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ACRA, l’Associació Catalana de Recursos 
Assistencials, és una organització empresarial 
sense ànim de lucre, fundada l’any 1989, que 
agrupa entitats de recursos assistencials per 
a gent gran a tot Catalunya.

ACRA té per missió la promoció del 
benestar de la gent gran, de la seva qualitat 
assistencial i qualitat de vida, mitjançant la 
defensa dels interessos de les empreses i 
entitats associades, i dels seus clients, en 
col·laboració amb les administracions. 
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Editorial
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Hem viscut un 2014 molt intens i incert, i des d’ACRA hem seguit treballant amb 

el màxim entusiasme i rigor per millorar el sector i defensar els interessos dels 

nostres socis sense oblidar programes i accions que cohesionen socialment. Du-

rant aquest any hem aconseguit:

• La devolució de l’IVA, una mesura que en el seu moment va suscitar molts dub-

tes i incredulitats del seu possible èxit. La tenacitat d’ACRA ha fet possible el 

retorn de 90 milions d’euros, un import molt benvingut per les entitats.

• S’han reobert les PEVS. Finalment. Era un dels nostres objectius i s’ha aconse-

guit parcialment, però encara és insuficient. Ens calen PEVS, certament, però 

han d’abastar moltes més persones que les necessiten i que se n’han quedat 

fora. La reobertura parcial deixa fora les dependències severes, unes 7.000 per-

sones en situació de grau II que no poden optar a una prestació absolutament 

imprescindible per a la seva sostenibilitat i la de les seves famílies.

• Hem signat un conveni amb el Departament d’Empresa i Ocupació i el Departa-

ment de Benestar Social i Família per promoure la contractació de persones en 

situació d’atur de llarga durada, especialment entre les dones d’entre 25 i 45 

anys que tenen fills a càrrec.

• Hem posat 72.800 plats a taula durant el 2014 en una nova edició del programa 

Compartint Taula que tindrà continuïtat en aquest nou any que ara comença, i 

que ampliarà la franja d’actuació dels 65 anys als 60 anys.

No obstant això, seguim arrossegant un deute pendent de 53 milions 

d’euros des del 2012, i esperem que durant els propers mesos es pugui 

anar reduint de forma gradual fins a eixugar-lo completament. La depen-

dència no és una necessitat bàsica sinó una prioritat que en les dècades 

següents acabarà esdevenint la prioritat de la nostra societat.

La pitjor etapa de la crisi sembla que ha quedat enrere, però ni molt 

menys podem considerar la situació actual com a optimista o desitjable. 

Queda molt camí per recórrer i l’haurem de fer junts, administracions, 

formacions polítiques, associacions i entitats públiques i privades amb 

l’objectiu de situar el sector de la dependència al capdavant de la inversió públi-

ca per la seva dimensió estratègica, capaç de generar milers de llocs de treball i 

de cohesionar socialment al mateix temps, d’integrar persones i famílies sence-

res que en moltes ocasions no poden gaudir d’un servei professional per manca 

de recursos públics.

ACRA ha complert 25 anys gràcies als seus socis i és un orgull poder treballar 

per tots vosaltres. Doneu sentit a la nostra feina i doneu sentit a ACRA. Si tots 

plegats treballem junts no hi ha cap repte impossible ni cap barrera que no pu-

guem superar. És qüestió de seguir treballant diàriament amb la màxima intensi-

tat sense perdre de vista els reptes de futur a curt, mitjà i llarg termini, que són 

molts i molt importants 

Cinta Pascual
Presidenta d’ACRA

Administracions, formacions 
polítiques, associacions i 

entitats públiques i privades 
hem de situar el sector al 

capdavant de la inversió 
pública per la seva dimensió 

estratègica
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La dependència és la prioritat



Promoure el benestar 
de la gent gran i 
defensar els interessos 
dels nostres associats 
continuen sent els 
motors que ens 
impulsen a seguir 
treballant cada dia

Vint-i-cinc anys d’ACRA

ACRA va néixer el 1989, un any de 

canvis arreu del món, sovint con-

siderat com la porta d’entrada al 

segle XXI, el pas d’un món més ho-

mogeni i segur a un d’heterodox i 

canviant, voluble, molt més com-

plex. I en aquell context de canvis, 

d’incorporació de la dona al món 

laboral, de l’increment progressiu 

i sostingut de l’esperança de vida, 

ACRA es funda amb un objectiu 

net i clar: promoure el benestar 

de la gent gran, de la seva qualitat 

assistencial i qualitat de vida, i 

alhora defensar els interessos dels 

socis. El 1989 el país era diferent 
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Un espai a Castelldefels primer i un 

petit àtic al carrer Girona després 

van ser els llocs on, un grup de socis 

liderats per una junta directiva que 

s’ocupava de gairebé tot, es va crear 

i va començar a créixer ACRA. És en 

aquest àtic on fa 18 anys vaig iniciar la 

meva col·laboració amb l’associació, 

que en aquells moments comptava 

amb uns quaranta socis. Va ser per a mi 

una immersió absoluta en un sector 

que desconeixia totalment i que em va 

seduir des del principi gràcies que els 

membres de la junta em van ajudar a 

entendre’l i a estimar-lo.  

Fomentar les relacions amb les 

administracions, començar a 

gestionar formació de qualitat per 

als treballadors, crear amb poques 

eines un mitjà escrit per anar 

informant el sector d’allò que fèiem, 

visitar centres per explicar-los que 

era important formar part d’ACRA, 

que calia anar units per defensar un 

sector emergent i molt necessari van 

ser tasques molt agraïdes i que van 

donar resultats ràpids i positius. El 

sector creixia i necessitava compartir 

i professionalitzar-se i, per tant, es 

podria dir que el sector i ACRA van 

créixer alhora. Eren uns temps en 

què l’acrònim d’ACRA significava 

“Associació Catalana de Residències 

Assistides” perquè era el que hi havia 

en aquells moments: residències. Amb 

els anys, el creixement de socis, de 

serveis diversos com centres de dia, 

ajuda domiciliària, teleassistència... ens 

van “fer traslladar” a la seu actual, que 

ja se’ns ha fet petita! 

