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El projecte 'Compartint Taula' preveu per a 2015 servir més de 173.000 àpats per a persones grans
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El projecte 'Compartint Taula' preveu per a 2015 servir més de
173.000 àpats per a persones grans que estan soles
La iniciativa dóna un salt important després que entre 2013 i 2014 s'hagin repartit 72.800 menjars
Badalona  Barcelonès N. | 23/12/2014  13:25h
ACN

"Al principi no volia venir perquè no em creia que pogués estar tan bé, però ho vaig provar i estic encantat". En Ramon, un dels
beneficiaris del projecte 'Compartint Taula', explica una de les situacions més habituals que es donen en la gent gran que, tot i
estar sola i viure amb dificultats econòmiques i socials, sovint rebutja les ajudes que li ofereixen.
Des de la posada en marxa d'aquest projecte, el 2013, han passat pels menjadors de les residències catalanes 652 persones
majors de 65 anys que han compartit el moment de dinar amb altres avis. "Som una cultura del compartir taula i, sobretot en
aquestes dates en que la taula pren tanta rellevància", comenta el director de Roca i Pi, Salvi Delmuns.
Aquest és precisament un altre dels objectiu del projecte, fomentar la integració dels centres amb els seus barris i generar
noves relacions entre persones d'avançada edat. Per al 2015 el límit per accedirhi es fa més flexible i s'amplia fins als 60 anys.
La intenció és arribar en només un any a 1.444 persones, més del doble dels serveis oferts en els dos anys anteriors.
La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, detalla que la població de gent gran ha incrementat, mentre que d'altra banda s'ha
"restat" en serveis socials. "Ara per tenir accés a una plaça de residència púbica s'ha de tenir un alt més grau de dependència",
denuncia. "Calen esforços en moments complicats perquè la necessitat s'ha multiplicat per 10", assegura.
Pobresa energètica
Amb el 'Compartint Taula' a ple rendiment, des de l'ACRA es planteja ara donar resposta a altres problemes socials, com la
pobresa energètica. "Estem donant voltes per veure com podem arribar a aquesta gent i tant de bo puguem fer aviat un
'Compartint Escalfor'", explica Pascual.
Actual, segons dades facilitades per l'ACRA, hi ha a Catalunya 17.000 persones esperant una plaça pública de residència,
mentre que hi ha a les residències més de 8.500 llits buits als quals no hi poden accedir "per una qüestió econòmica".
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