30% de descompte als socis d’Acra)

Jornadas Técnicas 2003 
de Inforesidencias.com 
"La transformació n del sector 
de las residencias geriá tricas. 
Claves de una nueva realidad".
Data: 27 de febrer de 2003.
Lloc: Hotel Alimara  
(C. Berruguete, 126, 08035 Barcelona).
Inscripcions: 902 170 289 (de 10 a 14 h).
Més informació :
http://www.inforesidencias.com/
jornadas/JORNADAS2003.htm
Preus especials per als socis d'ACRA.

Vth European Congress 
of Gerontology 
Data: 7, 8, 9 i 10 de juliol de 2003. 
Lloc: Palau de Congressos de Barcelona. 
Secretaria Tècnica:
Catalana de Congressos.

Fòrum Nacional 
de Geriatria i Gerontologia  
Data: any 2004. 
Lloc: Palau de Congressos de Barcelona. 
Secretaria Tècnica:
Catalana de Congressos.

nifest diversos greuges comparatius. "El
ciutadà  actiu que pateix dependència, les
víctimes del terrorisme o els intoxicats per

oli de colza reben una compensació
econò mica; la persona gran, no. I el fet
objectiu é s el mateix, la incapacitat; per

tant, el reconeixement i l'assistència haurien
de ser equivalents". L'explicació, evident:
"Qui crida existeix, qui no crida no existeix".
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Certificat de qualitat ISO 9001 per a Colonias Extranjeras 

La Residencia Geriátrica y Centro de Día Colonias Extranjeras de Barcelona, situada a
Castelldefels, ha obtingut la certificació del seu sistema de gestió de qualitat ISO 9001 per la
Entidad de Certificación y Aseguramiento (ECA). Aquesta certificació assegura que els proces-
sos realitzats al centre, tant els d'atenció directa als residents com els serveis auxiliars de
neteja o restauració, són estrictament controlats per tal de satisfer plenament els clients. 

A Catalunya, hi ha poques residències que compleixin els requisits exigents fixats per la
norma ISO 9001. La certificació d'ECA culmina un procé s iniciat fa 22 mesos, durant els quals
el compromís ferm de la junta directiva i la tasca decidida dels professionals del centre han fet
possible la implantació amb èxit del sistema de gestió de qualitat. Enhorabona.

750è  aniversari de la Fundació de Santa Llúcia 

El passat 3 de novembre van tenir lloc a
Castelló d'Empú ries els actes de commemo-
ració del 750è aniversari de la Fundació de
Santa Llú cia i del 1r aniversari de la posada en
funcionament de la residència Toribi Duran.

El programa va incloure una missa; la pre-
sentació del llibre L'hospital Toribi Duran i
Garrigolas: dels orígens fins avui, escrit per
l'historiador Albert Compte; un homenatge als
membres de la Fundació Privada Hospital Asil
Toribi Duran i Garrigolas; un aperitiu popular;
la conferència Hospital de Santa Llú cia, 1252-
2002, a cà rrec d'Esteve Ripoll, membre de la
Fundació Toribi Duran; i una actuació de cloen-
da de l'Esbart Dansaire. Moltes felicitats.

ELS SOCIS INFORMEN

Gure Etxea estrena web 

El Centro Geriátrico Gure Etxea ha
renovat completament la seva pàgina
web. A mé s de continguts habituals
com ara una presentació, un recull dels
serveis que s'ofereixen o un plànol on
apareix la residència, podem trobar-hi
un nou apartat de notícies, amb infor-
mació sobre activitats i novetats rela-
cionades amb el centre, i un fò rum, en
el qual es pot opinar sobre els temes
proposats o suggerir-ne de nous per
obrir altres debats. També  é s possible
descarregar la revista del centre,
Tothom, en format pdf o bé  visualitzar-
la en pantalla. Us convidem a visitar-la
i a participar-hi (www.gure-etxea.com).
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Els Pinets amplia les seves instal∙lacions 

El passat 28 de desembre va celebrar-se la inauguració de l'ampliació de Llar Residència per a
Gent Gran Els Pinets, a Sant Feliu de Codines. Aquest soci estrena 24 noves places, acompanyades
de menjadors i sala d'estar totalment equipats, habitacions compartides que preserven la intimi-
tat i sistema de comunicació electrò nic, entre d'altres millores. Felicitats!

Es crea la Fundació Althaia 

La Fundacio Althaia neix de la fusió del Centre Hospitalari-Unitat Coronà ria de Manresa i de l'Hospital General de Manresa i é s
la culminació d'un projecte que vol un nou model d'organització sanità ria per a Manresa i la seva à rea d'influència territorial.
Aquesta fundació inclou les tres línies d'atenció del sistema de salut, primà ria, hospitalà ria i sociosanità ria, i té , entre d'altres, el

repte d'integrar els dos hospitals, fent-se cà rrec de la gestió dels contractes i concerts
actuals, de la seva plantilla laboral i dels compromisos contrets fins ara per cada entitat. Els
seus objectius són racionalitzar la despesa per reassignar, redistribuir i reinvertir els recursos
econò mics cap a noves prestacions, serveis i activitats en funció de les demandes de la
població; oferir una gestió orientada cap a la qualitat i l'eficiència assistencial, social i
econò mica, que garanteixi la sostenibilitat; tenir una clara vocació territorial, amb la voluntat
de prestar els seus serveis a la població de Manresa, del Bages i la seva à rea d'influència; cer-
car la màxima efectivitat i eficiència conjunta en l'atenció de les necessitats de salut de la
població; i ser atractiva per als diferents agents implicats en els resultats de la nova gestió:
els ciutadans i ciutadanes, els/les professionals, el finançador i les institucions implicades.