És molt emocionant fer 25 anys, 

gràcies a tots els socis que ens feu 

confiança!

Montse Llopis

Directora general d’ACRA

UnA MiRADA Al PASSAT 

i el sector de la dependència no 

n’era cap excepció. Amb una es-

perança de vida de 77 anys, sis 

anys menys que les xifres més 

recents del 2014, moltes persones 

grans vivien a casa seva de for-

ma autònoma tal com havien fet 

durant tota la seva vida. Existien 

molt poques places de residència, 

i pràcticament totes en mans de 

la beneficència. Els serveis d’ajuda 

a domicili i la teleassistència eren 

inexistents, i molts centres esta-

ven pràcticament plens de perso-

nes grans vàlides que, únicament, 

lluitaven contra la solitud.

 2004

Missions 
empresarials

 2008

Estudi de 
posicionament

2010

Grups de 
treball amb 

els socis 
d’ACRA

2012

Compartint Taula  
Participació activa dels 

socis en les activitats 
d’ACRA

2013

informes 
econòmics 

 ACRA - 
ESADE

2014 

Missions 
empresarials a 

casa nostra



6

l’ESPERiT D’ACRA SEGUEix viGEnT

Han passat tantes coses i tants anys que no sé per on 

començar. ACRA es va fundar en una època en què la 

dependència era una activitat com qualsevol altra. Veníem 

d’uns anys en què cadascú feia la guerra pel seu compte: 

qualsevol podia tenir un centre, no sabíem on donar-nos 

d’alta, constàvem com a “Hostelería y Pensión”, la relació 

amb l’administració era inexistent... I ACRA va néixer 

amb una voluntat de transparència, de donar suport a 

les persones i a les entitats que en aquell moment en 

formaven part.

Vaig substituir el primer president d’ACRA, Joan Rius, 

i estic orgullós d’haver liderat durant 22 anys un 

equip amb persones excepcionals que han convertit 

la nostra organització en un referent indiscutible de la 

dependència al nostre país. Vull destacar especialment la 

dedicació extraordinària d’en Francesc Puig, i l’instint i 

la capacitat de treball de la Montse Llopis. I, evidentment, 

el relleu de la Cinta Pascual com a presidenta, que se la va 

jugar per defensar ACRA en uns moments molt difícils.

Reconforta mirar enrere i veure que l’esperit d’ACRA 

segueix vigent, que ens hem adaptat a l’època que ens ha 

tocat viure. Hem sabut ser protagonistes i liderar molts 

canvis que han millorat la dependència a Catalunya. I 

seguirem fent-ho.

Vicenç Vicente
President d’ACRA entre 1989 i 2011

DE RESiDènCiES ASSiSTiDES A 
RECURSoS ASSiSTEnCiAlS

Vint-i-cinc anys d’ACRA i com ha canviat tot! 

La dependència en general i la mateixa ACRA en 

particular, que ha passat d’aquella quarantena 

de socis inicials a tenir-ne més de 400. Recordo 

que en aquella època ja vam ser referents perquè 

no hi havia una organització igual, i ara fa goig 

comprovar que hem anat creixent amb el pas dels 

anys sense oblidar el que ens mou: el benestar 

de la gent gran i defensar els interessos de tots i 

cadascun dels nostres socis.

Era una època diferent. Fins al 1987 no hi 

va haver una normativa i recordo que no 

existia pràcticament cap protocol, ni ràtios ni 

procediments establerts. Funcionàvem molt amb 

el boca orella, adaptant aquelles pràctiques que 

funcionaven en centres que coneixies.

I el nom d’ACRA, que el 1989 era “Associació 

Catalana de Residències Assistides”, reflectia 

perfectament com es percebia el sector al nostre 

país. I quan anys després el vam modificar pel 

d’Associació Catalana de Recursos Assistencials ja 

intuíem que anàvem cap a un model més lliure i 

adaptat a les necessitats dels usuaris.

Maria Dolors Serrano
Secretària d’ACRA i membre 

d’ACRA des del 1989

lA PRoFESSionAliTzACió 
DEl SECToR
ACRA ha professionalitzat un sec-

tor pràcticament desregularitzat 

i ho ha fet del braç de l’adminis-

tració amb avenços significatius 

i importants que ens han portat 

fins on som avui. Els centres i els 

professionals d’avui en dia han 

canviat molt respecte del 1989. Hi 

ha més professionalització, més 

coneixements, millor atenció a les 

persones grans.

Al llarg d’aquests vint-i-cinc anys 

hem aconseguit moltes fites que 

han donat més seguretat i millors 

condicions de treball al nostre 

sector i hem engegat projectes 

que ens han convertit en una or-

ganització de referència al nostre 

país.

Comptem amb 437 entitats, 944 

serveis i quasi bé 35.000 places 

que donen feina a 37.000 treballa-

dors de forma directa i indirecta. 

I molts reptes per als propers 25 

anys. Segurament, bastir un nou 

model d’atenció a la gent gran 

més adaptat als usuaris, que els 

permeti passar d’un servei a l’altre 

en funció de les seves necessitats, 

i que defineixi clarament la cores-

ponsabilitat de familiars, usuaris i 

administracions 

en portada



ENTREVISTA AL DOCTOR JOAQUÍN BARRAQUER (OFTALMÒLEG)

“No hi ha millor premi 
que tornar la vista a 
algú que no hi veu”

PERFilPERFil

Doctor en medicina i catedràtic en 

cirurgia ocular, Joaquín Barraquer 

(Barcelona, 1927) és una eminència 

reconeguda i respectada arreu 

del món per les innovacions 

quirúrgiques en la cirurgia de 

la cataracta i el glaucoma. S’ha 

guanyat a pols al llarg de seixanta 

anys de carrera una estima d’un 

valor incalculable gràcies a un 

tracte proper i atent que queda 

perfectament resumit en el 

“Tractem el pacient com nosaltres 

voldríem ser tractats en el seu 

lloc”, un lema que presideix totes i 

cadascuna de les accions d’aquesta 

joia racionalista anomenada Centre 

d’Oftalmologia Barraquer. Quan 

va morir el seu pare, va implantar 

les seves còrnies a dues persones 

anònimes que les necessitaven, 

una anècdota que reflecteix amb 

precisió l’enamorament per 

l’oftalmologia o, el que és el 

mateix, la passió de la seva vida, 

amb permís de la família i l’òpera.

