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Editorial
acractiva núm. 68 · 2016

Un pressupost insuficient
Tanquem el 2016 amb la incertesa del pressupost de la Generalitat, uns números que, en principi, s’aprovaran i posaran fi a una pròrroga comptable que ha
perjudicat molt el sector durant aquest any. L’augment en polítiques socials del
departament serà de 193 milions d’euros, dels quals només se’n destinaran 50 a
polítiques relacionades amb dependència, xifra insuficient tenint en compte la
llista d’espera de 24.000 persones que volen accedir a una residència. I tot això
en el benentès que tirin endavant perquè la seva aprovació no està garantida.
Ja fa temps que necessitem uns bons pressupostos per enfortir el sector i mai
acaben arribant. I això que seria beneficiós per a tothom, allò que en diuen un
win win, una estratègia guanyadora en què ningú en surt perjudicat. Més recursos equival a menys llista d’espera, més partides per dependència signifiquen
més cohesió social, més places concertades s’acaben traduint en nous llocs de
treball estable. Hi ha una correspondència molt clara en el suport i la promoció
dels recursos professionals i l’augment del progrés de l’estat del benestar. I aquí
és on falta l’empenta i la decisió que sí que s’aprecien en altres departaments on
els increments de la despesa són notòriament més significatius. En resum, cal
invertir més en dependència.

El nou pressupost acabarà
amb les retallades, però
50 milions en dependència
són insuficients per reduir
significativament la llista
d’espera, i per augmentar
unes tarifes que permetrien
millorar les condicions
laborals dels professionals
de la dependència.

He dit treball estable i cal afegir “i de qualitat”. I sense un bon pressupost no és possible fer-ho. Quan parlem de defensar el sector també
estem referint-nos a millorar les condicions laborals dels professionals
que en formen part, reivindicar un treball estable i de qualitat que només
serà possible incrementar en la mesura que recuperem el valor perdut
aquests anys: des del 2010 tenim les tarifes congelades i una pèrdua
d’activitat provocada, sobretot, per la baixada d’import de les PEVS.
També necessitem un conveni col·lectiu que s’adapti a la realitat de les
persones ateses, on l’ACP sigui possible, millorar la formació i retenir, per
tant, el talent al nostre sector.

Des d’ACRA tenim clar el rumb que hem de seguir: defensa del sector de la dependència i promoció del benestar de les persones grans són els eixos sobre
els quals hem d’articular propostes sostenibles, en col·laboració amb les administracions. En aquest sentit s’emmarca la cooperació realitzada en els darrers
mesos, com l’increment del preu del mòdul en el grau II (pendent de l’aprovació
del pressupost) o el treball colze a colze amb Afers Socials i Famílies en la recent
ampliació de les places col·laboradores.
En aquests últims mesos hem contribuït a la creació del CEAPs, el nou organisme
estatal de referència en el sector, amb més de 1.200 empreses i 100.000 places,
imprescindible per negociar i aprovar qualsevol conveni col·lectiu. Com no pot
ser de cap altra manera, hi serem presents, per defensar els interessos de tots
plegats i garantir la continuïtat i estabilitat que tots volem i desitgem.
Cinta Pascual
Presidenta d’ACRA
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anys de
dependència
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia (LAPAD) compleix deu anys, i des d’ACRActiva
analitzem la seva implantació, els problemes que arrossega i els reptes de futur

30 de novembre de 2006. S’aprova per amplíssima majoria al
Congrés la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia (LAPAD), altrament coneguda com la Llei de
la Dependència, destinada a convertir-se, a priori, en la quarta
pota de l’estat del benestar d’un país que viu instal·lat en una
bonança econòmica permanent. El president del govern espanyol de l’època, José Luis Rodríguez Zapatero, la qualifica com
“una fita històrica”, i el líder de l’oposició, Mariano Rajoy, es
mostra “molt satisfet” amb una norma que, per primera vegada, reconeix el dret a 1,2 milions de ciutadans a rebre una atenció per part de l’estat quan no puguin valer-se per si mateixos.
La Llei de la Dependència preveu un finançament a parts
iguals entre l’administració central i les comunitats autònomes, tot i que l’article 32 ja anticipa que l’aportació de la
comunitat autònoma serà, per a cada any, “com a mínim igual
a la de l’administració general de l’estat”. La norma també

preveu una aportació dels usuaris en funció de la seva renda i
la promesa de no deixar ningú desatès per falta de recursos.
Desembre del 2016. La LAPAD compleix el desè aniversari
amb una sensació general: sense un pressupost que s’ajusti
a les necessitats dels dependents difícilment es podrà donar
cobertura a les 385.000 persones en situació de llista d’espera a tot l’estat. D’aquestes, el 27% són grans dependents amb
unes necessitats d’atenció molt elevades.
Parlar de la Llei de la Dependència és fer-ho de la crisi, i és
que durant la passada legislatura va perdre 2.865 milions
d’euros en retallades. Es va suprimir un bloc sencer de finançament, el nivell acordat, en 285 milions, i mitjançant el Real
Decreto 20/12 de l’any 2012 es va reduir en un 13% l’altra gran
font de finançament, el nivell mínim, l’import que destinen les
administracions per cada dependent en funció del seu grau de
discapacitat.

en portada

Problemes
Finançament opac i insuficient
En aquest context, moltes persones no han acabat rebent
la prestació a la qual tenien dret d’acord amb la llei. Segons
diverses fonts, unes 125.000 han mort durant el període 2011
– 2015, vint-i-dos mil de les quals a Catalunya. Els ajustaments
als usuaris s’han produït també mitjançant l’eliminació dels
nivells intermedis i l’enduriment en la valoració dels graus de
la dependència. Tot això, sense tenir en compte les tensions
entre l’administració central i alguns governs autonòmics, que
s’han acusat mútuament de no complir amb les seves obligacions pressupostàries.
I ara què? Deu anys són suficients per analitzar una llei que
necessita, en primer lloc, de voluntat política per esdevenir un
pilar de l’estat del benestar amb uns estàndards d’implantació
i de qualitat comparables a la sanitat, l’educació i les pensions.
La LAPAD també ha tingut la virtut o el defecte de subratllar les deficiències inherents d’un sistema que mai ha estat
preparat per desenvolupar-la: burocratització, ineficiència i
finançament opac i insuficient són problemes que cal resoldre
si es vol aconseguir una dependència ajustada de debò als
reptes demogràfics d’aquest segle, presidits per un sobreenvelliment que requerirà de recursos i, sobretot, de respostes
intel·ligents.

