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ACRA reclama un passaport sanitari específic per protegir les 
persones grans en situació de dependència 

Aquest certificat seria obligatori per treballar i per accedir a qualsevol recurs 
assistencial de Catalunya 

Barcelona 20-10-21 – L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) 
reclama a la Generalitat de Catalunya l’establiment d’un certificat covid digital 
específic per al sector d’atenció a la gent gran en situació de dependència. 
Aquest certificat, que faria les funcions d’un passaport sanitari, seria obligatori 
per a professionals i familiars en contacte amb les persones dependents, i 
serviria per protegir encara més un dels col·lectius més vulnerables i que més 
afectats s’han vist per la pandèmia. 
 
“Parlem molt del respecte a la decisió de no vacunar-se, però on està el respecte o 
el dret que un familiar que està a una residència l’atengui una persona vacunada? 
Com podem garantir una plena seguretat si hi ha familiars no vacunats que 
accedeixen a un centre residencial?”, es pregunta Cinta Pascual, presidenta d’ACRA, 
ara que els plans sectorials de residències i centres de dia, dos recursos utilitzats 
per unes 63.000 persones dependents al nostre país, flexibilitzaran les seves 
mesures de seguretat per tal de facilitar la interacció entre persones usuàries i el 
seu entorn. 

Segons les dades oficials de vacunació del Departament de Salut, les xifres de no 
vacunats van del 6% de professionals de residències fins al 26,5% entre persones 
de més de 12 anys a l’entorn comunitari. 

 

ACRA, l’Asssociació 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, entitats tutelars i 
teleassistència, entre d’altres) per a gent gran a Catalunya. En total compta amb 437 
entitats associades, que representen 1.108 serveis i 45.509 places, que donen feina a 

39.816 treballadors, i a més de 10.000 de manera indirecta, i que atenen 196.718 
persones (teleassistència i ajuda a domicili) 

 
 

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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