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ACRA demana al President Torra un pla de suport 
al sector privat per garantir-ne la sostenibilitat 

 
Valorem molt positivament la coordinació sociosanitària que s’està duent 
actualment per part de l’administració 

 
Barcelona 20-07-20 – L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) 
s'ha reunit avui amb el President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, per 
parlar de la situació actual del sector i, molt especialment, de l'afectació viscuda 
a les residències i centres de dia de gent gran. En una trobada al Palau de la 
Generalitat, hem analitzat conjuntament la situació dels rebrots i el pla de 
contingència presentat per la Generalitat, valorant molt positivament la 
coordinació sociosanitària que s’està duent a terme actualment. 
 
El President ha manifestat que el comitè d'experts per a la transformació del 
sistema públic de salut aborda com a prioritat la coordinació sociosanitària amb 
les residències, una possibilitat que des d'ACRA valorem molt positivament. 
Segons ha assegurat el President, el document del comitè d'experts es 
presentarà aquest setembre. 
 
Des d'ACRA s'ha sol·licitat un "Pla de suport al sector privat" que passi per la 
sostenibilitat d'uns centres que es veuen greument afectats per la prohibició de 
realitzar nous ingressos. 
 
"El nostre sector és essencial i no es pot deixar caure. Hi ha moltes persones en 
llista d'espera", ha explicat la presidenta d'ACRA, Cinta Pascual. En aquest 
sentit, només hi ha dues possibilitats: o permetre nous ingressos o el pagament 
de les places buides per part de l'administració, tal i com ja s'està fent en 
aquelles places concertades i col·laboradores finançades públicament per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En una reunió a la qual també han assistit el Conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Chakir El Homrani, la Directora General de l'Autonomia Personal i la 
Discapacitat, Aina Plaza, i la Directora General de Coordinació 
Interdepartamental, Ester Obach, així com la Presidenta, Cinta Pascual, el 
vicepresident, Ignasi Aletà, i Ramon Ramells i Montse Llopis en qualitat de vocal 
i directora general d’ACRA, respectivament, la nostra organització ha manifestat 
la seva voluntat de mantenir-se com un "aliat imprescindible" que treballi 
conjuntament amb el Govern en tots aquells temes essencials pel sector. 
 
Per part d’ACRA hem insistit en la necessitat de situar el debat del model de 
gestió de les residències en la “qualitat i no en la titularitat”, atès que la 
col·laboració publico privada ha funcionat i està funcionant al nostre país, i és 
per això que cal seguir apostant-hi de forma decidida. 
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També hem reivindicat la necessitat de disposar d’un pla tarifari a cinc anys que 
permeti millorar les condicions laborals dels treballadors i iniciar la negociació 
d’un conveni català. El Conseller El Homrani ha manifestat que caldrà disposar 
d’un sistema d’ordres de preus més enllà de la vigència dels pressupostos, tal i 
com es fa en el sector salut 
 
Per altra banda, El Homrani ha confirmat que s’està acabant d’enllestir el decret 
llei de mesures urgents que recollirà tots els punts acordats amb el sector, el 
qual es passarà per Govern per a la seva aprovació en dues setmanes. 
 
En relació a la necessitat que els centres residencials de més de 60 places 
disposin d’infermera de nit, s'ha comunicat que el Govern busca solucions 
territorials per donar-hi resposta, ja sigui a través de l’atenció primària o atenció 
intermèdia. 
 
En un àmbit més estratègic, s'ha fet evident que calen mesures a llarg termini 
per trobar personal que vulgui treballar en el sector, sobretot en atenció directa 
i en perfils tan essencials com gerocultora o infermera. 
 
 

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, entitats tutelars i 
teleassistència, entre d’altres) per a gent gran a Catalunya. En total compta amb 437 
entitats associades, que representen 1.093 serveis i 43.915 places, que donen feina a 

37.288 treballadors, i a més de 10.000 de manera indirecta, i que atenen 170.264 
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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