• Desenvolupament desigual de la llei
segons el territori
• Aportacions de l’Estat, la Generalitat
i els usuaris
• Retallades en el finançament

Ineficiència del sistema
• Llistes d’espera
• Persones que moren sense rebre
la prestació
• Serveis socials diferents a cada
comunitat
Graus de dependència
• Eliminació dels graus intermedis
• Enduriment de les valoracions

Possibles solucions
Finançament transparent i sostenible
• Clarificar les aportacions de cada
administració
• Establir un copagament just i equitatiu
entre els usuaris
• El mateix IVA per a tot el sector
Agilitzar el sistema
• Situar els usuaris en el centre de
l’atenció
• Reduir les llistes d’espera
• Llei comuna de serveis socials
Valoració de la dependència
• Posar fi a l’enduriment de les
valoracions
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ABECEDARI DE LA LAPAD
A – Atenció Centrada en
la Persona
Mètode que s’ha imposat en els darrers
anys a les residències de gent gran en
la relació entre professionals i persones
ateses. Aquest model situa a la persona
atesa en el centre del procés assistencial, prenent en consideració la seva
capacitat d’autonomia i de presa de
decisions.

B – Beneficiaris
Persones que tenen dret a rebre una
prestació per llei. Segons els organismes
oficials, unes 800.000 persones reben
actualment una prestació a Espanya, de
les quals 145.000 a Catalunya. Més de la
meitat dels beneficiaris catalans tenen
80 anys o més.

C – Copagament
Tot i que la Llei garanteix l’accés universal a tothom que estigui en situació de
dependència, no assumeix que el finançament sigui gratuït sinó que l’usuari ha
de contribuir pagant una part del cost
del servei o de la prestació econòmica:
és el que s’anomena copagament.

D – Dependència
És l’estat permanent en què es troben
les persones que, per raons derivades de
l’edat, malaltia o discapacitat, i lligades a
la falta d’autonomia física, mental, intel·
lectual o sensorial, els cal l’atenció d’una
o altres persones.

ció actualment no es tenen actualment
en compte a l’hora de determinar el
copagament.

F – Finançament
La Llei preveu un model de finançament en el que hi intervenen tres parts:
l’administració central, l’administració
autonòmica i el beneficiari. S’estima que
la suma de les aportacions dels usuaris
representi un terç del cost total mentre
que la resta seria aportat per l’administració pública. La Generalitat denuncia
una retallada del govern central de 240
milions en els darrers anys.

G – Graus
Segons la necessitat d’ajuda que té una
persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària s’estableixen tres
graus de dependència: dependència
moderada (Grau I), dependència severa
(Grau II) i gran dependència (Grau III)

H – Housing
Model que aposta pel desenvolupament
d’una àmplia gamma de suports i serveis que facin possible que les persones
grans, amb dependència o no, visquin a
casa seva o en espais molt semblants a
una llar.

I – Imserso
Organisme del Govern d’Espanya per
a la gestió de programes i prestacions
per a les persones grans i en situació de
dependència.

E – Equitat
Els beneficiaris paguen una part del
servei segons la renda i el patrimoni en
uns criteris que no sempre garanteixen
la màxima equitat. Altres elements com
l’edat, el moment vital d’aparició de la
dependència i el seu nivell de prolonga-

El desplegament total arriba tres anys
més tard del previst a causa del Decret
20/2012, la mateixa norma que simplifica el barem de valoració de les persones
dependents a tres graus sense nivells.

L – Llista d’espera
Segons les últimes dades oficials, a Espanya hi ha 363.216 persones en llista
d’espera, el què significa un 30% del
total de les persones amb dret a rebre
una prestació.

M – Mortalitat
L’Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials va calcular que
entre el 2012 i el 2015 havien mort a Espanya unes 125.000 persones esperant
una prestació a la qual tenien dret. A
Catalunya, la xifra va superar les 22.000
persones en el mateix període.

N – Normativa
No existeix una llei de serveis socials
comuna a tot l’estat, i és cada comunitat
autònoma l’encarregada de regular els
serveis públics i les prestacions econòmiques corresponents als usuaris.

O – Ocupació
Les empreses i entitats del sector de
la dependència generen ocupació
estable i, segons l’informe econòmic
ACRA – ESADE, mouen uns 1.200 milions d’euros anuals a Catalunya, el 40%
dels quals retorna a l’administració en
concepte de seguretat social, IRPF i
impostos.

J – Juliol
L’1 de juliol de 2015 és la data exacta
en què es completa el desplegament
de la Llei de la Dependència amb l’entrada dels dependents moderats en el
sistema, 60.000 dels quals a Catalunya.

P – Programa Individual
d’Atenció (PIA)
Instrument que utilitzen els serveis
socials per determinar les modalitats
d’intervenció més adequades a les
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necessitats de les persones d’entre els
serveis i les prestacions econòmiques
previstes pel seu grau de dependència.
El PIA incorpora la participació de la
persona beneficiària i/o la família o les
entitats tutelars que la representin.

Es calcula que el 70% del pressupost
per a programes del departament es
destina a sufragar les ajudes derivades
de la llei, o el que és el mateix, uns 910
milions d’euros.

U – Universal
Q – Qualitat
Els recursos assistencials professionals
garanteixen la millor qualitat i atenció
de les persones dependents. A més,
actuen d’elements cohesionadors en
aquelles estructures familiars en què
no és possible atendre les persones
dependents.

R – Retallades
Dos mil vuit-cents seixanta-cinc milions
d’euros és la xifra aproximada que el
Govern espanyol va deixar d’aportar a
la Llei durant la passada legislatura, a
més d’endarrerir en tres anys l’entrada en vigor del grau I, període durant
el qual van morir 125.000 persones
que estaven en llista d’espera, segons
l’Observatorio de la Ley 39/2006 de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.