7entrevista



Joaquín Barraquer és 
un dels oftalmòlegs més 
reconeguts del món i un 
innovador que ha sabut 
convertir la professió en 
motor de la seva vida. Rep 
el premi ACRA a la millor 
trajectòria i aportació 
professional i ens atén al 
seu despatx del Centre 
Oftalmològic Barraquer, 
vestit completament de 
blanc, enmig de fotografies, 
llibres i altres records de 
tota una vida.

Vostè treballa a una edat en què 

molta gent ja està jubilada.

Sóc independent, em trobo bé i 

faig el que més m’agrada, que és 

ajudar els malalts a curar-se, ja 

sigui perquè tenen una cataracta 

o perquè necessiten un trasplan-

tament de còrnia. Tot això hi ha 

contribuït, evidentment.

Pertany a la tercera generació 

d’una saga dedicada completa-

ment a l’oftalmologia. Com ho ha 

viscut això?

El meu pare va fundar aquesta 

clínica, però la tradició familiar 

es remunta al meu avi, José 

Antonio Barraquer Roviralta, 

que va ser el primer catedràtic 

d’oftalmologia de Catalunya, i 

potser d’Espanya. Per tant, sóc la 

tercera generació. Vull destacar 

que el meu pare va inventar el 

mètode per extreure la cataracta 

amb ventosa. Va veure com una 

sangonera agafava una pedra 

d’un aquari sense remenar la 

sorra i va dir-se a si mateix que 

si podia tenir una sangonera “de-

sinfectada i educada” per treure 

la cataracta, la podria eliminar 

més fàcilment. I va inventar un 

instrument que podia fer això i 

que es va anomenar el sistema 

Barraquer.

Què significa rebre el premi 

ACRA a la millor trajectòria i 

aportació professional en l’aten-

ció a la gent gran?

Rebre un premi sempre és 

important, i estic molt agraït 

a ACRA per aquest reconeixe-

ment. Ara bé, no hi ha millor 

premi que tornar la vista a algú 

que no hi veu. I sempre repetei-

xo que els malalts m’ajuden a 

8 entrevista

innovACió En lA CiRURGiA DE lA CATARACTA

La tasca clínica, científica i docent de Joaquín Barraquer s’ha centrat 

essencialment en la cirurgia de la cataracta i el glaucoma, unes 

innovacions que el 1958 van revolucionar les tècniques quirúrgiques 

d’aquella època. També se’l considera un dels pioners en el món en la 

inclusió de lents intraoculars per corregir la miopia, a més de reconèixer 

internacionalment la seva aportació als trasplantaments de còrnia, atès 

que la clínica que porta el seu nom és un centre de referència mundial en 

aquesta especialitat.
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guanyar el premi perquè sense 

la seva confiança no hauria arri-

bat fins aquí.

Es confia prou en les persones 

grans a l’hora de treballar?

Hi ha molta gent que es jubila als 

65 anys o més, però considero que 

si una persona està enamorada del 

seu treball hauria de poder con-

tinuar. El meu pare va operar fins 

als 75 anys, quan va deixar de tenir 

prou seguretat a les mans. És molt 

important mantenir-se actiu i tenir 

ganes de treballar, de fer coses. 

Això és essencial. I jo encara opero 

regularment, m’agrada, i mentre 

els malalts creguin que ho faig bé 

estaré actiu. Sovint em demanen si 

hi seré durant l’operació. I aquesta 

confiança és un honor.

El lema del Centre Oftalmològic 

Barraquer és “Tractem el pacient 

com nosaltres voldríem ser trac-

tats en el seu lloc”.

A mi em sembla evident. Als ma-

lalts els agrada estar ben tractats. 

Veig de seguida si un metge té 

ganes de fer les coses bé o si t’es-

bandeix ràpidament. Això últim no 

és fer de metge, és de fabricant de 

cotxes en sèrie.

D’on surt la passió per l’oftalmo-

logia?

Pràcticament és genètic. Tota la 

família s’ha dedicat a l’oftalmologia: 

el meu avi i el meu pare. Ja li he dit 

abans que era la tercera generació. 

Els meus dos fills treballen amb mi, 

i la cinquena generació la formen 

els nebots i la completaran els néts, 

que estan estudiant Medicina.

Quin és el repte més important 

de l’oftalmologia en aquests mo-

ments?

Tornar la vista al malalt és el més 

important. I que hi hagi accés a uns 

bons serveis mèdics, també. Hi ha 

llocs del món en què això no passa, 

com a l’Àfrica, en què no hi ha prou 

persones per fer unes operacions 

de cataractes que ben fetes no 

haurien de deixar cec a ningú. I 

entre la gent gran és evident que 

la cataracta afecta molt, així com 

la degeneració macular. M’agra-

daria que l’operació de cataractes 

arribés al nombre de persones més 

gran possible.

Què és el que recorda més de tots 

aquests anys dedicats a l’oftalmo-

logia?

Fer-me estimar per part dels ma-

lalts i fer escola entre totes les 

persones que formem la clínica. 

Tenim un equip mèdic fix i una vin-

tena de residents que ens ajuden, 

i també medicina general i altres 

especialitats.

I més enllà de l’oftalmologia què li 

agrada?

La música. L’òpera m’agrada molt. 

