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COMUNICAT DE PREMSA 
 
 

ACRA presenta un espai de recerca i innovació 
pel sector d’atenció a la gent gran 

 
El nou Observatori de la Dependència analitzarà la realitat, generarà 
coneixement i identificarà reptes i oportunitats que contribueixin a la millora del 
model d’atenció 
 
Es dona a conèixer el nou Ideari d’ACRA, el primer document derivat de 
l’Observatori i que constitueix un compromís global per una atenció de qualitat 
 
 
Barcelona 17-9-19 – L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) 
ha presentat avui el nou Observatori de la Dependència, un espai de recerca i 
innovació sobre aquest sector i l’atenció a la gent gran. La creació d’aquest 
instrument respon a la voluntat d’ACRA de donar valor afegit al sector, de 
visibilitzar-lo i prestigiar-lo com un àmbit de creació de riquesa i de cohesió 
social, amb un present i un futur estratègics atès el progressiu sobre envelliment 
de la població. 
 
“Necessitem dades, rigor científic per prendre decisions intel·ligents en una 
societat cada vegada més complexa”, ha subratllat la presidenta d’ACRA, Cinta 
Pascual. Mitjançant un portal web específic (www.observatoriacra.cat), els 
usuaris trobaran informes, estudis, baròmetres i altres documents que engloben 
el posicionament d’ACRA, així com d’altres organismes i ens del sector d’atenció 
a la dependència i la gent gran. 
 
El director d’estratègia d’ACRA, Toni Andreu, ha subratllat el format “obert” de 
l’Observatori, que permetrà la “interacció entre els usuaris per generar debats 
sobre aspectes sociològics i tecnològics que creïn opinió i proporcionin pautes 
als professionals i als agents planificadors”. En aquest sentit, properament hi 
haurà un webinar amb la participació del filòsof Francesc Torralba. 
 
En el marc de la presentació de l’Observatori, s’ha donat a conèixer en exclusiva 
el nou Ideari d’ACRA, el primer document derivat d’aquest espai i un nou marc 
ètic sobre l’atenció a la gent gran proposat per ACRA als seus socis, els quals 
podran adherir-s’hi properament. 
 
L’Observatori anirà generant, progressivament, nous documents i activitats que 
han de servir per consolidar-lo com un espai de coneixement, un generador 
compartit d’idees que donin resposta als nous reptes de present i de futur d’un 
sector estratègic. 
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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, entre 
d’altres) per a gent gran a Catalunya. En total compta amb 443 entitats associades, 

que representen 1.036 serveis i 42.401 places, que donen feina a 37.084 treballadors, i 
a més de 10.000 de manera indirecta, a més d’atendre a 169.552 persones en 

teleassistència i ajuda a domicili. 
 

Per a més informació contacteu amb el Departament de Comunicació d’ACRA (Antoni Vidal i/o Nil Cuchí) 
comunicacio@acra.cat – 93 414 24 12 // 699 300 714 
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