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Editorial
acractiva núm. 56 · 1r trimestre de 2009

Cooperació, valor i
imaginació per superar la crisi
L’any 2009 comença arrossegant una crisi econòmica mundial
que afecta tots els sectors productius del país. El sector
assistencial no es deslliurarà de patir alguna de les conseqüències
d’aquesta conjuntura, però des d’ACRA defensem que la promoció
del benestar ha d’estar per sobre de qualsevol tipus de crisi.
Davant d’aquesta complicada situació, dependrà molt de l’actitud
de tots els actors del sector, del seu valor i de la seva imaginació
per superar els reptes que se’ns presenten. Perquè per moltes
dificultats que trobem en el camí no podem oblidar mai el nostre
objectiu principal: el benestar i la qualitat de vida de les persones
assistides als nostres centres.
Les seves necessitats no poden quedar congelades, sigui quin
sigui el context. ACRA, com a organització empresarial referent a
Catalunya, comparteix amb les administracions la responsabilitat
de donar resposta a totes i cadascuna de les persones que
necessiten ajudes i atenció de qualitat.

Des d’ACRA defensem que
la promoció del benestar ha
d’estar per sobre de qualsevol
tipus de crisi
Entre tots hem d’aprofitar
la maduresa del sector per
impulsar un nou model basat en
un acord estable entre l’esfera
pública i la privada i amb la
persona com a eix central

Per aquest motiu ACRA s’ofereix
per treballar conjuntament
amb el Departament d’Acció
Social i Ciutadania per garantir
que les persones dependents
siguin valorades i ateses en les
seves demandes. Entre tots hem
d’aprofitar la maduresa d’un sector
necessari i vinculat al territori, que
genera riquesa i llocs de treball
estables, per impulsar un nou model
basat en un acord estable entre
l’esfera pública i la privada i amb la
persona com a eix central.

Un nou sistema on l’usuari pugui escollir el proveïdor de serveis,
i on l’Administració plantegi les demandes tot permetent que
les empreses ofereixin serveis més enllà dels bàsics establerts.
Podria ser el gran propòsit per a aquest any que acabem
d’encetar, però des d’ACRA en tenim molts més i seguirem
treballant per assolir-los
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De la col·laboració i el privat al concert

Implicacions
i marc de futur
El concert de places amb l’Administració suposarà
la desaparició del sistema de col·laboració i l’inici
d’una nova etapa plena d’oportunitats i de reptes
per al nostre sector. ACRA entén que la concertació
de places és una fórmula més garantista que el
sistema actual, perquè facilita un model més
estable i ferm a llarg termini.
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es de la Conselleria
d’Acció Social i Ciutadania es considera la
concertació com una
prioritat i afirmen que tenen la
voluntat d’arribar a les tarifes que
cobreixin els costos. Tanmateix,
ACRA treballa per negociar una
sèrie de criteris perquè els centres
puguin signar el concert sense cap
tipus de risc o amenaça per a la
seva sostenibilitat.
Entre els més importants
destaquen que qualsevol servei
que garanteixi l’assoliment de
la qualitat exigida pugui entrar
a operar a la xarxa pública de
serveis socials o que el sistema de
tarifes sigui just amb el cost del
servei. Sense oblidar que s’han de
clarificar els termes del concert
sobre la continuïtat del contracte
amb l’operador i el pagament de
les places buides.

Programa de Suport a l’Acolliment
Residencial i que avui dia s’està
aplicant en virtut d’una disposició
transitòria de la Llei de Serveis
Socials, anirà desapareixent de
forma progressiva.
En un període no gaire llarg,
l’Administració convocarà un
procediment generalitzat de
concertació al qual es podran
presentar totes les residències
que estiguin situades en zones on
es requereixin places. D’aquesta
manera aniran disminuint
les places de col·laboració,
mentre que augmentaran les
concertades.
Durant l’any 2008, l’ICASS ha anat
concertant places amb un reduït
grup de residències i, segons el
Departament d’Acció Social i Ciutadania, el darrer trimestre de l’any
passat van augmentar el nombre
d’entitats que han demanat con-

ACRA treballa per negociar una sèrie
de criteris perquè els centres puguin
signar el concert sense cap tipus de risc
El nou marc legal, aparegut amb
la Llei de Dependència i la de
Serveis Socials de Catalunya,
preveu que el servei de residència
per a persones dependents es
presti en residències públiques o
concertades. Per aquest motiu,
el sistema de col·laboració que
ha funcionat fins ara, creat pel

certar. Les dades de la conselleria
mostren que el creixement de demandes en aquest sentit ha estat
d’unes 1.500 places.
Amb tot, des de l’Administració
han deixat clar que no forçaran el
concert i que, de moment, seguiran mantenint tant la seva relació
amb els centres col·laboradors
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com a prestadors de servei, com la
prestació econòmica vinculada.
En la reunió amb el president i la
directora general d’ACRA del 30
de desembre passat, la consellera
d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va assegurar que
enguany seguirà oberta la possibilitat d’acreditar-se com a entitat
col·laboradora, tot i que encara no
tenen clar quina serà la fórmula:
publicar una ordre d’acreditació
per a l’any 2009 o fer una pròrroga de l’actual.

ACREDITACIÓ i REQUISITS
L’ICASS ha comunicat que està
treballant en el nou model d’acreditació. Aquest document serà
un dels eixos del futur sistema de
concert, perquè totes les residències i centres de dia que vulguin
accedir-hi hauran d’acreditar-se
i concursar preparant una documentació i adequar el seu funcionament als requisits establerts
per l’Administració. De moment,
però, l’Administració ha manifestat que els centres hauran d’adaptar-se estructuralment a l’ordre
d’acreditació del 2008 si volen
accedir al concert.
ACRA considera fonamental garantir que els actuals operadors
de serveis socials que estan
col·laborant amb l’ICASS, mitjançant el sistema de conveni de
col·laboració, hi puguin continuar
treballant, mitjançant el sistema de
concert o contracte administratiu.