Organitzo les meves vacances a 

Salzburg; i allà cada dia concert. I 

a Barcelona vaig sovint al Liceu, al 

Palau de la Música, l’Auditori. I el 

cinema també m’agrada 

GUARDonATS PREMi ACRA  
A lA MilloR TRAJECTÒRiA  
i APoRTACió PRoFESSionAl

2014 – Joaquín Barraquer

2013 – Eduard Punset

2012 – Avis món i Amics de la Gent Gran

2011 – Vicenç Vicente

2010 – SECOT Barcelona

2009 – Televisió de Catalunya (Casal Rock)

2008 – Pasqual Maragall

2007 – Antonio Mercero

2006 – Eulàlia Cucurella

2005 – Xavier Trias

2004 – Pilar Malla

2003 – Anton Cañellas

“Entre la gent gran és evident que la cataracta 
afecta molt, així com la degeneració macular. 
M’agradaria que l’operació de cataractes arribés 
al nombre de persones més gran possible”



molt especial al coincidir amb el 

25è aniversari de la seva funda-

ció, i que va comptar amb una 

assistència multitudinària dels 

socis i de la societat civil del nos-

tre país. La presidenta d’ACRA, 

Cinta Pascual, l’alcalde de Barce-

10 premis acra

 Una nit extraordi-

nària. ACRA va 

celebrar aquest 

novembre la 12a 

edició dels seus premis per a la 

millora del benestar i la qualitat 

de vida de les persones, una gala 

lona, Xavier Trias, i la consellera 

de Benestar Social i Família, 

Neus Munté, van reconèixer 

públicament el paper cabdal de 

l’organització en la construcció i 

enfortiment del sector de la de-

pendència a Catalunya.

ACRA culmina el  
aniversari amb uns  
premis molt especials
Més de 400 assistents en la nit dels socis i del sector de la 
dependència, que premia la innovació i la qualitat. El doctor 
en medicina Joaquín Barraquer rep el premi a la millor 
trajectòria i aportació professional.

25è
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ACRA: 25 anys d’èxits compartits, 
sinergies i complicitats

Celebrar 25 anys és un símptoma inequívoc que els projectes 

sòlids perduren en el temps. En aquest període l’Associació 

Catalana de Recursos Assistencials, ACRA, s’ha convertit en 

un dels actors més importants del sector a Catalunya. Ha es-

devingut una peça clau en el sistema d’atenció a la gent gran, 

un company de viatge habitual i un interlocutor imprescindible 

per al Departament de Benestar Social i Família i, més concre-

tament, per a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 

(ICASS). No en va ACRA forma part del Comitè d’Ètica de 

Serveis Socials, del consell general de l’ICASS i de nombrosos 

grups de treball vinculats al sistema de la dependència. 

Des del 2013 ambdues parts –juntament amb el món local– col-

laborem en l’impuls del projecte Compartint Taula, que ofereix 

àpats gratuïts a persones grans amb necessitats socials i econòmiques a través dels menjadors de les residències i centres 

de dia. A més a més, recentment hem signat un conveni a tres bandes –ACRA, Benestar Social i Família i el Departament 

d’Empresa i Ocupació– per a la contractació de personal en l’àmbit dels serveis assistencials. 

Parlar de la història d’ACRA és parlar d’una història d’èxit compartida en la qual uns i altres ens hem acompanyat i hem sabut 

teixir sinergies i complicitats, malgrat les dificultats que han anat apareixent, com les tensions conegudes de tresoreria a les 

arques de la Generalitat o els flagrants incompliments per part del Govern espanyol en tot allò que té a veure amb el desple-

gament de la Llei de la dependència i les polítiques socials. Avui ACRA té la fortalesa de representar més de 400 empreses 

i entitats d’arreu de Catalunya que ofereixen prop d’un miler de serveis amb més de 34.000 places i donen feina a més de 

27.500 treballadors. Perquè aquest és també un nínxol econòmic amb bones perspectives de cara al futur en el marc d’una 

societat on cada vegada hi haurà més persones grans que necessitin una atenció especialitzada i professional. Hem fet molt 

bona feina fins ara, braç a braç l’ACRA i el Departament de Benestar Social i Família. Que sigui així per molts anys.

Neus Munté i Fernàndez

Honorable Consellera de Benestar Social i Família



12 premis acra

25 anys de feina ben feta  
i de solidaritat

Com a alcalde de Barcelona, em plau molt felici-

tar-vos a tots els membres de l’Associació Catalana 

de Recursos Assistencials (ACRA) amb motiu del 

vostre 25è aniversari. Sempre és una bona notícia 

que una de les nostres entitats faci anys, però enca-

ra ho és més quan es tracta d’una associació com la 

vostra, que representa tantes entitats de recursos 

assistencials per a gent gran de tot Catalunya. 

Conec la vostra feina de prop i he tingut l’honor 

d’acompanyar-vos en algunes edicions de l’acte de 

lliurament dels Premis ACRA per a la millora del 

benestar i la qualitat de vida de les persones grans. 

Aquestes han estat magnífiques oportunitats per 

confirmar, una vegada més, com n’és d’important la 

tasca que feu i els valors que transmeteu de feina 

ben feta i de solidaritat. 

Un dels reptes més importants als quals ens en-

frontem al segle XXI és l’envelliment progressiu de 

la població. Cadascuna de les entitats que configu-

reu ACRA sou una part activa i molt necessària per superar aquest repte amb èxit. Perquè gràcies a vosaltres, 

les persones grans gaudeixen de més autonomia, benestar i qualitat de vida.  

Barcelona és una ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar, que anem construint amb 

les aportacions de tots els sectors, de tots els professionals i també amb totes les persones voluntàries que 

dediquen el seu temps per ajudar els altres. Una de les fites que em fan sentir més orgullós de Barcelona és 

que enguany hagi estat escollida Capital Europea del Voluntariat. 

Des d’aquestes línies vull expressar-vos que som al vostre costat, perquè les entitats del vostre sector sou 

indispensables per ajudar les persones que més ho necessiten i, alhora, eines generadores d’activitat econò-

mica i ocupació per a la nostra ciutat i per al nostre país. 

Per molts anys, ACRA! 

Xavier Trias

Excel·lentíssim Alcalde de Barcelona

“El nostre sector cohesiona social-

ment i genera riquesa i ocupació”, 

va explicar Pascual en un Palau de 

Pedralbes ple de gom a gom, a més 

de revelar el somni d’ACRA: un nou 

model d’atenció a la gent gran, sos-

tenible i que s’adapti a les neces-

sitats de les persones grans. Pas-

cual va agrair als socis el suport a 

ACRA durant aquests 25 anys i va 

elogiar la qualitat dels treballs que 

optaven als premis.