La Fundació ACE organitza 
un curs sobre demè ncies

El 29 de gener, amb la conferència "La psicoestimulació
cognitiva i la Medicina Basada en l'Evidència", a cà rrec de
Lluís Tà rraga, va començar el VI Curs d'Actualització en
Demències per a l 'Atenció Primà ria, que organitza
Fundació ACE. Té  per objectiu aportar coneixements per
millorar el maneig prà ctic de la persona que pateix demèn-
cia, abastant des del seu inici mé s lleuger fins a la fase
mé s avançada de la malaltia.

El curs, que finalitza el 26 de novembre, està  dirigit,
especialment, a metges de l 'Atenció Primà ria,
Especialitzada i Sociosanità ria, llicenciats en Psicologia i
Farmà cia, així com a metges en formació en Neurologia,
Psiquiatria, Geriatria i Medicina de Família. Consta de 30
hores lectives mé s 3 hores per a l'avaluació final i es
desenvoluparà  sempre en dimecres de 18.30 a 21.30. La
metodologia combinarà  les classes teò rico-prà ctiques i les
sessions interactives amb tallers específics i discussió de
casos clínics. 

El Grup Gers canvia de nom

El Grup SANITAS va convertir-se, el passat 9 de juliol,
en accionista ú nic del Grup Gers, per la qual cosa, des
de l'1 de gener de 2003, l'empresa i tots els seus centres
passen a dir-se SANITAS Residencial. Tot i el canvi de
nom comercial, es manté , a tots els efectes, la identitat
social i fiscal de Gestió de Recursos Socials, S. L.

L'Onada construeix una nova residè ncia

L'Onada Serveis 3a Edat comença el 2003 amb il∙lusions i forces
renovades, despré s de viure un 2002 ple de satisfaccions. Acaben
d'iniciar un nou projecte, les obres per construir una residència i
centre de dia a la població de Riudoms (Tarragona), amb inaugu-
ració prevista per a finals d'aquest any. Una iniciativa que pensen
dur a terme amb el mateix rigor que les realitzades fins ara. 
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PETITS ANUNCIS

4 Hotel en venda. 33 habita-
cions. Ideal per a gerià tric.
Situació molt cèntrica. 
Zona Maresme. 
Tel. 669 28 72 45. Sr. Jaume.

CANALITZACIÓ  DE CLIENTS

Volem donar la benvinguda als nous membres que s'han incorporat a la nostra associació:

Benvinguts!
RESIDÈNCIA NOSTRA SENYORA DE L'ALEGRIA de Barcelona

LES PALMERES de Barcelona

ASIB de Barcelona

CENTRE ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA de Terrassa

ESTHER PEY TURRÀ de Barcelona

TECNOFISIO de Barcelona

AJUNTAMENT DE PONTS de Ponts

FUNDACIÓ  SANT JOAN BAPTISTA de Sitges

NOUS SOCIS ANUNCIS

La següent llista recull les sol∙licituds de demandes residencials fins al 31 de desembre:

Residències fins a 1300 euros............................... 35

Residències entre 1300 i 1800 euros..................... 10

SAR (Suport a l'Acolliment Residencial)................. 25

Centres de dia....................................................... 9

Assistència domicilià ria.......................................... 5

Habitatges tutelats................................................ 2

BREUS

4 S'ha signat el Conveni Col∙lectiu d'Empreses i Treballadors d'Atenció Domicilià ria i Treball Familiar
de Catalunya. ACRA està  estudiant aquest conveni i en breu us enviarem informació. Podeu consultar
el text íntegre a la web d'ACRA, www.acra.es.

4 El passat 19 de novembre de 2002 va presentar-se a la seu de CEOMA (Confederación Españo-
la de Organizaciones de Mayores) el llibre Prepararse para cuidar a una persona mayor. Buscar,
elegir y evaluar una residencia, obra de Antonio A. Burgueño Torijano, metge i coordinador assis-
tencial de totes les residències pú bliques de la Comunitat de Madrid entre el 1998 i el 2000. Es
tracta d'una guia manual que, d'una banda, vol fer arribar al ciutadà  ajuda per cuidar i cuidar-se i
informació perquè jutgi amb criteri els serveis que rep o que se li ofereixen i, d'una altra, preté n
ser una referència a l'hora de saber com s'ha de tenir cura de les persones grans dependents po-
sant l'èmfasi en la conservació de la dignitat com a clau per al benestar.
El llibre ha estat editat per Mira Editores dins de la col∙lecció Sociedad y Salud Hoy.

4 El mes de febrer s'inaugurarà  a Barcelona una residència dirigida exclusivament a l'atenció de persones grans amb
Alzheimer i altres demències, AIDAR (Alzheimer I Demències Atenció Residencial). Els promotors d'aquest centre organitzen
una jornada informativa el proper 13 de febrer per donar a conèixer el model d'atenció que han previst.
Per a mé s informació, truqueu al 93 321 93 38 o al 677 38 49 46.

Si voleu publicar anuncis per

paraules al butlletí d'ACRA,

truqueu al 934.147.552

i pregunteu per Jaume Vidal

(Departament de Comunicació) 

o envieu un correu electrò nic a

jvidal@acra.es
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ANUNCIS