RESIDÈNCIA ASSISTIDA (MAIG 2008)
S
E
R
V
E
I
S

CENTRES PÚBLICS
GESTIÓ PRÒPIA
Places
1.517

Centres
16

GESTIÓ EXTERNA
Places
2.732

Centres
40

CENTRES
CONCERTATS
Places
1.010

Centres
23

CENTRES
COL·LABORADORS
Places
13.927

Centres
515

TOTALS
Places
19.186

Centres
594

Font: ICASS, Taula Tècnica Gent Gran 15/05/08
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RÀTIOS D’OCUPACIÓ (Serveis de titularitat privada) ANY 2007
INICIATIVA MERCANTIL (520)

INICIATIVA SOCIAL (116)

Col·laboradors

No col·laboradors

Col·laboradors

No col·laboradors

De 1 a 25 places

0,95

0,90

0,96

0,91

De 26 a 50 places

0,93

0,89

0,91

0,89

De 51 a 75 places

0,92

0,73

0,94

0,82

De 76 a 100 places

0,84

0,75

0,87

-

Més de 100 places

0,84

0,58

0,96

0,98

Mitjana ràtio ocupació

0,92

0,87

0,93

0,90

Mitjana total ocupació

0,90

Mostra: 636 serveis
Font: Departament d’Inspecció i Registre, Taula Tècnica Gent Gran 15/05/08

Si el gran nombre de centres que
actualment són col·laboradors de
l’ICASS deixessin majoritàriament
de treballar amb l’Administració, es
veurien abocats al tancament amb
els perjudicis que això significaria
per al sector i amb la corresponent
destrucció de llocs de treball.
El principal entrebanc que els actuals operadors que col·laboren amb
l’ICASS es poden trobar és el compliment dels requisits establerts en
el punt 15.4 de l’annex 1 de l’ordre
de convocatòria per a l’any 2008,
per a l’acreditació d’entitats col·
laboradores de l’ICASS, que estableix que els espais específics per
a fisioteràpia han de disposar de
12 m2 com a mínim, que el despatx
per als professionals ha de ser de
12 m2 com a mínim i que el centre
ha de disposar d’una sala de visites
de 10 m2 com a mínim.
L’exigència d’aquests espais farà
que molts del centres acreditats
no puguin accedir a la concertació
de les seves places amb l’Administració. Considerem que la solució
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a aquesta problemàtica passa per
establir un sistema d’acreditació
que sigui prou flexible com per fonamentar-se en l’avaluació del compliment d’uns nivells o estàndards
de qualitat, i no en uns requisits
estructurals que en res garanteixen
la qualitat del servei i el benestar de
l’usuari del servei social en qüestió.

En el sistema actual de col·
laboració, la proposta de l’ICASS
per al 2009 –que encara no està
aprovada– és incrementar les tarifes en un 8% per damunt de les
actuals. Segons l’Administració,
seguiran existint tres nivells de
dependència i, per tant, tres tarifes. Per exemple, si la proposta

ACRA considera fonamental garantir que
els actuals operadors que col·laboren amb
l’ICASS ho puguin continuar fent
ASPECTES ECONÒMICS
Ja fa temps que ACRA reclama
tarifes justes que cobreixin el cost
del servei que s’està prestant. Amb
el canvi de sistema de conveni a
concert aquesta reclamació esdevé
vital, perquè amb tots els procediments i garanties que la Llei
de Contractes del Sector Públic
estableix serà encara més difícil
incrementar les tarifes amb posterioritat a la seva aplicació.

de l’ICASS es compleix la tarifa
per alta dependència per a l’any
2009 serà de 1.954,09 euros.
Però, si amb el conveni l’ICASS és
més lliure de decidir incrementar els preus per sobre de l’IPC
–com de fet ha succeït amb motiu
de la signatura dels acords de
col·laboració entre l’ICASS i els
agents socials del sector, entre
ells la mateixa ACRA–, amb el sistema de concert, cada contracte
administratiu té un pressupost
màxim i un preu per plaça, que
segons la normativa vigent només
es pot incrementar amb l’IPC durant tota la vigència del contracte
amb el perjudici que això comporta per als operadors. Encara que
la Llei de Contractes del Sector
Públic estableix excepcions, el
procediment per fer aquests increments resulta molt complicat
i fa que, en la pràctica, hàgim de
pensar que durant tota la vigència

25/2/09 13:06:44
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dels contractes només es pujarà
l’IPC. Prova d’això és que amb el
concert actualment en vigor, cada
any es torna a signar una pròrroga o un nou contracte, segons
el casos, precisament per poder
incrementar els preus amb motiu
de les variacions experimentades
pels usuaris en els seus nivells de
dependència ja que, en cas contrari, la llei no permetria fer un
increment superior a l’IPC.
Al passar de la col·laboració al concert només hi pot haver un preu,
però no és el mateix preu per a
tots els operadors. La mitjana es
farà individualment en cada centre

i dependrà dels
nivells de dependència de les persones
ateses en aquest centre. És
a dir, si un centre té totes les
persones al nivell alt de dependència la tarifa que s’aplicarà serà la
d’alta dependència. Si un centre de
100 places dóna atenció a 98 persones d’alta dependència i a dos de
mitjana, la tarifa serà la resultant
de sumar 98 tarifes d’alta dependència, dos de mitjana i dividir-ho
per 100 i aquesta mitjana es podrà
modificar cada any.
Un dels altres punts calents és
l’endarreriment del cobrament.

Serveis associats a ACRA
(dades a 30 de desembre de 2008)
QUANTITAT
DE SERVEIS

QUANTITAT
DE PLACES

Residència assistida

417

20.731

Centre de dia

249

4.531

Assist. a domicili

72

-

TIPUS DE SERVEI

Llar residència

51

1.593

Centre sociosanitari

20

1.368

Hospital de dia

9

220

Habitatges tutelats

8

236

Teleassistència

3

-

Altres

33

-

TOTALS

862

28.679
Font: ACRA
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Les places de concert es paguen a més llarg termini que les
places col·laboradores i cal fer un
aval d’un 4% sobre el volum de
facturació. Si bé ACRA considera
molt important sortir d’una tarifa
justa que garanteixi cobrir tots els
costos, també defensa l’amortització de l’operació. Per això, hem
demanat a l’Administració que
retalli els terminis de pagament
de les places concertades i que
es permeti la possibilitat d’avals
o de reconeixement de deute per
poder demanar pòlisses de crèdit.
També és bàsic que es garanteixi
que les places buides es paguin o
siguin ocupades, perquè pel seu
manteniment pràcticament no hi
ha costos variables en els quals
influeixi la desocupació. Per això,
la concertació de places s’ha de
concretar a partir de les necessitats reals del territori

Demanda de l’Administració
PLACES RESIDENCIALS GENT GRAN: ALTA DEPENDÈNCIA
Projecció de tarifes i compra de places 2008-2010
2007

2008

2009

2010

Tarifa inicial

1.563,04

1.703,71

1.809,34

1.954,09

Increment anual

9,00

6,20

8,00

8,00

Tarifa final

1.703,71

1.809,34

1.954,09

2.110,42

Tarifa dia

56,01

59,48

64,24

69,38

Places alta dep.

