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Avui, a les 19h, al Palau Reial de Pedralbes, a Barcelona,
l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
celebrarà la 12a edició dels Premis ACRA per a la millora del
benestar i qualitat de vida de les persones, en una gala
especial pel 25è aniversari de l'entitat. Hi participarà el
diputat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la
Diputació de Barcelona, Josep Oliva.
Es premiaran els millors treballs que proposin innovacions i
millores qualitatives en l'atenció a la dependència i promoció
de l'autonomia personal, a més de lliurar un guardó a la
millor trajectòria professional en l'atenció a la gent gran per
al doctor Joaquín Barraquer.
La cerimònia d'entrega de guardons comptarà amb la
presència de la consellera de Benestar Social i Família, Neus
Munté, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i la presidenta de
l'ACRA, Cinta Pascual.
En nom de la Diputació de Barcelona, Josep Oliva, lliurarà
l'accèssit en la categoria d'innovació. La Diputació col·labora
amb ACRA en la formació de personal del sector.
La gala coincideix amb el 25è aniversari d'ACRA i s'ha
preparat una actuació musical a càrrec del grup Carla Motis
Trio, i un espectacle teatral de carrer amb la companyia Gog
i Magog. La periodista Mari Pau Huguet conduirà la cerimònia
d'entrega de premis.
Els premis ACRA s'han convertit amb el pas dels anys en una
cita ineludible del sector de la dependència, i constitueixen
un homenatge envers els socis de l'organització i tots aquells
professionals que, diàriament i mitjançant el seu exemple,
són capaços de millorar i innovar en l'atenció a la
dependència i la promoció de l'autonomia personal de les
persones grans.
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