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Es presenta l’Observatori de la Cooperació Publicoprivada en 
la primera trobada entre la Consellera i el sector d’atenció a la 

gent gran 
 

La presidenta d’ACRA, Cinta Pascual, proposa la creació de 5.000 llocs de 
treball mitjançant la concertació, que donaria cabuda a les 20.000 
persones en llista d’espera per una plaça pública 
 

Barcelona 26.01.16 – Molt bona acollida de la 2a edició de l’Observatori de la 

Cooperació Publicoprivada en l’atenció a la dependència presentat avui a 

ESADE amb l’exposició de dues experiències que aporten respostes a les 

necessitats socials de la gent gran i les seves famílies. La consellera de 

Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha presidit un acte que també 

ha comptat amb l’assistència de la presidenta d’ACRA, Cinta Pascual, així com 

el director general adjunt d’ESADE, Francisco Longo, a més de representants 

del sector i una nombrosa representació de socis d’ACRA. 

 

La consellera Bassa ha refermat el compromís del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies de treballar amb el sector, i ha anunciat 50 milions 

d’euros, inclosos en el pla de xoc del Govern, per augmentar les places de 

residència i les PEVS. Per la seva banda, la presidenta d’ACRA ha proposat la 

creació de 5.000 llocs de treball mitjançant la concertació de places i així donar 

cabuda a les 20.000 persones en llista d’espera per una plaça pública. 

 

Els responsables de les propostes premiades han tingut l’oportunitat d’explicar-

se i demostrar com la cooperació publicoprivada pot acabar convertint-se en un 

èxit, i no només pel resultat sinó també pel mateix procés, des de la formulació 

del projecte a la seva realització. Per una banda, la unió de dues 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

administracions (Departament de Benestar Social i Família, i l’Ajuntament de 

Deltebre) amb una empresa adjudicatària, L’Onada Serveis, per construir una 

residència de gent gran al municipi de Deltebre. I de l’altra, una aplicació mòbil 

que millora la comunicació entre els familiars i la residència i, per tant, la 

qualitat de vida de la gent gran. Els actors implicats són (Fundació privada 

sense finalitat de lucre La Torrassa, centre d’innovació i recerca InLab adscrit a 

la Universitat Politècnica de Catalunya, i l’empresa tecnològica Smart 

Technologies) 

 

ACRA, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, és una organització 

empresarial que agrupa el 70% de les entitats de recursos assistencials 

(residències, centres de dia, servei d’ajuda a domicili, centres sociosanitaris i 

teleassistència) per a gent gran a tot Catalunya. En total compta amb més de 

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

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

de manera indirecta. 

 
 

Per a més informació contacteu amb el departament de comunicació d’ACRA (Antoni Vidal) 
comunicacio@acra.cat - 93 414 24 12 // 699 300 714 
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