7.660

8.660

9.660

10.660

Cost places

156.605.023,20

188.026.612,80

226.518.112,80

269.964.926,40

20,06%

20,47%

19,18%

Increment cost
Total estades any respir

150.000

180.000

210.000

Cost estades respir

8.922.000

11.563.200

14.569.800

Cost total

196.948.612,80

238.081.312,80

284.534.726,40

Font: ICASS, Taula Tècnica Gent Gran 24/01/08
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MIQUEL VALLS, PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA

“El grau d’afectació
de la crisi en el sector
assistencial dependrà
dels acords en matèria
de finançament
autonòmic”

L’actual conjuntura econòmica de desacceleració de l’economia afecta
tots els sectors productius. Com a màxim responsable de la Cambra de
Comerç de Barcelona i vicepresident del Consell Superior de Cambres de
l’Estat, Miquel Valls aporta les claus per entendre com suportaran la crisi els
recursos assistencials catalans, en especial les petites i mitjanes empreses.
Quines són les empreses
més afectades per la crisi?
Per sectors, la crisi va tocar
primerament les empreses constructores i del sector immobiliari.
Tot seguit, van ser les empreses
industrials les més afectades i ara
tots els sectors es troben condicionats per la contracció de la
demanda. Des del punt de vista de

08-10 entrevista.indd 8

la mida de les empreses, les pimes
estan força afectades, però en
aquest cas principalment per una
qüestió de liquiditat: gairebé el
cinquanta per cent de les empreses catalanes amb menys de 50
treballadors assenyalen dificultats
de finançament com el principal
factor que limita el bon funcionament dels seus negocis.

25/2/09 13:07:09
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PERFIL
Miquel Valls Maseda va néixer a Barcelona el 28 de setembre de 1943.
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona,
és membre del ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona des del 1996. El 1998 va entrar a formar part del seu Comitè
Executiu, on va ésser responsable de l’àrea de delegacions, i va accedir a
la presidència després del procés electoral de l’any 2002. Va ser reelegit el
2006. Valls també és president del Consell General de Cambres de Catalunya
i vicepresident del Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria i
Navegació d’Espanya.

d’aquesta manera començar a
veure el final del túnel. En qualsevol cas, hi ha dos factors que
juguen a favor de les empreses
catalanes, les més exportadores
de tot Espanya: la depreciació
de l’euro enfront del dòlar, per
una banda, i la baixada del preu
del petroli, per l’altra, que també
afecta favorablement les activitats productives i de transport.
És més car obtenir un crèdit
per a una empresa?
Com a conseqüència de l’escassetat de crèdit, el poc que hi ha és
evidentment més car.
Per què?
Les entitats de crèdit privades augmenten els preus per compensar
l’augment teòric dels riscos dels
seus clients i de l’entorn financer i
econòmic global.
Què ens espera?
Les previsions immediates per a
l’any 2009 són força pessimistes, en particular per al primer
semestre. És al segon semestre
quan hauríem de tocar fons i

08-10 entrevista.indd 9

Com està afectant l’actual
conjuntura al sector assistencial?
Totes les empreses de tots els sectors estan notant la crisi. El grau
d’afectació en el cas del sector assistencial dependrà en gran mesu-

que el sector assistencial depèn en
part de les inversions públiques.
Quina és la proposta de
la Cambra davant d’aquest
context econòmic?
La Cambra de Comerç té la ferma
disposició de plantar cara a la
crisi global fent costat a totes les
empreses, però en particular a les
pimes, que són qui més la pateixen.
Facilitem l’accés al crèdit públic
dintre del programa Ara + que Mai.
En què consisteix el
programa Ara + que Mai?
El programa Ara + que Mai és
un sistema d’actuació que dóna

“Les dificultats de finançament limiten
el bon funcionament de les empreses
amb menys de cinquanta treballadors”
ra dels acords que s’arribin a aconseguir en matèria de finançament
autonòmic. Si són favorables, les
empreses assistencials es veuran
afavorides. S’ha de tenir en compte

25/2/09 13:07:10
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eines a les empreses per afrontar
la crisi global. El programa inclou
assistència tècnica als empresaris
en matèria de finançament,
tant públic com privat, així com
entrevistes personalitzades a
les nostres oficines a Barcelona
o via telefònica, al 902 44 84
48. Hem editat també la Guia de

Què trobaran els empresaris
a la Guia de finançament per
a pimes que acaba d’editar la
Cambra de Comerç?
La Guia de finançament per a
pimes s’ha creat sobre la base
dels ajuts públics de l’ICO i d’altres
fons públics com l’Institut Català
de Finances. S’hi desglossen els

“La Cambra té la ferma disposició de
plantar cara a la crisi fent costat a totes les
empreses, però en particular a les pimes”
finançament per a pimes, que està
disponible a les nostres oficines i
delegacions, i en l’actualitat hem
endegat un cicle de presentacions
a les nostres delegacions sobre
ajuts i subvencions per a les
empreses.

08-10 entrevista.indd 10

diferents tipus d’ajuts; la diferència
entre ajuts i subvencions i els
paquets d’afavoriment de les
activitats exportadores, aspecte
aquest últim de gran importància
per a la recuperació de l’economia
de la nostra demarcació

25/2/09 13:07:12
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ACRA fa públic el seu
posicionament respecte
al futur marc del sector
Davant els reptes de futur que encara el sector i l’elevada quantitat de
debats oberts del marc assistencial,
ACRA ha fet públic als agents decisius del nostre àmbit un document
de posicionament al voltant d’un
seguit de punts claus.
Amb el suport metodològic d’Antares Consulting, aquest text encarna
la voluntat del nostre sector per una
sana i sostenible maduració a través
d’aspectes com el model, la qualitat,
acreditació i costos i tarifes.
El document exposa, entre d’altres
qüestions, que l’eix vertebrador del
sistema d’atenció a la dependència

és la persona, i que aquest sistema
es construeix sobre la voluntat de
la participació activa dels mitjans
privats, tant mercantils com del
tercer sector, en la provisió dels serveis de finançament públic. A més,
les condicions que s’estableixin per
al desplegament del sistema han
d’estimular l’evolució del sector cap
a la millora contínua de la qualitat i
han d’incrementar el seu prestigi i
obrir les portes a la recerca. Trobareu la versió íntegra dels 12 punts
que conformen el posicionament i la
visió d’ACRA a la nostra pàgina web
(www.acra.es)