S – Sobre envelliment
Al 2040 hi haurà 400.000 persones
amb més de 85 anys a Catalunya, és a
dir, el doble que ara, un envelliment progressiu de la societat que, entre d’altres
coses, requerirà de més i millors recursos assistencials.

T – Treball, Afers
Socials i Famílies
El Departament de la Generalitat de
Catalunya és l’encarregat de promoure
les polítiques públiques de suport a les
persones en situació de dependència.

L’accés universal als beneficis de la Llei
no vol dir que garanteixi el finançament
universal de les prestacions, atès que
els beneficiaris han de participar en el
finançament del cost de l’atenció. És a
dir, el copagament.

V – Valoració
Període de temps que va des de la presentació de la sol·licitud amb l’informe
mèdic corresponent al registre dels serveis territorials de la Generalitat o als
dels ens locals acreditats fins que rep
la resolució administrativa en la que se
li reconeix el grau i nivell de dependència. Dura diversos mesos i precedeix a
l’elaboració del PIA, que determinarà la
prestació més adient a les necessitat de
la persona beneficiària.

W – World Wide Web
La implantació d’Internet 2.0 ara fa
deu anys ha permès l’acceleració dels
tràmits públics, una possibilitat poc
explorada en tot allò referent a la dependència per part de les administracions, que arrosseguen l’estigma de la
burocratització i la lentitud en els seus
procediments. Es calcula que uns sis
mesos és el temps de valoració d’un
dependent.

X – Xarxa de serveis
socials
La cartera de serveis socials de la
Generalitat de Catalunya determina el
conjunt de prestacions de serveis, eco-

nòmiques i tecnològiques de la xarxa de
serveis socials d’atenció pública i assegura l’accés a les prestacions garantides
de la població que les necessiti. Residències, centres de dia, ajuda a domicili
i teleassistència són els serveis més
demandats pels beneficiaris.

Z – Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero passarà
a la història com el president del govern
espanyol que va aprovar una llei de la
dependència que, en el moment de la
seva aprovació, va qualificar de “fita
històrica”.
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Un nuevo paso hacia delante

Per un envelliment digne

La Ley de Dependencia ha supuesto, sin lugar a dudas, un gran avance para
convertir a España en un país cada vez más consciente y solidario y transformar nuestra Sociedad en una auténtica Sociedad del Bienestar. Sus beneficios son evidentes: ha posibilitado una mejora sustancial en la atención a
las personas en situación de dependencia y sus familias, y ha contribuido a
la profesionalización y a la generación de empleo en el sector sociosanitario.
El Sistema de Atención a la Dependencia culminó su implantación el mes de
julio de 2015, con la incorporación de las personas con dependencia moderada. Hoy hay en el Sistema más de 800.000 personas atendidas, y eso –hay
que decirlo- es un éxito de todos.

10 anys és un període prudent per fer balanç
de la Llei de la dependència. El 2007 corrien
altres temps, l’executiu socialista lluïa amb
orgull “el quart pilar de l’Estat del Benestar”
però aquesta llei ja va néixer malament,
envaint competències i mal dotada. El paper
ho aguanta tot però cal acompanyar les
bones paraules de les partides necessàries.
Aquesta llei va generar moltes expectatives
que sovint s’han convertit en decepcions. És
clar que l’actitud del Govern espanyol no ha
ajudat: s’ha expulsat les responsabilitats i les
ha centrifugat entre les comunitats autònomes. Prova d’això és l’aportació de l’Estat al
sistema: el 2015 d’un 18% davant un 82%
a càrrec de la Generalitat, una diferència
que s’accentua des de 2011 tot i que la legislació estableix la necessitat d’anar a parts
iguals. Prova d’això és la decisió unilateral
de retirar el 2012 la cotització a milers de
cuidadors no professionals o la incorporació
del grau I el 2015 sense cap partida addicional. Malgrat aquest escenari advers, des de
Treball, Afers Socials i Famílies dediquem el
70% del pressupost en polítiques socials a
la dependència. Ho fem convençuts perquè
estem compromesos amb la gent gran, amb
les persones dependents, amb les seves
famílies i amb les entitats que representeu
des d’ACRA. Com sabeu, recentment hem
convertit en col·laboradores 750 places per
a gent gran arreu del territori. Tots els recursos a l’abast els hem destinat, els destinem
i els destinarem a atendre les persones, per
un envelliment digne.

No hay, sin embargo, motivo alguno para la euforia. La propia Ley acumuló
muchos errores en su inicio. En los últimos cuatro años, Gobierno y Comunidades Autónomas hemos trabajado codo con codo para superar algunas de
las deficiencias que arrastraba el Sistema desde que comenzó su andadura.
Y los resultados están ahí: hoy tenemos un Sistema más ordenado, más
transparente, más justo, más solidario y con más garantías. Un sistema sostenible que mantiene intactos los derechos y el baremo de valoración, amplía
el catálogo de servicios y prestaciones, da prioridad a las personas con gran
dependencia, y fomenta la atención a través de servicios profesionales, impulsando así la creación de empleo.
Estos son datos positivos en su conjunto, de los que debemos sentirnos
orgullosos. Pero, como decía, no hay motivo para la euforia. Ahora, pasado
los primeros diez años de la Ley, es el momento de dar un paso más hacia
delante y trabajar para mejorar tanto la calidad de las prestaciones y servicios como el refuerzo de la sostenibilidad del Sistema. Y desde el Gobierno
vamos a trabajar para conseguir sacar adelante un gran acuerdo entre todas
las fuerzas políticas, administraciones territoriales y representantes del sector, que consiga darle a nuestro Sistema de Atención a la Dependencia esa
sostenibilidad que necesita.
Lo haremos con ilusión y rigor, y con el máximo respeto por todas las personas con dependencia, por sus familias, y por todas las personas que trabajan
todos los días por ofrecerles su mejor atención. Porque un país que atiende a
sus personas en situación de dependencia es un país más justo, un país mejor.
Mariano Rajoy Brey
Presidente del Gobierno de España

Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya

l’entrevista

Entrevista a Cinta Pascual, presidenta d’ACRA

“Si omplim les places buides,
alleugerim la llista d’espera”
Parla amb passió i coneixement, subratllant a cada frase que el més important són
les persones, situar-les al centre de l’atenció assistencial. Defensa la cooperació
publicoprivada, les Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS) per
agilitzar el sistema, i es mostra plenament convençuda que la dependència és
motor econòmic i alhora generador de cohesió social. Té molt clar que el repte
pendent, més enllà de números i places, és traslladar a l’administració que el
sector és inversió i no despesa
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l’entrevista

PERFIL
Diplomada en Treball Social, Postgrau en Direcció d’Equipaments Socials i mestratge en Direcció de Serveis basat en el Model
de Qualitat EFQM, el 1995 va crear L’Onada Serveis, una entitat dedicada a l’atenció i prestació de serveis a la gent gran i
que actualment presideix. L’Onada té més de 28 equipaments a Catalunya i al País Valencià que donen servei a més de 2.000
usuaris. Al llarg de la seva trajectòria professional ha participat com a ponent i ha impartit formació en cursos i postgraus
sobre serveis socials. És coautora del llibre L’Ètica en les institucions geriàtriques. Des del 2011 és presidenta d’ACRA, i fa
uns mesos que també presideix el CEAPs.

Segons el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, a Catalunya
hi ha 23.478 persones en llista d’es·
pera per accedir a una residència
finançada públicament a Catalunya.
És una xifra que s’ha incrementat
amb els anys. Quan vaig arribar a la
presidència d’ACRA hi havia 17.000
persones en llista d’espera i ara n’hi
ha gairebé 7.000 més. Abans, com a
país, teníem un procediment de treball semblant als vasos comunicants:
gent que comptava amb una plaça
privada, gent amb plaça privada i
ajuda amb una prestació vinculada, i
la plaça pública. Aquest sistema funcionava perquè entraves ràpidament
en el sistema, en pocs mesos gaudies
d’una prestació vinculada al servei
(PEVS), també demanaves una plaça
pública, però de moment ja tenies la
vinculada, una ajuda que podia arribar a 1.000 €, residència al costat
de casa, i quan els diners s’acabaven
sol·licitaves la plaça pública a la
mateixa residència on, generalment,
acostumaven a tenir places públiques
i privades. Aquest sistema, amb els
últims anys de la crisi, s’ha trencat i
ara toca recuperar-lo. El va trencar
la crisi i també la Llei de la Dependència, quan va dir que tothom tenia
dret a una plaça pública, i això va
provocar que moltes persones només
vulguin la plaça pública i no la prestació vinculada i prefereixin esperar-se a tenir la plaça.

Com es podria reduir la llista
d’espera?
Les PEVS haurien de ser el sistema
més ràpid per accedir al sector. La
plaça pública no és un sistema ràpid.
A més, totes les residències de Catalunya que compleixen la normativa
haurien de tenir places públiques i
places privades. S’ha de concertar
més, evidentment, però s’ha de retornar al sistema mixt públic i privat.
I, evidentment, que el topall màxim
de les PEVS sigui superior als 426 €
pel grau II i als 715 € pel grau III. És
comprensible que hi hagi PEVS de
400 € en funció de la situació de
cada persona, dels seus ingressos i
patrimoni, el que sigui... Però el topall màxim no pot ser de 426 € i s’ha
d’incrementar fins als 700 o 800 €
en GII i fins als 1.100 en GIII, que és
on es trobava el grau II abans de la
suspensió.
Seria positiu per als usuaris la
preferència de les PEVS?
Si els vasos comunicants funcionen,
el missatge que es donarà a la gent

és de tranquil·litat, de seguretat, de
confiança amb la xarxa pública, perquè tot i que primer haurà de fer un
esforç, després obtindrà la plaça. La
sensació que té ara la persona, en
canvi, és de dubte. No sap si esperar
a tenir la plaça, si demanar la prestació vinculada, l’ajuda al cuidador no
professional... I això no pot ser. Hem
de restaurar la seguretat i la confiança en el mateix sistema. Les PEVS
reforcen la capacitat d’elecció dels
usuaris perquè vagin al centre més
proper, al que els dóna més qualitat,
més seguretat, més confiança.
S’han creat noves places de col·
laboració, recentment.
Des del sector estem descol·locats.
Portem vuit o deu anys escoltant que
és una modalitat que ha de deixar
pas, que està en extinció, que hem
d’anar cap al concert social perquè,
per ser sincers, com a ajuda a la
persona ja tenim les PEVS. La col·
laboració és una fórmula que només
existeix a Catalunya, mai ha quedat
clar quin IVA tenia, i precisament va

“És comprensible que hi hagi PEVS de 400 € en
funció de la situació de cada persona, però el topall
màxim no pot ser de 426 € i s’ha d’incrementar
fins als 700 o 800 €, que és on es trobava el grau II
abans de la suspensió”

l’entrevista

ser gràcies a la tasca d’ACRA que es
va aconseguir que l’impost estigui en
el 4%. I vuit anys després de tot això
ara ens trobem que aquest és l’únic
sistema que ha pogut donar sortida al
romanent que tenia el Departament
per aquest any. No obstant això, des
d’ACRA felicitem la Generalitat perquè
ha evitat que es perdin recursos i que
aquests vagin a la dependència, però
tampoc entenem que no ens posem a
treballar en un model de concertació
més àgil, que és el sistema que des de
la mateixa Generalitat ens diuen que
ha de funcionar.
Hi haurà concertació pel 2017?
N’hi haurà. S’ha d’aprovar el pressupost de la Generalitat i tot indica que
serà així. Aquest país no es pot permetre un any més sense concertar
places.
Quantes places s’haurien de
concertar per reduir la llista
d’espera d’una manera significativa?
En aquests moments hi ha 23.478
persones en llista d’espera. Una
demanda important. I al sector
privat hi ha 8.500 places buides.
Com a país no ens podem permetre
que estiguin buides i que, al mateix
temps, hi hagi aquesta demanda. Si
omplim les places buides, alleugerirem la llista d’espera, i hem de tenir
en compte que el sector té una
rotació del 25% anual, usuaris que

