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ACRA reuneix un centenar de socis a l’esmorzar – col·loqui 

amb el President Mas 

 

Cinta Pascual anuncia la imminent reobertura en l’acreditació dels centres 

per tal que puguin rebre usuaris amb PEVS 

 

Barcelona 14.05.2015 –  Èxit del segon esmorzar – col·loqui d’ACRA marcat 

per la ponència del President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que ha 

exposat la situació actual de la dependència al nostre país i ha contestat totes i 

cadascuna de les preguntes formulades pel centenar de socis que han assistit 

a l’acte. La presidenta d’ACRA, Cinta Pascual, ha inaugurat l’esmorzar, 

patrocinat pel Grup Mémora, i ha anunciat la imminent reobertura en 

l’acreditació dels centres privats que vulguin rebre usuaris amb PEVS, una 

demanda llargament desitjada pel sector i que pot afectar positivament a 333 

centres residencials, aproximadament, és a dir, un 30% de tots els centres que 

hi ha a Catalunya. 

 

La intervenció de Mas s’ha centrat en la falta de finançament del Govern per 

abordar la llei de la dependència. Davant la retallada de 240 milions en 

dependència per part del govern espanyol ha defensat la partida extraordinària 

de 17 milions d’euros del pressupost del 2015 destinats íntegrament a 

Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS), que han beneficiat 

aproximadament unes 2.500 persones, un import que es podria augmentar de 

cara els comptes de l’any vinent en funció de la millora de la situació 

econòmica. 

 

Cinta Pascual ha explicat que l’eliminació dels barems de la llei de la 

dependència ha implicat una baixada encoberta de tarifes de fins un 7% amb 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

una reducció de 100 euros al mes per usuari, una situació que ha portat el 

sector a una situació límit. “Sincerament, no podem aguantar cap reducció més 

de la tarifa, i el que és més important, no podem treballar amb menys personal 

perquè necessitem professionals per atendre les persones dependents amb la 

màxima qualitat”. 

 

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 

431 entitats associades, que representen prop de mil serveis i 36.000 places i 

que donen feina a uns 27.800 treballadors de manera directa i més de 10.000 

de manera indirecta. 
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