ACRA presenta una guia
de suport al formador en
prevenció de riscos laborals
ACRA, com a membre de la Comissió Paritària Sectorial de Formació
del sector de la sanitat de Catalunya, ha elaborat conjuntament amb
d’altres entitats representatives del
sector assistencial i sanitari una
guia de suport per al formador de
prevenció de riscos laborals (PRL).
Un dels aspectes més interessants
d’aquest projecte és que, al marge
dels continguts específics derivats
de l’activitat professional, la Guia de
suport per al formador de formació
contínua en seguretat i salut laboral en el sector sanitat tracta els
aspectes metodològics i les circumstàncies associades a l’acte formatiu,
com quin és el millor horari, el lloc
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d’impartició, la tipologia, el nivell
cultural i l’origen dels participants,
entre d’altres. Aquest document,
que podeu trobar al bàner rotatiu
de la pàgina principal de la nostra
web, ha estat desenvolupat per
Criteria i s’ha creat en el marc de
la convocatòria d’ajudes públiques
per a accions complementàries i
d’acompanyaments a la formació
2007 i també ha comptat amb la
participació de la Unió General de
Treballadors (UGT), Comissions
Obreres (CCOO), l’Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris (ACES),
la Unió Catalana d’Hospitals (UCH)
i el Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC)

11

Vii Concurs
de postals
‘Gent Gran,
Gent Artista’
El divendres 12 de desembre, l’Auditori de la Pedrera va omplir-se
de participants d’aquest certamen,
que van conèixer el nom de les
postals guanyadores. Més de 270
persones van reunir-se a l’emblemàtic edifici barceloní per assistir
a la cloenda de la setena edició
d’aquest concurs.

Per primer cop en la història del
Gent Gran, Gent Artista, la gran
qualitat dels treballs presentats a
concurs va motivar al jurat a reconèixer, a banda del primer, un segon
i un tercer premi per a cadascuna
de les quatre categories.
ACRA va felicitar les festes nadalenques amb la postal Per Nadal, cada
ovella al seu corral (que podeu veure aquí reproduïda), guanyadora del
premi a la postal més creativa de la
setena edició d’un certamen artístic
que fomenta la participació en els
centres assistencials catalans i que
ha batut els seus propis rècords
amb 851 persones inscrites i 304
originals rebuts.
Podeu consultar totes les postals
premiades a la nostra web
(www.acra.es)
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l’activitat destacada

La nit del sector

VI Premis ACRA
La sisena edició
dels Premis ACRA
consolida plenament
un certamen que any
rere any distingeix
projectes que
afavoreixen la qualitat
i la innovació en
l’àmbit de l’assistència
a la gent gran.

E

l 21 de novembre el Saló
de Contractacions de la
Casa Llotja de Mar de la
Cambra de Barcelona va
vestir-se de gala per acollir el lliurament dels VI Premis ACRA amb
més de 250 assistents. L’autèntica
nit del sector de la gent gran a Catalunya que, en aquesta edició presentava dues novetats importants.
Per primer cop en la història
d’aquest certamen, el nom dels
treballs guanyadors en les categories d’innovació i de millora en
l’atenció a les persones grans es
van desvetllar la mateixa nit del
lliurament, mentre que el premiat
en la categoria de millor aportació
professional es va donar a conèixer
abans de l’entrega del guardó.

12-13 activ destacades.indd 12

25/2/09 13:08:54

l’activitat destacada

Pel que fa a la categoria de millor
aportació professional, el jurat va
distingir la tasca de Pasqual Maragall al capdavant de la seva fundació. En el seu discurs d’agraïment,
l’expresident de la Generalitat de
Catalunya va dedicar unes paraules
de lloança cap al treball diari dels
professionals de l’atenció a les persones grans.
Després de rebre el guardó de
mans del vicepresident del Govern
de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira i del president d’ACRA,
Vicenç Vicente, Maragall també va
referir-se a la importància d’integrar a la societat les persones amb
qualsevol tipus de malaltia.

Moment crucial
per al sector
Abans de la cerimònia de lliurament dels guardons, conduïda per
la periodista Bàrbara Arqué, el
president de ACRA, Vicenç Vicente,
va dirigir-se als assistents de l’acte
per destacar el moment crucial que
viu el sector català d’atenció a les
persones grans amb l’aplicació de

Vicenç Vicente, Josep Lluís Carod-Rovira i Pasqual Maragall, en la present edició del Premis ACRA

troben assistides en els nostres
centres, les necessitats dels quals
no poden quedar congelades sigui
quin sigui el context”.
El president d’ACRA també va felicitar Pasqual Maragall per la labor
de sensibilització social i d’investigació científica que realitza a
nivell internacional a través de la
seva fundació i va convidar les au-

Pasqual Maragall va rebre el guardó
en la categoria de millor aportació
professional al sector
la Llei de Dependència i de la Llei
de Serveis Socials davant l’actual
conjuntura econòmica. Vicente
va animar els diferents actors del
sector a unir esforços i a treballar
conjuntament per garantir “el
benestar de les persones que es

12-13 activ destacades.indd 13
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toritats i tots els presents a l’acte
a “aprendre de la seva il·lusió i lluita contra l’adversitat per arribar a
l’èxit en qualsevol escenari”.
Després del discurs del president
d’ACRA, Bàrbara Arqué va donar
pas al lliurament dels premis que,

a més de reconèixer la Fundació
Pasqual Maragall, van premiar tres
projectes de millora de l’atenció a
les persones grans sobre les relacions interpersonals i intergeneracionals dels residents en centres
assistencials, així com l’exercici de
la memòria.
En aquest sentit, el jurat va
concedir un accèssit al treball
Fem l’aperitiu estrella. Cervesa:
nutrició, salut i cultura, de la Residència Germans Aymar i Puig, i el
Premi ACRA en la categoria d’innovació en l’atenció al projecte Un
tomb per la vida. Programa d’intervenció en l’entorn, de L’Onada
Residència Tercera Edat. Mentre
que l’estudi Efectivitat del taller
de memòria en la gent gran, de la
Residència per a Gent Gran Baix
Camp, s’ha endut el guardó en la
categoria de millora en l’atenció a
les persones grans

25/2/09 13:09:12
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l’agenda

Les cites del primer semestre del 2009
Hem informat els nostres associats sobre la col·laboració i la concertació
de places amb l’Administració i hem recollit els seus dubtes. Ara una
representació d’ACRA viatjarà als Estats Units a la recerca de les claus dels
seus models de funcionament de l’atenció a la gent gran.

