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ACRA considera una “gran decepció” la falta d’acord en els 

pressupostos de la Generalitat 

 

Uns comptes prorrogats implicaran renunciar a una partida de 47 milions 

destinada a dependència. Des de l’associació es reclama prioritzar al 

màxim el sector de les persones grans 

 

Barcelona 09.06.2016 – L’Associació Catalana de Recursos Assistencials 

(ACRA) considera “una gran decepció” que finalment no hi hagi pressupost de la 

Generalitat de Catalunya pel 2016 perquè això impedirà aprofundir en noves 

polítiques socials que beneficiïn les persones grans. En aquest sentit, la 

reobertura de residències tancades o la concertació de 1.500 places amb centres 

privats poden perillar, així com el pla de xoc fins ara previst. “Un pressupost 

prorrogat és una decepció molt gran perquè obliga, en principi, a renunciar a 47 

milions d’euros previstos que han de servir per donar resposta a un col·lectiu 

molt vulnerable”, ha explicat la presidenta d’ACRA, Cinta Pascual. 

 

El denominat pla de xoc de la Generalitat preveia 120 milions d’euros per a 

polítiques de protecció social, dels quals 37 milions estaven projectats per 

incrementar places residencials d’atenció a gent gran, una partida que hauria 

pogut ampliar-se fins als 47 milions d’euros. “No creiem que el sector de la 

dependència hagi de treballar amb uns comptes prorrogats, però si aquest és 

l’escenari demanem que es prioritzi al màxim el sector de la gent gran”, afegeix 

Pascual, i més en una situació d’extrema necessitat com l’actual, amb una llista 

d’espera a Catalunya de 24.000 persones i amb 8.000 places buides. 

 

Els grans perjudicats acaben sent les persones més fràgils i vulnerables, un 

col·lectiu de gent gran que al llarg d’aquests anys ha anat perdent drets de 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

manera progressiva, sobretot per la modificació i l’enduriment del barem de 

valoració de la dependència del 2012, arran de la retallada en el desplegament 

de la Llei de la Dependència. Moltes persones han vist reduït el seu grau de 

dependència i, en conseqüència, la prestació a la qual tenen dret, una davallada 

que, com a mínim, s’hauria de corregir. 

 

 
ACRA, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, és una organització 

empresarial que agrupa el 70% de les entitats de recursos assistencials  (residències, 

centres de dia, servei d’ajuda a domicili, centres sociosanitaris i teleassistència) per a 

gent gran a tot Catalunya. En total compta amb 445 entitats associades, que representen 

992 serveis i 37.268 places i que donen feina a 27.504 treballadors directes i més de 

10.000 d’indirectes, a més de donar servei a 172.249 persones en serveis d’atenció 

domiciliària i teleassistència. 

 
 

Per a més informació contacteu amb el departament de comunicació d’ACRA (Antoni Vidal) 
comunicacio@acra.cat - 93 414 24 12 // 699 300 714 

mailto:comunicacio@acra.cat