En un Palau de Pedralbes ple de gom a gom, 
Cinta Pascual va revelar el somni d’ACRA: un nou 
model d’atenció a la gent gran, sostenible i que 
s’adapti a les necessitats de les persones grans



Salutació del Molt 
Honorable President de la 
Generalitat de Catalunya

Em plau saludar-vos amb motiu dels 25 

anys de l’Associació Catalana de Recur-

sos Assistencials. Catalunya té la sort de 

disposar d’organitzacions empresarials 

dinàmiques i potents com ACRA, amb 

una evident vocació de servei que és 

perfectament compatible amb el vessant 

econòmic. Representeu un clar exponent 

d’aquest model. D’una banda, configureu 

un pilar essencial en l’oferta de serveis 

assistencials per a la gent gran, ja sigui 

a través de places públiques previ con-

tracte de gestió, places concertades o 

places privades. D’altra banda, heu esde-

vingut un sector empresarial generador 

de riquesa i llocs de treball, molts d’ells 

ocupats per dones en zones ben diverses 

del país, amb tots els beneficis que això 

representa pel que fa a l’accés de la dona 

al mercat de treball remunerat i a l’equilibri territorial.

Em consta que heu passat i esteu passant anys difícils. Que heu 

hagut de patir directament i en primera persona les estretors pres-

supostàries, però també tinc present el vostre compromís i la vostra 

comprensió. ACRA i tots els socis que en formeu part heu estat pro-

actius i heu demostrat flexibilitat i imaginació davant les dificultats. 

Heu estat un aliat de l’administració catalana a l’hora de buscar i 

consensuar solucions als maldecaps que han generat els compli-

ments de l’Estat en la Llei de la dependència i l’asfíxia fiscal que pa-

teix Catalunya. Ho deia fa uns mesos al Parlament: estem carregats 

de responsabilitats però despullats d’instruments per fer polítiques 

socials en majúscules. Per això anhelem autogovernar-nos. Per això 

necessitem el vostre suport i que continueu treballant braç a braç 

amb tots els departaments amb els quals manteniu un contacte més 

intens, com són Benestar Social i Família, Empresa i Ocupació, Salut, 

i Ensenyament.

Gràcies per la vostra tasca, per les vostres aportacions i per molts 

anys.

Artur Mas

Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya
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La gala, presentada per la periodis-

ta Mari Pau Huguet, va reivindicar 

els 25 anys d’ACRA en diversos 

moments molt especials: una ac-

tuació teatral als jardins del Palau, 

un vídeo commemoratiu i una 

actuació musical plena de jazz i 

virtuosisme a càrrec del Carla Mo-

tis Trio, que va finalitzar amb una 

impecable versió del Hallelujah de 

Leonard Cohen.

Un dels moments culminants de la 

nit va ser l’entrega del premi a la 

millor trajectòria i aportació pro-

fessional per al doctor en medicina 

Joaquín Barraquer, per tota una 

vida dedicada a l’oftalmologia.

Els assistents a l’acte van gaudir 

d’un sopar–còctel en l’incompa-

rable marc de la sala de quadre i 

tapissos, i a l’abandonar el Palau 

van rebre una serigrafia de l’artista 

Ramon Surinyac i una còpia del 

vídeo commemoratiu 
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teleassistència

Tunstall Televida posa a la seva disposició una completa gamma de 
serveis de teleassistència per a ajudar a mantenir la seva independència, 
aportant al mateix temps seguretat i tranquil•litat als seus.
Consulti’ns, l’assessorarem perquè triï el servei que més s’ajusta a les 
seves necessitats. No esperi més. Truqui’ns al

900 844 888
tunstalltelevida.es

T’ajudem a ser 
independent
les 24 hores del dia,
tots els dies de l’any

La humanitat del 
professor Barraquer

 “É s molt gran fer-

se gran”. I amb 

aquestes paraules 

va definir-se a si 

mateix i l’esperit que presideixen 

els Premis ACRA per a la millora 

i la qualitat de vida de les perso-

nes, en un discurs vital i carregat 

d’anècdotes d’una vida dedicada a 

l’oftalmologia. El professor Joaquín 

Barraquer ha rebut el premi a una 

tasca científica, clínica i docent que 

ha beneficiat moltíssimes persones 

d’arreu del món, sobretot persones 

grans afectades per malalties ocu-

lars, entre les quals, la cataracta. 

A tots aquests mèrits cal sumar 

un tracte proper i humà envers els 

pacients 
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teleassistència

Tunstall Televida posa a la seva disposició una completa gamma de 
serveis de teleassistència per a ajudar a mantenir la seva independència, 
aportant al mateix temps seguretat i tranquil•litat als seus.
Consulti’ns, l’assessorarem perquè triï el servei que més s’ajusta a les 
seves necessitats. No esperi més. Truqui’ns al

900 844 888
tunstalltelevida.es

T’ajudem a ser 
independent
les 24 hores del dia,
tots els dies de l’any

PREMi A lA qUAliTAT

Bones practiques i ètica en la vida diària del centre 

va guanyar el Premi ACRA a la qualitat mitjançant 

un treball sobre l’ètica en la intervenció profes-

sional, un treball sòlid i rigorós, ben fonamentat, 

que fa reflexionar sobre paraules com “respecte, 

dignitat, autonomia, cures, afecte, valors, intimitat i 

perseverança” en cadascuna de les accions que fan 

els professionals.

La residència Creu Nova va resultar premiada amb 

l’accèssit a la qualitat pel treball Seguint el camí. 

PREMi A lA innovACió

L’aplicació mòbil GerApp, al servei de la comunica-

ció entre professionals i famílies (feta per Smart 

Technologies, InLab i la Residència La Torrassa), es 

va imposar en la categoria d’innovació en la depen-

dència i promoció de l’autonomia personal gràcies a 

una app per saber què fa el familiar que està en un 

centre. L’accèssit va ser per a Persones grans institu-

cionalitzades i noves tecnologies, del centre residen-

cial Vallparadís, UEN Mútua Terrassa i Hospital de dia 

adolescents, Hospital universitari Mútua Terrassa.