D

urant el mes de gener,
s’han organitzat set sessions tècniques –quatre
a Barcelona (dies 15 i
21) i una a Tarragona (dia 16), Girona (dia 19) i Lleida (dia 21)– amb
l’objectiu d’informar de la proposta
de model de concert, analitzar els
models de clàusules administratives
i el plec de prescripcions tècniques,
informar de l’estat de converses
amb l’ICASS i conèixer les inquietuds dels associats.

Els continguts tractats durant aquestes trobades –que han comptat com
a ponents amb Josep Maria Barcelona, assessor jurídic, i Montserrat
Llopis, directora general d’ACRA– la
podeu trobar a l’apartat “Correspondència socis” de la intranet d’ACRA.

El 5 de febrer, Jaume Ten i Carles
Abilleira, de la companyia de software assistencial Aegerus, han presentat a la nostra seu la jornada Sistemes d’informació per a la gestió de
residències, per donar a conèixer
de forma breu i generalista els models de gestió residencial d’aquesta
empresa i de plantilles de gestió de
personal del seu programa Denario.

Pel que fa a les reunions de la junta
directiva, les dates per a aquest
semestre són el 13 de gener, el 17 de

La millora en el grau de coneixement del
sistema de concertació amb l’Administració
marcarà la nostra agenda
Com cada any, l’activitat d’ACRA
prendrà un caire internacional durant el cinquè mes de l’any. De l’1 al

MES

>> Programa

GENER

>> Sessions tècniques a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.
>> Junta directiva.

FEBRER

>> Jornada Sistemes d’informació per a la gestió de residències.
>> Junta directiva.

MARÇ

>> Junta directiva.

ABRIL

>> Junta directiva.

MAIG

>> Junta directiva.
>> Missió empresarial als Estats Units.

JUNY

>> Junta directiva i assemblea ordinària de socis.

14-15 agenda-elsector.indd 14

8 de maig una representació de l’associació viatjarà a la costa est dels
Estats Units d’Amèrica per conèixer
de primera mà com es treballa en
el sector de recursos assistencials a
Nova York i Boston.

febrer, el 17 de març, el 21 d’abril, el
19 de maig i el 16 de juny; coincidint
aquesta darrera reunió amb l’assemblea ordinària de socis

25/2/09 13:10:11
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Ajudes per a la concertació
ACRA defensa que les
ajudes addicionals de
la Llei de Dependència
es dediquin a la
concertació de places
i no a la construcció
de nous equipaments.

14-15 agenda-elsector.indd 15

D

avant la notícia
que la Generalitat
rebrà 62 milions
d’euros de mans
del Govern espanyol, en
concepte d’ajudes addicionals
de la Llei de Dependència,
l’Associació Catalana de Recursos
Assistencials (ACRA) advoca
perquè aquests recursos es
destinin a la concertació de
places amb el sector privat per
donar una resposta immediata a
les persones que els necessiten
i no a la construcció de nous
equipaments, perquè un 10%
de les places existents estan
desocupades.
En aquest sentit, ACRA va
aprofitar la reunió amb la
consellera d’Acció Social i
Ciutadania, Carme Capdevila,
del 30 de desembre per defensar
que ja hi ha prou places a
Catalunya i que la concertació
amb l’àmbit privat garantirà que
les persones que necessiten un
recurs hi puguin accedir com
més aviat millor.
ACRA recorda que la provisió
de serveis per a l’atenció a les
persones amb dependència a
Catalunya basa la seva acció en la
complementació dels papers que
desenvolupen els diferents agents

que hi intervenen. El paper
de l’Administració és garantir
l’exercici dels drets dels ciutadans
i assegurar l’existència, la
prestació i el control dels serveis.
Per això, ACRA considera que
l’Administració ha de planificar,
decidir i controlar l’oferta
tenint en compte la demanda
i la necessitat de les persones
que requereixen dels serveis,
mentre que el paper dels agents
privats és el de prestar serveis
amb la màxima garantia de
qualitat i posar les seves places
a disposició de la demanda real
dels usuaris

25/2/09 13:10:18
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formació

Un programa en creixement
i de qualitat
Un any més, l’èxit de
participació de les
accions formatives
realitzades durant
el 2008 consolida el
programa de formació
d’ACRA. Es tracta d’un
total de 72 accions
que han comptat,
aproximadament, amb
la participació de 1.332
alumnes. Presentem
ara la nova oferta
formativa per al 2009.

E

nguany, el Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya ha aprovat a ACRA
un contracte programa adreçat al
sector de la sanitat i un altre dirigit
al sector de serveis a col·lectius i a
persones. El període d’execució de
la formació corresponent a aquests
dos contractes programa finalitzarà el 30 de setembre de 2009.
Tanmateix, ja s’han iniciat accions
formatives en alguns centres associats. En concret, es tracta d’un
curs d’auxiliar gerontòleg a Mataró, cinc cursos en la província de
Tarragona (cures bàsiques, cures

pal·liatives, intervenció en malalts
d’Alzheimer, atenció i comunicació amb el pacient i prevenció de
l’estrès) i dos cursos a la província
de Girona sobre la intervenció en
demències.
D’altra banda, en el marc del contracte programa adreçat al sector
de serveis a col·lectius i a persones, de moment s’ha iniciat un curs
d’animació sociocultural en un centre de Barcelona, mentre que pel
que fa a les accions formatives en
obert la graella de cursos del contracte programa adreçat al sector
de la sanitat és la següent:

formació 2009. sector sanitat
Títol

Horari

Dates

Lloc

Acompanyament
als processos de dol
(inscripció tancada)

de 9.30
a 13.30 h

20 i 27 de gener;
3, 10 i 17 de febrer

ACRA

Intervenció
en demències

de 15.30
a 18.30 h

26 de gener;
2, 9, 16 i 23 de febrer;
2 i 9 de març

ACRA

Musicoteràpia

de 9 a 14 h

3, 10, 17 i 24 de març

Institut de Formació de
la Fundació Pere Tarrés

Dietètica i nutrició

de 9.30
a 13.30 h

14, 21 i 28 d'abril;
5 i 12 de maig

ACRA

Cures auxiliars en geriatria:
atenció a les nafres

de 9.30
a 13.30 h

17 i 24 d'abril;
8, 15 i 22 de maig

ACRA

Postgrau de Promoció de l’Autonomia i Promoció de la Dependència
Mòdul

Horari

Dates

Lloc

Mòdul I: polítiques
socials i legislació

de 9.30 a 13.30 h
i de 15.30 a 18.30 h

19 i 26 de març;
2 d’abril

ACRA

Mòdul II: model de promoció
de l’autonomia i prevenció de
la dependència

de 10.30 a 13.30 h
i de 15.30 a 18.30 h

23 i 30 d’abril;
7, 14 i 21 de maig

ACRA

Mòdul III: l’atenció
a la persona

de 9.30 a 13.30 h
i de 15.30 a 18.30 h

4, 11 i 18 de juny

ACRA

Al llarg de l’any aniran apareixent més accions
formatives a la web d’ACRA (www.acra.es).