“Hem de restaurar la seguretat i la confiança en el
mateix sistema. Les PEVS reforcen la capacitat d’elecció
dels usuaris perquè vagin al centre més proper, al que
els dóna més qualitat, més seguretat, més confiança”
causen baixa per defunció. I aquí
és on hem de treballar seriosament
per tal que el sistema sigui una plataforma de serveis, amb l’usuari en
el centre. Si aquestes places s’absorbissin no caldria ni crear nous
equipaments.
Quins són els reptes més impor·
tants en dependència per al 2017?
Més enllà de números, polítiques i
programes concrets, el més impor-

tant és que l’administració ens vegi
com una inversió i no una despesa.
Aquest és el repte més important,
que s’entengui que bona part dels
diners invertits retornen via impostos
de les empreses, i que a més de motor econòmic creem cohesió social.
I un cop estigui això resolt hem de
posar la persona en el centre del
sistema. Totes les polítiques s’han de
fer així, entenent que la persona és
qui decideix.
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Per què és tan important la
coordinació entre el sistema
sanitari i social?
En un servei on el 97% de les persones que s’atenen són malalts crònics
no té cap sentit que no hi hagi una
integració total del sistema sanitari i
social. Moltes vegades existeix un trencament en el seguiment de l’atenció

“Hem de ser optimistes perquè el nostre servei és
imprescindible, necessari i crea cohesió social”
primària quan la persona ingressa en
una residència i, en canvi, és quan és
més necessari ja que es troba, literalment, a l’última etapa de la vida. Cal
repensar i reinventar el sistema perquè és evident que l’actual no satisfà
les necessitats de les persones.
És presidenta d’ACRA i, des de fa
uns mesos, també del CEAPS.
Per què?
Tot i que les comunitats autònomes
tenen delegades les competències
en serveis socials existeix un marc
normatiu que és la Llei de la Dependència. I des d’ACRA creiem que
aquest marc estatal ha de ser una
plataforma, un altaveu per modificar
la llei de la dependència perquè, tot
i tenir les competències delegades,
sabem que qualsevol retallada en
aquesta llei acaba per afectar-nos
molt directament a casa nostra. I
per la negociació col·lectiva, evidentment. I el CEAPs pot ser aquesta eina que ens permeti defensar
el sector a tot l’estat i també a Catalunya, evidentment. I des d’ACRA
sabíem que era necessari no només
impulsar aquest nou organisme sinó
també liderar-lo.
El CEAPs estarà present a la nego·
ciació col·lectiva?
Sense cap mena de dubte. Ja tenim
més de 120.000 places i som l’organització estatal més important i

representativa en dependència. La
força en una negociació col·lectiva
la tenen les empreses i els professionals, i tots estan al CEAPs.
Es compleixen deu anys de la Llei de
la Dependència. Quin balanç fa de la
normativa?
Aquesta llei va néixer amb el boom
immobiliari, amb el totxo. I una llei
sense una bona dotació pressupostària, sense una bona memòria econòmica per saber com la finançaríem era evident que naixeria coixa.
Recordo que sis mesos després de
la seva entrada en vigor ja sabíem
que el sistema no havia tingut en
compte un milió extra de possibles
dependents. I això en un context
econòmic que en aquell moment
era bo. I amb la crisi ha sofert retallades que n’han retardat la seva
aplicació.
Com ha de ser en el futur?
Hi ha països que tenen un impost
concret per a la dependència. Aquí,
no. Amb això no vull dir que n’hi
hagi d’haver un de nou i específic
perquè ja en tenim molts, però sí
que cal ser realistes i definir com
volem que sigui la dependència. Cal
repensar-la tota i fer-la sostenible,
un finançament just, un mateix IVA
per a tot el sector, establir un copagament equitatiu en funció dels
ingressos de cada persona. Drets i

deures. Ens hem de creure la llei i
no oblidar mai que les persones són
el més important. En aquest sentit,
no hi pot haver ni un euro per al
cuidador no professional perquè els
diners del contribuent han d’anar
a la dependència professional. I si
volem ajudar els cuidadors no professionals, donem un mes de Respir,
que és obligatori per llei, servei
d’atenció domiciliària... Hem de cuidar bé els nostres familiars, donant
alternatives assistencials professionals. No hem d’oblidar que hi ha un
risc de maltractaments importants
en l’àmbit familiar que pot afectar
unes 35.000 persones grans a Catalunya.
Encara el futur amb optimisme?
No hi ha cap altra manera de mirar el
futur que no sigui l’optimisme. Porto
sis anys com a presidenta, molts dels
quals en una crisi impressionant i
plena de retallades. Hem de ser optimistes perquè el nostre servei és imprescindible, necessari i crea cohesió
social. Hem de ser optimistes perquè
l’envelliment de la societat requerirà
dels nostres serveis i perquè el propi
govern no pot donar l’esquena a la
dependència. I tampoc qualsevol altra
formació. Ara bé, quan veiem les partides pressupostàries i la seva evolució hem de seguir treballant per posar
en primera línia les necessitats de les
persones més vulnerables. I el millor
indicador és seguir oferint uns serveis
de màxima qualitat que la gent no en
pugui prescindir. Hem d’innovar, utilitzar el coneixement i totes les eines
que ens permetin ser el màxim de
professionals.

el sector

Dolors Montserrat,
nova ministra de
Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat

L

a vicesecretària d’organització
del Partit Popular a Catalunya,
Dolors Montserrat i Montserrat, és
des del passat novembre la nova
ministra de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat, una cartera que incorpora
tots els afers estatals relacionats
amb el sector de la dependència.
Nascuda a Sant Sadurní d’Anoia el
1973 -és advocada i es va llicenciar en
dret a la Universitat Abat Oliba-, assumeix una cartera pràcticament buida
de competències i es converteix en la
quarta titular d’aquest ministeri des
del 2011 després d’Ana Mato, Alfonso
Alonso i Fátima Báñez.