 A questa postal realitzada 

per un col·lectiu d’usua-

ris de la Residència Els 

Rosers d’Alella és la que 

des d’ACRA hem utilitzat per felicitar 

el Nadal, acompanyada de la llegen-

da “Que mai no falti un somni pel 

qual lluitar, un projecte per realitzar, 

alguna cosa per aprendre, un lloc on 

anar, algú a qui estimar i amics per 

compartir-ho. Feliç 2015”, un missat-

ge creat per la Residència Berllor.

PoSTAl MÉS CREATivA
1r premi: Pessebre a la neu (núm. 

89) de la Residència Els Rosers 

(Alella).

MilloR TREBAll ARTESAnAl
1r premi: Naixement de Jesús 

(núm. 4) de la Residència Mossèn 

Vidal Aunós (Barcelona). 

MilloR TREBAll Col·lECTiU
1r premi: El ren Rudolf (núm. 164) 

de la Residència Clivia (Blanes).

MiSSATGE nADAlEnC MÉS 
EnTRAnYABlE
1r premi: Que mai no falti un somni 

pel qual lluitar, un projecte per re-

alitzar, alguna cosa per aprendre, 

un lloc on anar, algú a qui estimar i 

amics per compartir-ho. Feliç 2015 

(núm. 32) de la Residència Berllor 

(Badalona).

Tres-centes postals de 
“Gent Gran, Gent Artista”
Èxit del concurs “Gent Gran, Gent Artista”, amb 300 postals 
rebudes. El jurat d’ACRA va proclamar la postal Pessebre a la 
neu com la més creativa de totes les del concurs gràcies a una 
composició molt original del naixement de Jesús mitjançant 
elements naturals com troncs, pipes i pedres, entre altres materials.

A banda d’aquests premis, la 

postal més votada a la pàgina de 

Facebook d’ACRA és Un regal ple 

d’amor (núm. 73) de la Residència 

STS Misericòrdia (Reus) 
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 L’Honorable Conse-

ller d’Economia i 

Coneixement de la 

Generalitat de Cata-

lunya, Andreu Mas-Colell, va inau-

gurar aquest desembre el primer 

Esmorzar-Col·loqui d’ACRA amb 

una intervenció sobre economia i 

dependència davant els membres 

de la junta directiva d’ACRA i 

d’una trentena de socis i repre-

sentants dels grups de treball de 

l’organització. El moment actual 

de l’economia catalana va ser el 

títol de l’exposició del conseller, 

que després va respondre totes 

les preguntes dels assistents en 

una trobada que va permetre 

intercanviar coneixements i gene-

rar opinió al voltant de diversos 

temes d’actualitat, com els pres-

supostos i el futur del sistema de 

la dependència.

Aquest primer Esmorzar-Col-

loqui d’ACRA, celebrat a la biblio-

teca del restaurant El Principal 

de Barcelona, és una iniciativa 

que vol potenciar la influència 

d’ACRA i donar a conèixer les 

necessitats, els problemes i les 

demandes dels nostres socis 

davant de personalitats destaca-

des de la vida pública del nostre 

país. Tot això en un espai reflexiu 

i acollidor que permet un inter-

canvi d’opinions i coneixements 

profitós per a tothom. El Grup 

Mémora va patrocinar aquest 

esmorzar 

El conseller Mas-Colell inaugura 
l’Esmorzar-Col·loqui d’ACRA
Xerrada sobre economia i dependència davant d’una trentena de socis
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 ACRA i la Generalitat 

de Catalunya han 

firmat un conveni 

de col·laboració per 

promoure la contractació de per-

sones en situació d’atur de llarga 

durada, especialment entre el 

col·lectiu de dones d’entre 25 i 45 

anys amb fills a càrrec. El conse-

ller d’Empresa i Ocupació, Felip 

Puig; la consellera de Benestar 

Social i Família, Neus Munté, i la 

presidenta de l’Associació Cata-

lana de Recursos Assistencials 

(ACRA), Cinta Pascual, van rubri-

car al novembre el conveni en un 

acte de presentació d’un projecte 

obert a persones procedents 

d’altres àmbits laborals, atès que 

el “sector de la geriatria és gene-

rador de riquesa i d’oportunitats 

laborals”.

En concret, el perfil de les persones 

que seran contractades són el de 

titulades o amb capacitat per cursar 

la formació en atenció sociosanitària 

a persones dependents en centres 

i atenció sociosanitària a les perso-

nes en el domicili. Per fer el procés 

de selecció i contractació, ACRA 

es compromet a facilitar al Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC) el 

nombre de persones que cal contrac-

tar per les seves empreses i entitats 

associades, així com els requisits que 

han de reunir aquestes persones, les 

categories i especialitats dels llocs 

de treball i la data prevista de la con-

tractació. El SOC preseleccionarà les 

persones candidates als llocs de tre-

ball oferts i facilitarà a ACRA un llis-

tat amb tres persones per cada lloc 

de treball per tal que sigui l’entitat 

qui les adreci a les seves empreses 

ACRA i la Generalitat 
promouen la contractació 
d’aturats de llarga durada
Es signa un conveni amb el Departament d’Empresa i Ocupació i el de 
Benestar Social i Família per facilitar la contractació d’aturats de llarga 
durada, en especial dones d’entre 25 i 45 anys amb fills a càrrec.

associades, que s’encarregaran de 

fer la selecció final.

Tant el Departament d’Empresa 

i Ocupació com el Departament 

de Benestar Social i Família col-

laboraran, mitjançant el SOC i les 

Àrees bàsiques de serveis socials, 

en la difusió de les ofertes de tre-

ball i les faran extensives a totes les 

persones que es trobin en situació 

de vulnerabilitat social, perquè 

puguin ser objecte de contractació 

dins d’aquest marc de col·laboració.

Per últim, el Departament de Benes-

tar Social i Família donarà suport a 

ACRA facilitant les mesures que escai-

guin per afavorir l’aplicació d’aquesta 

col·laboració en els centres propis del 

Departament gestionats per entitats 

adscrites a aquesta associació 
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 ACRA ha estrenat recentment un nou web 

amb més i millors continguts, un disseny 

més net i una interfície que permet acce-

dir a tots els espais amb gran facilitat. El 

web www.acra.cat és la porta d’accés digital a la nostra 

organització i un espai comunicatiu destinat sobretot 

als socis, que compten amb moltes més funcionalitats. 