16-17 Formacio.indd 16

25/2/09 13:10:40

formació

17

Formació on line
en lideratge estratègic
Per primera vegada, ACRA posarà en marxa
l’itinerari de lideratge en modalitat de teleformació
en col·laboració amb la consultoria élogos.

C

om ja coneixeu, ACRA posa a l’abast dels professionals del
sector dos contractes programa: un adreçat a residències
i un altre adreçat a l’atenció domiciliària, salut mental,
treball amb famílies, etc. Per primera vegada i dins d’aquest segon
contracte programa de Formació 2009 aprovat pel Consorci per a
la Formació Contínua a Catalunya, ACRA posarà en marxa l’itinerari
de lideratge en la modalitat de teleformació en col·laboració amb la
consultoria de formació élogos.
Aquest itinerari va adreçat als professionals que requereixin
formació en matèria de direcció, coordinació i conducció de grups.

El comandament
intermedi: tècniques per
a una supervisió eficaç
(40 h):

Tècniques de
comandament i direcció
per objectius I: lideratge
(45 h):

Tècniques de
comandament i
direcció per objectius
II: comunicació (23 h):

Tècniques de
comandament i direcció
per objectius III: gestió
d’equips de treball (52 h):

Motivació, gestió del
temps i de l’estrès,
anticipació al canvi,
iniciativa, treball en
equip, desenvolupament
d’equips, solució
de problemes.

Lideratge, motivació,
empowerment i
delegació, coaching
i mentoring, gestió
del canvi.

Relacions
interpersonals,
presentacions eficaces,
eines audiovisuals.

Creació i direcció d’equips
de treball, claus de gestió,
gestió de l’acció, gestió
per competències, presa
de decisions, solució de
conflictes.

La modalitat de teleformació (e-learning) permet a l’alumne
formar-se a través d’Internet sense limitacions d’horaris ni lloc
d’impartició i amb el recolzament continu de tutors especialitzats.
Aquest sistema d’impartició de formació a distància, recolzat en les
TIC, combina diferents elements pedagògics i presenta avantatges
respecte de la formació tradicional, entre d’altres:
Interactivitat: l’alumne assumeix el paper de protagonista actiu de
la formació.
Tutorització: contacte directe amb l’expert en la matèria, que fa el
seguiment personalitzat i l’avaluació de l’aprenentatge, i fomenta el
treball en col·laboració i l’intercanvi d’experiències.
Flexibilitat: permet a cada alumne planificar les seves sessions d’autoestudi depenent de les seves possibilitats en cada moment

16-17 Formacio.indd 17
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Actualitat ACRA
Avi centenari a la Residència
Sant Francesc de Santpedor
El 29 de juny de 2008, Francesc
Segura i Minguella, de la
Residència Sant Francesc de
Santpedor, va fer 100 anys.
Segura va celebrar el seu
aniversari acompanyat dels
seus dos fills, 5 néts i una
besnéta, a més dels companys i
del personal de la residència.
A la festa no hi va faltar la
directora de la residència,
Sònia Magán, que va felicitar-lo
públicament, així com Carme
Canela, representant del
Departament d’Acció Social i
Ciutadania, que va llegir una
carta de la consellera, Carme
Capdevila, i va lliurar-li la medalla
que reconeix el seu centenari.
A l’acte d’homenatge a la llarga
vida d’en Francesc també van ser
presents Mireia Arenós, segona
tinent alcalde de Santpedor, i Mar
Canet, regidora de la Gent Gran
de l’Ajuntament de Manresa.

Francesc Segura, que
treballava de forner a la fleca
Cal Jordi de la plaça de Sant
Ignasi de Manresa, té una vida
molt activa i plena d’aficions.
Si bé el 1929 va arbitrar el
primer partit de bàsquet
que es va fer a la ciutat de
Manresa, també va ser directiu
a la Junta del Foment de la
Sardana i alumne d’Evarist
Basiana a Arts i Oficis, amb

una predilecció pel dibuix
i la perspectiva.
Una afició que encara avui
manté, ja que va ser el
guanyador del VII concurs de
felicitacions de Nadal de la
residència de l’any 2007. Les
seves arrels familiars són a les
Borges Blanques i va viure a
Preixana (al Pla d’Urgell), però
la major part de la seva vida va
viure a Manresa

Mutuam col·labora amb l’Arxiu de l’Experiència
Mutuam, mutualitat experta
en la prestació de serveis
sanitaris i d’atenció a la
dependència, ha col·laborat
amb el projecte l’Arxiu
de l’Experiència. Aquesta
iniciativa, del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme,
té com a objectiu principal
explicar la història d’Espanya
a través de la mirada de
persones de més de 55 anys.
La mutualitat catalana vol
contribuir a fer que els joves
coneguin la història a través
dels seus protagonistes.
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El projecte va néixer amb dues
finalitats: una de caràcter
social i una altra de caràcter
tècnic, que pretenen unir
grans i petits en l’entorn
virtual d’Internet, a través de
les vivències de la gent gran.
Les entrevistes realitzades
en els Apartaments Güell
Mutual, el Centre Assistencial
Collserola, ambdós gestionats
per Mutuam, i en la seu
central d’aquesta entitat a
Barcelona, han aconseguit
comptar amb més de 50
testimonis.

