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ACRA creu que un model de dependència àgil i adaptat a les 

necessitats dels usuaris evitaria casos com el de Lleida 

 

En els últims cinc anys han mort 22.500 persones esperant una prestació a 

la que tenien dret. El retard a l’hora de rebre-la i la lentitud per passar d’un 

recurs a un altre són debilitats que les administracions han de corregir  

 

Barcelona 31.05.2016 – L’Associació Catalana de Recursos Assistencials 

(ACRA) demana un model de dependència “àgil i adaptat a les necessitats dels 

usuaris” per evitar nous casos com el de la setmana passada a Juneda (Lleida), 

en què una dona de 87 anys va morir a casa seva, víctima d’un incendi. Aquesta 

persona, tal i com ha reconegut el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, feia sis mesos que hauria d’haver accedit a una residència, però això 

no va ser possible perquè el termini per calcular el copagament, estimat en 

noranta dies, encara no s’havia resolt. “Cal més agilitat, més rapidesa, situar les 

persones grans a l’eix del sistema. Fa deu anys que demanem això i no s’ha 

resolt”, explica la presidenta d’ACRA, Cinta Pascual. 

 

ACRA considera que ha arribat el moment decisiu per impulsar definitivament un 

model de dependència més adaptat a les necessitats dels usuaris. A les 22.500 

persones que han mort en els darrers cinc anys esperant una prestació a la qual 

tenien dret, xifres proporcionades pel propi Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, cal afegir nous casos de gent gran que, un cop dins el sistema, 

no ha pogut accedir al servei més ajustat a les seves necessitats a causa de la 

lentitud administrativa. 

 

ACRA ja va advertir l’any passat que amb l’entrada dels dependents moderats 

de grau I dins el sistema, uns 60.000 a Catalunya, es podia alentir encara més 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

tot el procés, una situació que, malauradament, s’està donant i que afecta les 

persones més vulnerables. 

 

 
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 més de 444 entitats associades, que 

representen 988 serveis i 36.977 places i que donen feina a 27.450 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. 
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comunicacio@acra.cat - 93 414 24 12 // 699 300 714 

mailto:comunicacio@acra.cat