La posada en marxa del web coincideix amb el 25è 

aniversari de l’organització 

Una nova eina de comunicació al 
servei dels socis

 Cercador de serveis amb les característiques i 

imatges dels centres. És una secció que orienta 

i dóna suport a les persones grans i a les seves 

famílies en la recerca del recurs assistencial que 

millor s’adapta a les seves necessitats. El cercador 

de serveis donarà a conèixer els serveis de cada 

centre entre aquelles persones que potencialment 

els puguin necessitar.

 La borsa de treball s’ha reformulat i ofereix la 

possibilitat de rebre notificacions quan s’apunten 

nous candidats a les ofertes i de gestionar amb 

més comoditat i eficiència els currículums dels 

inscrits.

 Nou apartat de documentació i normativa d’interès 

vital per a la gestió diària de les entitats, els centres 

i els serveis associats.

 Nou disseny de l’espai de formació.

 Les notícies adquireixen un nou protagonisme amb 

una disposició més adaptable a tots els formats i 

propera a les necessitats comunicatives actuals.

CERCADoR DE SERvEiS, BoRSA DE TREBAll, noRMATivA...

 La reconeguda treballadora 

social Naomi Feil va pre-

sentar als socis d’ACRA 

la reconeguda teràpia de 

validació per tractar amb persones 

que pateixen demència, en una 

jornada magistral celebrada a l’oc-

tubre a Foment del Treball.

La sessió, organitzada per ACRA i 

amb el suport de l’Associació Re-

lay, va comptar amb l’assistència 

de més de 100 professionals del 

Naomi Feil presenta la teràpia 
de validació als socis d’ACRA

sector que van poder millorar la 

seva formació mitjançant principis 

i tècniques que ara podran aplicar 

als seus respectius centres a les 

persones grans desorientades o 

que pateixen algun tipus de de-

mència.

“El més important és arribar a la 

vellesa amb integritat”, va recordar 

Fail davant un públic que va poder 

captar l’energia d’una professional 

que als 86 anys segueix impartint 

lliçons arreu del món. Feil va expli-

car de forma amena, propera, ins-

piradora i sempre basant-se en la 

seva experiència com tractar unes 

persones que necessiten “empatia 

i no simpatia”, precisament la clau 

de volta per aplicar amb èxit un 

mètode de validació que l’ha con-

vertit en referència mundial en el 

camp sociosanitari 
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Actualitat ACRA

La Residència Joviar ha rebut 

recentment un dels guardons de 

la novena edició dels Premis Inte-

gra XXI en reconeixement al seu 

inSERCió SoCiolABoRAl DE JovES 
AMB SínDRoME DE Down
DUES EnTiTATS D’ACRA S’iMPliqUEn En AqUESTA TASCA

suport i implicació en la inserció 

sociolaboral de joves amb síndro-

me de Down. Aquest centre situat 

a Lleida té capacitat per a 86 usu-

aris i compta des de fa gairebé un 

any amb una jove de 27 anys que 

treballa com a animadora i fent 

tasques de suport amb els treba-

lladors i usuaris de l’espai. Prope-

rament, se li renovarà el contracte 

anual, que passarà a ser indefinit 

i que demostra la validesa d’un 

programa que va néixer en plena 

crisi amb només sis joves i que ara 

ja n’ocupa 51, divuit dels quals amb 

un contracte de treball.

El Centre Gerontològic Myces 

també s’ha adherit al progra-

ma d’inserció laboral i ara fa 

un mes va incorporar una jove 

que fa les pràctiques laborals 

al centre, col·laborant molt 

activament en les diverses 

activitats lúdiques que fan els 

residents. 

Des d’ACRA volem felicitar 

públicament la col·laboració de 

Joviar i Myces en un projecte 

que promou la cohesió social i 

la igualtat d’oportunitats en el 

món laboral 

La 9a jornada “Afectació osteoarticular en la gent 

gran” celebrada el novembre passat va comptar amb 

uns 300 professionals (majoritàriament metges, infer-

meres i fisioterapeutes) que van omplir la sala del Col-

legi Oficial de Metges de Barcelona per escoltar, inter-

venir i debatre temes relacionats amb les patologies de 

l’aparell locomotor, tan freqüents en les persones grans. 

Professionals experts en reumatologia, traumatologia, 

rehabilitació i medicina de l’esport van acabar la jornada 

fent un debat sobre el peu, el maluc i el genoll 

El projecte De la fractura de maluc discapacitant a la 

persona gran atesa dins d’un model assistencial que 

minimitzi aquesta discapacitat: canvi de paradigma, del 

Consorci Sanitari de l’Anoia va rebre el premi al millor 

projecte d’àmbit català, dotat amb 6.000 €, de mans 

del Sr. Agustí Montal, president de la Fundació Mutuam 

Conviure i del Grup Mutuam.

El premi al millor projecte del Grup Mutuam amb la 

mateixa dotació econòmica va ser pel projecte Imple-

mentació i Avaluació del programa NECPAL en els EAR 

Mutuam, presentat per EAR Mutuam i Observatori 

Qualy. El lliurament d’aquest premi el va fer el Sr. Josep 

Arqués, patró de la Fundació Mutuam Conviure i direc-

tor general de Mutuam. Un total de 21 projectes es van 

presentar a la 14a edició dels Premis de Recerca 

èxit de la 9a Jornada Sociosanitària 
de la Fundació Mutuam Conviure

El Consorci Sociosanitari de l’Anoia i l’EAR 
Mutuam guanyen la 14a edició dels Premis 
de Recerca de la Fundació Mutuam Conviure
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La nova residència de gent gran 

L’Onada de Tortosa es va inaugurar 

oficialment el novembre passat amb 

la presència de l’Honorable Conse-

llera de Benestar Social i Família, 

Neus Munté, i de l’alcalde de la 

població, Ferran Bel. La presidenta 

executiva de l’Onada Serveis, Cinta 

Pascual, va destacar la importància 

de l’equipament per a una ciutat 

com Tortosa i les terres de l’Ebre i 

va animar els seus ciutadans a des-

cobrir els 37 serveis que ofereix.