Es tracta de residents
i mutualistes que han
volgut explicar diferents
anècdotes personals, per ser
posteriorment classificades
i ajudar així al manteniment
i ampliació de la memòria
històrica
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La Fundació Privada Vella
Terra, acreditada per al
projecte Cuidar amb Qualitat
La Fundació Privada Vella
Terra ha estat acreditada pel
Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya per engegar el
projecte Cuidar amb Qualitat.
El projecte està dirigit a
cuidadors i cuidadores no
professionals de persones
en situació de dependència
i té com a objectiu atendre
les necessitats de formació
d’aquest col·lectiu de manera
que puguin oferir una atenció
amb les majors garanties de
qualitat.
Aquesta iniciativa es divideix
en tres fases. La primera
d’elles se centra a analitzar
les característiques de les
persones que sol·liciten la
prestació per poder organitzar
grups segons els diferents
tipus de dependència que
hi ha; d’aquesta manera
s’organitzen grups homogenis
(persones grans, malaltia
mental, etc.) que permetin
optimitzar els recursos
formatius. Una segona fase
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es refereix a la impartició de
la formació, que es realitzarà
al llarg de 16 sessions amb
una durada d’una hora i mitja
cadascuna. En total es tracta
de 24 hores de formació
dirigida per professionals de la
Fundació Privada Vella Terra
(mèdics, psicòlegs, directors
de residències, fisioterapeutes,
etc.) i altres col·laboradors
que exerceixen la seva tasca
professional dintre de l’àmbit
sociosanitari.
Una vegada finalitzades les
sessions de formació està
previst realitzar una fase de
seguiment amb les famílies que
ho desitgin, de manera que es
continuï oferint suport en totes
aquelles àrees tractades al llarg
de la formació, assessorament
sobre diferents recursos, etc.
Amb el projecte Cuidar amb
Qualitat, la Fundació Privada
Vella Terra confirma el seu
compromís amb la societat i
amb les persones en situació de
dependència, i fa honor al seu
lema: Primer, les persones
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Neix Suara Cooperativa,
l’empresa de serveis
d’atenció a les
persones més gran
de Catalunya
El 9 de juny de 2008 va néixer Suara
Cooperativa com a fruit de la fusió de les
cooperatives Escaler (la Garrotxa), EAS i CTF
Serveis Sociosanitaris (Barcelona) aprovada
pel 99% dels socis treballadors de totes tres
entitats en les respectives assemblees generals.
La fusió i posterior creació d’una nova
cooperativa dóna lloc a l’operador de serveis
d’atenció a les persones més gran de Catalunya,
que abasta gairebé tot el sector de serveis a
les persones, des de les llars d’infants fins la
dependència, passant per la inclusió laboral
i social, l’ocupació, l’atenció a la infància i
a l’adolescència en risc i les persones amb
discapacitat.
La nova entitat, Suara Cooperativa, compta amb
un volum de facturació de 26 milions d’euros,
ocupa 1.100 professionals i atén més de 10.000
persones. Pel que fa a presència territorial, la
nova cooperativa disposa de 76 centres que
ofereixen diferents serveis en 13 comarques
catalanes
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acra assessora

Pensió
de viduïtat
Des de la publicació de la Llei
40/2007, de 4 de desembre, de
mesures en matèria de Seguretat
Social, hi ha una gran novetat en
relació a la pensió de viduïtat, ja
que per primera vegada es té en
consideració a les parelles de fet.
En concret, suposa la modificació
de l’article 174 i la inclusió de
l’article 174 bis en la Llei General
de la Seguretat Social.

L

a pensió de viduïtat té un
caràcter vitalici, tret que
es produeixi alguna de les
causes d’extinció que legalment o
reglamentàriament s’estableixin.
Per poder parlar de dret a pensió
de viduïtat, abans hem de comprovar si el causant, és a dir, el mort,
complia amb tots i cadascun dels
requisits recollits en la norma. Hauríem de diferenciar si en el moment
del fet causant el mort estava donat d’alta en la Seguretat Social o
en situació assimilada a l’alta, o tot
el contrari.
En els supòsits d’alta o situació
assimilada a l’alta en la Seguretat
Social (per exemple a l’atur), hauríem de diferenciar entre si el fet
causant ha estat produït per una
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malaltia comuna o per un accident
ja sigui aquest laboral o no, o fins i
tot una malaltia professional.

Supòsits excepcionals
Si ens trobem davant el supòsit de
malaltia comuna, s’hauria de tenir
cotitzats 500 dies, dintre d’un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la data del
fet causant de la pensió o a la data
que va cessar l’obligació de cotitzar. En els supòsits excepcionals
que la defunció del causant derivés
de malaltia comuna, no sobrevinguda després del vincle conjugal,
es requerirà, a més, que el matrimoni s’hagi celebrat amb un any
d’antelació com a mínim a la data
de la defunció o que existeixin fills

comuns. No s’exigirà aquesta durada del matrimoni quan en la data
de celebració del mateix s’acrediti
un període de convivència amb el
causant, com a parella de fet degudament acreditada, que sumat al
temps de matrimoni, superi els dos
anys. Quan no puguem acollir-nos a
aquest últim supòsit, podrem accedir a la pensió de viduïtat temporal,
que més endavant exposarem. Si
ens trobem davant el supòsit d’accident, sigui o no de treball, o una
malaltia professional, no s’exigirà
cap període previ de cotització.
D’altra banda, en situacions de no
alta o no situació assimilada a l’alta
i sempre que hagi completat un
període mínim de cotització de 15
anys, el cònjuge supervivent també
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tindrà dret a la pensió de viduïtat.
Fins a la publicació de la Llei
40/2007, els cònjuges separats o
divorciats i aquells que havien obtingut la nul·litat matrimonial, podien percebre la viduïtat de l’excònjuge, sempre en proporció al temps
conviscut, i sempre que no haguessin contret noves núpcies. En l’actualitat la regulació es modernitza
i s’adapta a la nova realitat social,
en la qual hi ha una tendència a la
formalització de parelles de fet, i
d’altra banda, intenta evitar que es
produeixin situacions abusives, de
cònjuges separats o divorciats que
pel simple fet d’haver tingut un vincle matrimonial ja són beneficiaris
de la pensió de viduïtat.

Nova regulació
En l’actualitat amb la nova regulació no s’exclouen els excònjuges totalment, sinó que se’ls exigeix per
poder ser beneficiaris de la pensió
de viduïtat, i sempre amb independència de les causes de la separació, divorci o nul·litat, que siguin
creditors d’una pensió compensatòria, en els supòsits de separació
o divorci, i que aquesta quedi extingida per la defunció del causant,
o beneficiaris d’una indemnització,
en els supòsits de nul·litat. Evidentment no tindrà dret a pensió de
viduïtat en els supòsits en els quals
contregui noves núpcies o, i això és
una de les novetats, hagi constituït
una parella de fet.
Complerts els requisits d’alta i cotització, tindrà dret a la pensió de
viduïtat qui es trobi unit al causant
en el moment de la seva defunció,
tot formant una parella de fet, i
acrediti que els seus ingressos durant l’any natural anterior no van
arribar al 50% de la suma dels propis i els del causant del mateix període. Aquest percentatge serà del
25% en el cas d’inexistència de fills
comuns amb dret a pensió d’orfandat. No obstant això, també es reconeixerà dret a pensió de viduïtat
quan els ingressos del supervivent
resultin inferiors a 1,5 vegades