La Generalitat incrementa
750 places col·laboradores
per via d’urgència

E

l Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
ha incrementat aquest novembre el número de places
col·laboradores, concretament
750 que es repartiran en 149
centres distribuïts arreu del
territori. Es tracta de places en
residències privades que amb
aquest finançament de la Generalitat passaran a formar part
del sistema públic com a places
col·laboradores i s’assignaran
d’acord amb la llista d’espera.

ment temporal de l’import de
les Prestacions Econòmiques
Vinculades al Servei (PEVS)
hauria sigut més equitatiu tant
pels usuaris com pels centres”.
Les PEVS garanteixen la capacitat d’elecció real de les
persones a l’hora d’escollir el
centre i, a més, fomenten la
competència i la millora de la
qualitat entre aquests perquè
posa en una situació d’igualtat
a tots els centres de Catalunya,
amb independència de la seva
tipologia.

Elecció real de centre
“Estem contents amb l’ampliació,
però considerem que l’incre-

en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona

Premi ACRA 2016

a la innovació en l'atenció a la dependència
i promoció de l'autonomia personal
Protocol de detecció i actuació
davant senyals de maltractaments

Tunstall Televida és l'empresa líder en el desenvolupament de tecnologia i de serveis que permetin, a cada persona,
viure en el lloc que ells triïn. A Catalunya, gestiona el servei públic de teleassistència per a més de 160.000 persones.

www.tunstalltelevida.es · 900 844 888 · teleasistencia@televida.es
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J. Vilas Chicote (IMSERSO)

El nou referent estatal en l’atenció
a la dependència
Patronals de nou comunitats autònomes
constitueixen el Círculo Empresarial de Atención a
Personas (CEAPs), que compta amb 100.000 places
residencials. La presidenta d’ACRA, Cinta Pascual,
n’assumeix la presidència

L

es patronals majoritàries d’atenció a la gent gran d’Andalusia,
Catalunya, Castella la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana,
Extremadura, Madrid, Navarra i el
País Basc han creat l’organisme en
dependència més important d’Espanya en quant a places i representativitat. El nou Círculo Empresarial
de Atención a Personas (CEAPs) es
converteix en el referent estatal del
sector d’atenció a la gent gran a tot
l’estat gràcies a les 100.000 places
que aporten les respectives patronals territorials.
En un acte inaugural celebrat el passat octubre a Madrid, els promotors
de l’associació van manifestar la
voluntat d’unir el sector de la dependència des del rigor, la serietat, la
discreció i la màxima transparència,
valors irrenunciables que han de
presidir l’actuació de qualsevol organització empresarial. La presidenta
d’ACRA, Cinta Pascual, ha assumit la

El CEAPs,
format per nou organitzacions empresarials
autonòmiques, suma:

presidència d’un organisme que té
els objectius següents:
1 – Un model que posi a la persona
en el centre del sistema.
2 – La defensa de la col·laboració
público privada
3 – Un pressupost per la dependència que s’ajusti a les necessitats
de la gent gran.
4 – El mateix IVA del 4% per a tot el
sector.
Els responsables de les patronals
autonòmiques integrants del
CEAPs coincideixen també en la
prioritat de promoure una millor
atenció a les persones i a la seva
qualitat de vida, defensar els interessos dels socis en diàleg amb els
poders públics i els representants
de la societat civil, treballar amb
uns estàndards de màxima qualitat
i innovació i formar part de les negociacions col·lectives de convenis
estatals.

1.200

empreses

100.000
places

70.000

treballadors

400.000

persones
ateses en SAD i
teleassistència
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Èxit de la 2a jornada ACP d’ACRA
Més de 250 professionals analitzen aquest mètode i els reptes de l’envelliment.
La Viquimarató omple de contingut l’enciclopèdia virtual Viquipèdia

M

és de 250 professionals del
sector van omplir l’auditori
del CaixaFòrum el passat octubre
per seguir una jornada carregada de
continguts: reflexió, anàlisi, qualitat,
actualitat del sector, experiències
innovadores i reptes de futur que
planteja l’envelliment.
Els participants van diagnosticar
l’estat actual de l’atenció a les
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persones grans i les tendències
de futur des d’una perspectiva
enfocada al mètode de l’atenció a
les persones. Les ponències i les
experiències en intervenció i en
gestió van ser molt ben valorades
pels assistents en un esdeveniment presidit pel Secretari d’Afers
Socials i Famílies, Francesc Iglesies, i de la presidenta d’ACRA,
Cinta Pascual.

La 1a Viquimarató en ACP era la
gran novetat d’aquesta edició i es va
saldar amb un èxit total gràcies a la
implicació dels 34 voluntaris que, al
llarg de la jornada, van introduir la
major part dels 37 articles previstos
i vinculats al mètode ACP. Aquesta
iniciativa ha permès dotar l’enciclopèdia virtual Viquipèdia d’uns continguts de qualitat que, a partir d’ara,
queden a l’abast de tots els públics.

ACP/
ARQUITECTURA
CENTRADA
EN LA
PERSONA
Marc Trepat
Arquitecte

Artistic
Technical
& Social
Architecture
BTA
Diagonal 538 3r 1a
08006 Barcelona
T +34 934 585 804
www.bta.cat
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Uns Premis
emotius i emocionants
La 14a edició reconeix la trajectòria professional i el compromís de
les auxiliars en geriatria envers la gent gran. Nou èxit de convocatòria:
més de 300 persones assisteixen a l’entrega de guardons

È

xit rotund dels Premis ACRA
en una edició que va reconèixer els professionals del sector i,
molt especialment, a les auxiliars
en geriatria, que van rebre el
guardó a la millor trajectòria professional i diverses ovacions d’un
públic entregat. Més de 300 persones van assistir al Palau de Pedralbes en un acte que va premiar
els millors treballs en qualitat i
innovació, així com un homenatge
pòstum a Higinio Raventós per la
seva aportació al sector. La consellera de Treball, Afers Socials i
Famílies, Dolors Bassa, va presidir
els premis, i la presidenta d’ACRA,
Cinta Pascual, va defensar la po-

sició estratègica d’un sector que
genera treball estable.

de quinze anys en el sector i amb
seixanta anys complerts.