Els usuaris i les seves famílies van ser 

els protagonistes d’una jornada de 

celebració i festa que es va obrir amb 

la descoberta d’una placa comme-

inAUGURACió DE lA 
RESiDènCiA l’onADA 
DE ToRToSA

La Residència i Centre de Dia 

Ciutat de Sabadell (Grup VL) ha 

signat un acord de col·laboració 

amb l’empresa d’atenció a 

domicili Iguales. L’objectiu 

d’aquesta aliança és donar 

una cobertura integral als seus 

clients, i per això inclouran a 

la seva cartera de serveis les 

prestacions que ofereixen: 

servei de residència assistida, 

servei de centre de dia i servei 

d’atenció a domicili.

Els equips d’ambdues entitats 

treballaran conjuntament per 

tal de cobrir de forma global les 

necessitats de la persona, par-

tint sempre del model de treball 

basat en l’Atenció Centrada en 

la Persona.

Grup VL, amb seu a Barcelona, 

gestiona serveis residencials, 

centres de dia i una unitat de 

tuteles i promociona l’autono-

mia de les persones en situació 

de risc social.

ADqUiSiCió DE CAn BoADA
Amb l’objectiu de millorar 

l’oferta de places residencials 

i centres de dia a la zona del 

Maresme, el Grup VL ha adquirit 

recentment el Centre Geriàtric 

Can Boada de Mataró. Es tracta 

d’un recurs situat al centre de 

la vila, ben integrat a l’entorn 

urbà, amb bona comunicació i 

amb tots els avantatges d’estar 

situat a la ciutat de Mataró. 

L’espai compta amb una super-

fície de 2.300 metres quadrats 

i té 75 places de residencia i 25 

de centre de dia 

AliAnçA EnTRE 
El GRUP vl i 
iGUAlES

morativa per part de les autoritats, 

seguida d’una visita guiada de l’espai 

per part dels responsables directius 

als representants polítics, que des-

prés dels parlaments protocol·laris 

van deixar lloc a una actuació musi-

cal de Quico El Célio, el Noi i el Mut 

de Ferreries, molt aplaudida per part 

del públic que omplia la sala gran de 

gom a gom.

Per altra banda, durant el mateix 

dia es va inaugurar l’ampliació de la 

Residència Diocesana Sant Miquel 

Arcàngel, que enguany celebra el 

seu 135è aniversari. Les obres han 

permès oferir 150 places per a resi-

dents i 50 places de centre de dia 

ES CElEBRA El 18è  
AnivERSARi DE lA RESiDènCiA  
SAnT FRAnCESC

La Residència Sant Francesc de 

Santpedor va celebrar el 18è 

aniversari el passat diumenge 

26 d’octubre amb una jornada 

carregada d’activitats lúdiques 

culminada amb una arrossada 

popular per a 300 persones 

en què van prendre-hi part els 

residents, familiars, amics i tre-

balladors del centre. La diada 

també va servir per homenatjar 

el 10è aniversari del Centre de 

Dia Terapèutic Sant Francesc de 

Manresa 



un nou concepte en serveis funeraris

Passeig Valldaura, 206
08042 Barcelona

(Al costat del mercat de la Guineueta)

Plaça de l’Ajuntament, 32
08901 L’Hospitalet de Llobregat

Un espai on donem suport a les famílies i als professionals que cuiden d’elles 
quan un dels seus membres es troba en el procés final de la vida.

Sempre amb una atenció personalitzada 
i propera, us oferim:

 • Informació, orientació i tramitació  
 d’un servei funerari
 • Grups de suport i acompanyament al dol
 • Grups de suport a cuidadors/es
 • Servei de suport telefònic al dol
 • Xerrades i tallers
 • Biblioteca especialitzada
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El que es fa a través d’aquesta Ordre 

és modificar una altra Ordre de l’any 

2007 en la qual s’estableixen els cri-

teris per determinar l’import de les 

prestacions econòmiques del SAAD 

en l’àmbit territorial de Catalunya. 

Així, s’afegeix un nou article (2 bis) 

a l’Ordre del 2007, que considera 

que les persones amb major grau 

de dependència o aquelles que es 

troben en situació d’urgència social 

tenen dret a rebre una atenció ur-

gent o prioritària. A la pràctica, en 

aplicació d’aquest criteri poden que-

dar fora del sistema les persones 

amb grau II de dependència.

L’ordre de priorització de les PEVS

En el DOGC de 21 de novembre de 2014 es va publicar l’Ordre BSF/339/2014, 
de 19 de novembre, de modificació de l’Ordre ASC/433/2007, de 23 de 
novembre, per la qual s’estableixen els criteris per determinar l’import de 
les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la 
Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya.

Pel que fa a la quantia de la pres-

tació, s’estableix una fórmula, 

segons la qual per determinar-la 

s’ha de restar, del cost del servei 

(amb el límit del cost de referència 

establert a la Cartera de Serveis 

Socials), la capacitat econòmica 

disponible (CED) de la persona be-

neficiària, calculada segons l’Ordre 

BSF/130/2014, de 22 d’abril.

Segons la Disposició Transitòria 

primera, aquest nou sistema s’apli-

carà a totes les sol·licituds de re-

coneixement de drets i prestacions 

del SAAD i als nous PIAS que es 

realitzin a partir de l’endemà de la 

publicació al DOGC, és a dir, el 22 de 

novembre de 2014 

Associació Catalana De Recursos 

Assistencials (ACRA)
Serveis Jurídics

A la pràctica, en aplicació d’aquest criteri 
poden quedar fora del sistema les persones 
amb grau II de dependència
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La força de tots 
ens fa decisius.

25
anys

Encara no sou socis 
d’ACRA?

Informeu-vos de tots 
els avantatges que teniu.

Truqueu al 
93 414 75 52

Envieu-nos un correu a 
acra@acra.cat

O entreu al nostre web 
www.acra.cat


