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Els Premis ACRA compleixen 15 

anys, una edició especial que 

celebrarem en el magnífic Palau Reial 

de Pedralbes amb una nodrida 

representació de socis d’ACRA 

pertanyents a les empreses i entitats 

dedicades a l’assistència de les 

persones grans. 

 

Volem que la gala d’enguany 

reconegui, com és habitual, els 

projectes més destacats en qualitat i 

en innovació, i també la trajectòria 

professional del Dr. Antoni Salvà, una 

llarga i exitosa carrera en el sector 

sanitari i social, tant en la seva 

vessant assistencial com, 

posteriorment, a l’administració 

pública i en la seva faceta 

investigadora i de docència. També 

ens endinsarem en els 15 anys dels 

premis mitjançant un vídeo 

commemoratiu molt especial. Un cop 

finalitzada la gala celebrarem un 

còctel - sopar fred a peu dret a la sala 

de quadres i tapissos del palau. 

 

Estarem molt contents de comptar 

amb la vostra assistència. 

 

Benvinguts als Premis ACRA!



 

 
 
 

GALA DE LLIURAMENT DELS 15ns PREMIS ACRA PER A LA 

MILLORA DEL BENESTAR I QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES 

 

 
Dia i lloc Dimecres, 22 de novembre de 2017 

Palau Reial de Pedralbes de Barcelona. Av. Diagonal, 686 

Acreditacions a partir de les 18.15 h a l’entrada principal del Palau. Es prega puntualitat 

a tots els assistents. 

 

 

 
SALA GRAN DEL PALAU REIAL DE PEDRALBES 

19.00  h  Presentació de la gala de lliurament dels 15ns Premis ACRA, a càrrec del 

periodista Sr. Albert Brosa, i discurs de benvinguda de la presidenta d’ACRA, 

Sra. Cinta Pascual. 

19.20  h Lliurament dels Premis ACRA en les categories següents: 

Premi a la millora de la qualitat en l’atenció a la dependència i 

promoció de l’autonomia personal. 

Premi a la innovació en l’atenció a la dependència i promoció de 

l’autonomia personal. 

Premi a la millor trajectòria i aportació professional en l’atenció a 

la dependència i promoció de l’autonomia personal. 

19.40  h Cloenda i foto conjunta dels premiats. 

 

 
 

SALA DE QUADRES I TAPISSOS DEL PALAU REIAL DE PEDRALBES 

19.45  –  22.00  h  Còctel – Sopar fred a peu dret. 