“Ens hem format i professionalitzat, però el compromís i la voluntat de servei als altres s’ha de
dur a dins”, va explicar Victòria
Armengou, portaveu improvisada
d’un col·lectiu que integra milers
de professionals, majoritàriament
dones, a residències i altres centres i serveis assistencials. Al seu
costat, vint-i-sis auxiliars més en
representació del sector. Davant
la impossibilitat de fer venir totes
les professionals del país, ACRA
va decidir reconèixer les treballadores més veteranes, amb més

La presidenta
d’ACRA, Cinta
Pascual, va
defensar la posició
estratègica d’un
sector que genera
treball estable
Motor econòmic del país
Cinta Pascual va destacar que
el sector genera treball estable
i la seva capacitat com a motor

notícies d’ACRA

GUARDONATS 14ns PREMIS ACRA
econòmic del país, amb una facturació de 1.200 milions d’euros
anuals, el 40% dels quals retorna
a l’administració en forma d’impostos.

Tunstall Televida va rebre el Premi
ACRA a la innovació per Creació
i implantació d’un protocol de
detecció i actuació davant senyals
de maltractaments a la gent gran
des del servei de teleassistència,
un projecte de gran rigor professional. El premi a la millora de la
qualitat va anar a parar al Centre
Socio – Sanitari STS Ciutat de
Reus pel treball Estimulem els
nostres sentits.

PREMI ACRA EN LA CATEGORIA D’INNOVACIÓ EN L’ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL
Creació i implantació d’un protocol de detecció i actuació davant senyals de
maltractaments a la gent gran des del servei de teleassistència
Autors: Tunstall Televida
Organització: Tunstall Televida
PREMI ACRA EN LA CATEGORIA DE MILLORA A LA QUALITAT EN
L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA
PERSONAL
Estimulem els nostres sentits
Autors: Reyes Montes, Laura Quevedo i Carolina Peña
Centre: Centre Sociosanitari STS Ciutat de Reus
PREMI ACRA A LA MILLOR TRAJECTÒRIA I APORTACIÓ
PROFESSIONAL
Auxiliars en geriatria
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Més artistes
que mai!

Nova edició multitudinària del concurs Gent
Gran Gent Artista, amb 276 postals dels centres
residencials associats a ACRA. Els usuaris d’aquests
recursos han demostrat, una vegada més, el talent, la
creativitat i la il·lusió envers el Nadal i un concurs
que enguany ha arribat a la 15ª edició

“Nadal ple de llum i color” (Residència La
Solana – Banyoles) és la postal més creativa d’enguany i, per tant, és l’escollida
per desitjar, en nom d’ACRA, unes bones
festes nadalenques. Aquesta postal és
obra de tots els residents del centre. La
felicitació nadalenca compta, a més, amb
el missatge nadalenc més entranyable,
a càrrec de la Residència i Centre de Dia
el Mirador de Mataró (María Asunción
Chiva) i que fa així: “El millor regal que
puc rebre aquestes festes és la teva presència”.

“Nadal ple de llum i color” (Residència La Solana – Banyoles)

“Les nostres tradicions” (Residència
Parc del Clot – Barcelona)

notícies d’ACRA

Anàlisi i debat al voltant de les no
subjeccions i de la norma Libera Care

L
En les categories de “Millor treball artesanal” i “Millor treball
col·lectiu”, els guanyadors són La
Residència Parc del Clot (Barcelona, amb la postal “Les nostres tradicions”, i la Residència i Centre de
dia Sant Adrià del Besòs amb “Els
nostres records nadalencs”.

a jornada d’experiències
d’implementació de la norma
Libera – Care va reunir el passat
novembre a més de 400 professionals que van reflexionar sobre com
cuidem a les persones, com prenem les decisions més òptimes en
relació als casos i com vetllem per
respectar la dignitat, entre d’altres
temes. “La millor manera de trobar una solució per no subjectar és
respectar el principi d’autonomia”,
va subratllar Ana Urrutia, presi-

denta de la Fundación Cuidados
Dignos. Per la seva banda, dos centres associats a ACRA, Residència
Joviar (Lleida) i Residència Sant
Roc (Gironella), van presentar sengles experiències vinculades a les
no subjeccions.
La jornada, organitzada per ACRA, La
Unió i el Parc Sanitari Sant Joan de
Déu, va mostrar l’abast de les no subjeccions en els àmbits assistencial,
sanitari i de salut mental.

Des d’ACRA volem agrair, una vegada més, la participació de tots i
cadascun dels usuaris i els centres
participants, que donen sentit a
aquesta iniciativa. Trobareu els
guanyadors a la web d’ACRA, i totes les postals al nostre facebook.

“Els nostres records nadalencs”
(Residència i Centre de dia
Sant Adrià del Besòs)

Trenta-tres entitats reben 1.652.000 €
de la subvenció de l’IRPF

E

n relació amb les subvencions
per a la realització de programes
de cooperació i voluntariat socials
amb càrrec a l’assignació tributària
de l’IRPF per a entitats socials sense
ànim de lucre de 2016, el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad ha concedit a la Unión de
Entidades para la Promoción de Servicios Sociales de Atención a Personas Mayores y/o en situación de

dependencia, un total de 1.652.000
€ entre 33 entitats associades.
En concret, la concessió del ministeri per
un import de 1.582.000 € s’emmarca
en el programa d’actuació de promoció i
adequació de centres i unitats d’atenció
a les persones grans, i 70.000 € en el
programa d’atenció integral a les persones grans: serveis varis de suport.
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La residència
d’avis de les
Borges Blanques
entrega un xec
solidari a Amics
de la Gent Gran

Artteràpia per lluitar contra
l’Alzheimer

Membres de la residència i centre de dia
L’Onada Les Garrigues (Les Borges Blanques) van entregar el passat novembre
un xec solidari de 1.719 € a l’Associació
Amics de la Gent Gran, import que es
destinarà a ajudar a la creació d’una seu
de l’entitat a Lleida.
Aquests diners es van recaptar durant
la 8a edició de la paella solidària que
organitza cada any el centre amb motiu
del Dia Mundial de l’Alzheimer, i a la que
van assistir prop de 400 persones entre
residents, familiars, treballadors i veïns
del municipi.
A l’acte d’entrega van assistir el director
gerent de l’Associació, Albert Quiles,
el vicepresident primer del Consell Comarcal de Les Garrigues, Jordi Salé, la
directora de la residència, Montse Aixalà,
i la coordinadora de zona de L’Onada
Serveis, Núria Roselló, així com residents
i treballadors del centre.