20-21 Acra Assessora.indd 21

l’import del salari mínim interprofessional vigent en el moment del
fet causant, requisit que haurà de
concórrer tant en el moment del
fet causant de la pensió, com durant el període de la seva percepció. El límit indicat s’incrementarà
en 0,5 vegades la quantia del salari
mínim interprofessional vigent per
cada fill comú, amb dret a la pensió
d’orfandat, que convisqui amb el
supervivent. Es consideraran com a
ingressos els rendiments de treball
i de capital, així com els de caràcter patrimonial.

en l’actualitat,
La regulació
es modernitza i
s’adapta a la nova
realitat social
A l’efecte de la regulació de l’actual
pensió de viduïtat, es considerarà
parella de fet la constituïda, amb
anàloga relació d’afectivitat a la
conjugal, per a qui, no trobant-se
impedits per contreure matrimoni,
no tingui vincle matrimonial amb
altra persona i acrediti, mitjançant
el corresponent certificat d’empadronament, una convivència
estable i notòria amb caràcter
immediat a la defunció del causant
i amb una durada ininterrompuda
no inferior a cinc anys. L’existència
de parella de fet s’acreditarà mitjançant certificació de la inscripció
en algun dels registres específics
existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de
residència o mitjançant document
públic en el qual consti la constitució d’aquesta parella. Tant l’esmentada inscripció com la formalització
del corresponent document públic
haurien d’haver-se produït amb
una antelació mínima de dos anys
pel que fa a la data de la defunció
del causant.
La tramitació de la pensió de
viduïtat es farà davant l’Institut
Nacional de la Seguretat Social
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mitjançant sol·licitud. Respecte de
la quantia, aquesta s’obté aplicant
a la base reguladora el percentatge
corresponent, ja sigui el 52% (caràcter general) o el 70% sempre
que, durant tot el període de percepció de la pensió, es compleixin
certs requisits com: que el pensio
nista tingui càrregues familiars
(convisqui amb fills menors de 26
anys o més grans incapacitats amb
minusvalidesa igual o superior al
33%, els rendiments de la unitat
familiar no superin el 75% del salari mínim interprofessional...), que
la pensió de viduïtat constitueixi la
principal o única font d’ingressos
(quan l’import anual de la pensió
sigui superior al 50% del total dels
ingressos del pensionista), entre
uns altres.
Per concloure, la pensió de viduïtat
s’extingeix com a regla general
per: contreure nou matrimoni o
constituir una parella de fet, per
declaració, en sentència ferma, de
culpabilitat en la mort del causant i
per defunció
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Codi Tipus d’ACRA

Una eina útil per complir la llei
Des del passat 19 d’abril
de 2008, està en vigor
el nou reglament que
desenvolupa la Llei
Orgànica de Protecció
de Dades de Caràcter
Personal. Aquesta
normativa, publicada al
Butlletí Oficial de l’Estat
el 19 de gener de 2008,
és d’obligat compliment
i les infraccions de
les seves disposicions
poden comportar
importants sancions.
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E

n aquest sentit, recordem
als associats que ACRA
disposa d’un Codi Tipus,
inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, amb l’objectiu de facilitar als seus associats el compliment de la normativa vigent en
matèria de protecció de dades.
La protecció de dades té una
especial importància en el nostre sector, ja que els centres o
serveis assistencials disposen
d’informació personal relativa
a la salut dels seus residents o
usuaris.
A l’apartat “Què és ACRA?” de
la nostra web (www.acra.es)
trobareu un epígraf dedicat al
Codi Tipus d’ACRA amb els documents necessaris per a l’adhesió
a aquesta útil eina

C O D I
TIPUS
D’ACRA
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Llibre commemoratiu de la cinquena edició dels nostres premis

Treballs guanyadors
dels V Premis ACRA 2007

E

l passat 5 de novembre, la
Pedrera va acollir la presentació del llibre Treballs
guanyadors dels V Premis ACRA
2007. Una publicació que recull els
projectes premiats a la cinquena
edició dels guardons que atorga
ACRA a iniciatives d’innovació i de
millora en l’atenció a la gent gran,
així com a l’aportació professional.
A aquest llibre trobareu els treballs
De la radionovel·la a la lectura fàcil:
recuperar la tradició del relat oral,
de la Fundació Pere Relats, i Implementació i validació d’un programa
educatiu per a familiars en una
residència assistida, de la Residència La Torrassa. El primer va ser el
guanyador del Premi ACRA a la in-

novació en l’atenció a la gent gran
i es tracta d’un treball que vertebra
la finalitat terapèutica i lúdica al
voltant de la recuperació de la tradició oral i que potencia el benestar

Podeu consultar
el llibre ‘Treballs
guanyadors dels
V Premis Acra 2007’
a la nostra seu
dels que hi prenen part afavorint la
relació intergrupal i fomentant la
xarxa social dels participants amb
altres persones externes.
El segon treball, guanyador del
Premi ACRA a la millora en l’aten-

ció a les persones grans, planteja
l’experiència d’implementació d’un
programa educatiu adreçat als familiars de les persones ingressades en
una residència assistida. Es tracta
d’un tipus d’intervenció que dóna
eines informatives i formatives amb
la finalitat d’oferir els coneixements
necessaris perquè puguin participar
en les atencions als familiars i en la
dinàmica del centre.
El llibre Treballs guanyadors dels
V Premis ACRA 2007, que podeu
consultar a la nostra seu, també
recull un perfil del guanyador en la
categoria de millor aportació professional, el cineasta Antonio Mercero, que va rebre el guardó per la
seva pel·lícula ¿Y tú quién eres?

Col·laboració entre Grup Renove i ACRA
El Grup Renove ha iniciat la seva col·laboració amb l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) per
a l’assessorament i subministrament de materials de protecció contra el foc, els bacteris, els àcars i els fongs
segons la norma europea EN.13795, d’obligat compliment al nostre país.
El Grup Renove, actiu des de l’any 1968, disposa de tallers i instal·ladors propis a tota la península Ibèrica, i,
des de l’any 2002, assessora i subministra a hospitals i residències de les comarques catalanes els següents
materials ignífugs i antibacterians:

Decoració: Cortines, Foscurits,Transparents (visillos), Tapisseries - Paviments i parets: Parquets
sintètics, Moquetes i catifes, Peu de llit, Linòleum, PVC - Equipaments: Mantes, Llençols, Fundes
de matalassos ignífugues i protectors, Banues.
Subministraments, hospitals i residències, S.L.
Pl. Mossèn C. Verdaguer, 12 2n 2a
08221 Terrassa - Unió Europea
Tel.: +34 937 318 082- Fax: +34 937 343 356
info@gruprenove.cat / www.gruprenove.cat
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