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Presentació

Compartint Taula és una campanya de responsabilitat 
social corporativa amb repercussió a tot el territori català, 
sensible a la complicada realitat que pateixen moltes 
persones grans amb necessitats socials i/o econòmiques, 
i en consonància a la maduresa i responsabilitat social que 
sempre ha demostrat el nostre sector.

Projecte 2015

Prorroguem el projecte 
i ampliem la franja fins 
als 60 anys. Al 2013 i al 
2014 moltes persones 
complien amb el perfil 
del programa, però 
quedaven excloses per 
l’edat i volem evitar-ho.

Objectius

Oferir alimentació gratuïta per persones grans amb 
necessitats socials i/o econòmiques.

Garantir la seva correcta nutrició en un centre de 
proximitat, amb una atenció professional i de qualitat, 
on poden rebre l’atenció que necessiten.

Facilitar un espai que permeti fomentar les relacions 
socials de les persones grans usuàries del programa.

Com funciona
1 ACRA engega la campanya i els seus centres s’hi 

adhereixen voluntàriament.

2 ACRA comunica els centres adherits al Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

3 El Departament de Benestar Social i Família difon el 
projecte entre els serveis socials de cada municipi i els 
indica quins centres de la seva localitat hi estan adherits.

4 Els coordinadors dels serveis socials detecten els 
possibles beneficiaris i contacten amb els centres 
d’ACRA per derivar les persones que formaran part del 
Compartint Taula.

5 Els usuaris escollits gaudeixen del servei durant un 
període temporal, amb un mínim de tres mesos.

Què ofereixen els centres

Posen a disposició la seva experiència 
al servei del benestar de les persones 
grans.

Fomenten la integració dels centres 
en el seu entorn més proper, 
participant en un projecte que abasta 
tot el territori català.

Aporten un recurs molt valuós en el 
context socioeconòmic actual en 
favor de la gent gran del país.

Dades 2013-2014
Projecte de qualitat i no de quantitat.

Valoració mitjana: 4,2 sobre 5

El 74% dels centres considera 
positiva la relació mantinguda amb 
els serveis socials gràcies al projecte.

El 94% dels centres volen continuar 
el projecte durant el 2015.

72.800 àpats servits 
a persones grans

144 centres d’ACRA 
hi participen

652 persones ateses 
durant aquest període. La 
majoria segueix gaudint del 
servei més enllà dels tres 
mesos previstos inicialment

Destinataris: persones de més de 
65 anys amb necessitats socials i 
econòmiques.

Àpats previstos

Diari

722 àpats

722 persones

Anual

173.280 àpats1

1.444 persones2Persones ateses

1 20 dies x 12 mesos.
2 Rotació de sis mesos: 722 persones x 2 semestres. 
Es preveu més rotació a l’ampliar la franja d’edat.

“Tot l'equip 
del centre ho 
valora com un 
projecte positiu i 
d'apropament al 
municipi.”

“El projecte és 
molt interessant i 
necessari per les 
persones que el 
fan servir. “

“Amb els 
serveis socials 
de la localitat 
coordinem amb 
molta flexibilitat 
les baixes i/o 
pròrrogues quan 
és favorable la 
valoració dels 
professionals.”

“El projecte 
ens sembla molt 
interessant i 
realment el  
resultat és molt 
positiu.”

“No és tan 
important el 
nombre d’àpats, 
sinó el que significa 
per aquestes 
persones poder 
compartir una 
estona del dia amb 
altres, sentir-se 
acollits, valorats…”

“Estem molt 
satisfets i 
agraïts amb el 
funcionament del 
projecte.”