Èxit de l’exposició “La ment
dement és sorprenent”, una
mostra d’artteràpia a partir dels
treballs realitzats per persones
amb Alzheimer o altres demències que participen del programa
d’estimulació cognitiva d’ICAIME
centre dia. La mostra es va ex-

posar a Barcelona el passat setembre i ha servit per exhibir les
habilitats artístiques dels usuaris
i també per evitar l’aïllament social i preservar la identitat personal. L’exposició es va inaugurar
coincidint amb el Dia Mundial de
l’Alzheimer.
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Premis de recerca de la
Fundació Mutuam Conviure
16a edició dels premis de recerca Fundació Mutuam Conviure, que van reconèixer els professionals dels equips EAP
Dreta de l’Eixample, EAP Sardenya, EAP
Sagrada Família i Unitat de Recerca de
UDACEBA – Institut de Recerca Biomèdica de l’Hospital de Sant Pau amb el
primer premi de la categoria Catalunya,
dotat amb 6.000 €, pel projecte Grau
de control de la pressió arterial en paci-

ents hipertensos amb fibril·lació auricular, sotmesos a teràpia anticoagulant en
atenció primària. Projecte Tao-Pres.

el premi al millor projecte del Grup Mutuam, dotat amb 6.000 €.

El projecte Adaptació d’una escala de
valoració funcional per a la detecció
de l’alteració cognitiva lleu en població
urbana i rural catalana, presentat per la
Unitat de Valoració Geriàtrica Integral
de Mutuam Barcelona i Girona, va rebre

Els premis de recerca es van lliurar
en l’11a Jornada Sociosanitària que
anualment organitza la Fundació Mutuam Conviure, centrada enguany en
La polimedicació en la gent gran i el
pacient.

Deu anys del calendari social Mas Albornà
El calendari social de la Fundació Mas
Albornà 2017 fa deu anys i enguany
ho celebra amb una edició en què l’eix
conductor és la vitalitat de les persones
grans. Com ja és habitual, personalitats
de la societat catalana com Eduard Punset, Lluís Llongueras o Teresa Gimpera

es retraten al costat de persones de
la fundació en unes imatges plenes
d’actitud vital .
El calendari social de Mas Albornà, que compta amb el suport
d’ACRA, no té ànim de lucre i es

realitza de manera altruista: tant els
fotògrafs com els dissenyadors gràfics ho fan de manera gratuïta amb
la finalitat de col·laborar amb la
tasca de la Fundació. El calendari es
va repartir el 17 de desembre amb el
diari El Punt Avui.
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Innovació digital a la Residència
El Mirador

La Residència i Centre de Dia El Mirador (Mataró) ha incorporat recentment
una taula digital interactiva perquè els
usuaris gaudeixin de jocs cognitius de
tota mena, des de sopes de lletres gegants fins al dominó.
Aquesta nova eina, DigaliX, és la primera que s’instal·la en una residència
d’Espanya i està orientada a millorar

l’experiència vital del usuaris, estimular-los a nivell cognitiu i motriu en un
entorn respectuós amb la seva situació
particular. Per aquest motiu, una de les
línies que més possibilitats presenta és
la utilització de noves tecnologies que,
amb una petita adaptació a persones
amb diferents nivells de dependència,
facilita la interacció entre aquelles persones amb majors dificultats.

La residència
Sant Francesc
celebra el
20è aniversari
La residència Sant Francesc
(Santpedor) va celebrar el passat novembre el 20è aniversari
amb una festa molt especial
amb tots els residents, treballadors i familiars del centre. La
projecció d’un vídeo commemoratiu, un aperitiu especial
d’aniversari i un concert del
grup vocal Giovinetto van ser
alguns dels actes més especials de la jornada festiva.

notícies
Acra assessora
dels socis

Sentència de l’Audiència Nacional en
relació a la retribució de vacances
L’Audiència Nacional ha dictat recentment una sentència que estableix que no és ajustat
a dret no incloure en la retribució de vacances la mitjana dels conceptes retributius que
en els altres mesos de l’any s’abonen als treballadors per l’activitat que realitzen (plus
de diumenge i festius i plus de disponibilitat).
La sentència de l’Audiència Nacional,
per tant, anul·la l’article 39 del conveni
col·lectiu quan aquest limita la retribució de vacances als conceptes fixes i al
concepte de plus de nocturnitat.
Aquesta és una sentència en la línia
de les que vénen dictant darrerament
els tribunals (sobretot l’audiència nacional i el tribunal suprem) i que, ara
per ara, es troba totalment consolidada. Segons aquesta nova doctrina, els
convenis col·lectius no poden establir
una retribució de vacances que no
contempli la mitjana de la retribució

ordinària i habitual dels treballadors.
Tot i que ara tocaria renegociar el
conveni col·lectiu, no creiem que el
panorama negociador actual apunti a
aquesta dinàmica. Per tant, ens veiem
en la tessitura de recomanar a les
empreses afectades pel conveni marc
estatal de dependència que procedeixin a abonar la retribució de vacances tenint en compte la mitjana dels

complements salarials que s’abonen
durant la resta de mesos de l’any.
Si necessiteu alguna informació
complementària, no dubteu en
posar-vos en contacte amb ACRA
de forma presencial, per
telèfon (93 414 75 52)
o per correu electrònic
a acra@acra.cat

Anul·la l’article 39 del conveni col·lectiu quan aquest limita
la retribució de vacances als conceptes fixes i al concepte
de plus de nocturnitat
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