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Comarques

El sector de la gent gran alerta que oferirà un
servei «low-cost» si el Govern no apuja ajuts
Residències i centres de dia privats amb finançament públic denuncien la congelació de preus des de 2010 mentre els costos
han crescut un 10,62% Avisen que la qualitat del servei serà de mínims i que les derivacions d’usuaris als hospitals augmentaran
PILI TURON GIRONA

■ L’associació que representa el
 d’empreses i entitats que ofereixen recursos assistencials per a
gent gran a Catalunya va alertar
que, si la Generalitat no augmenta
la seva aportació, els centres es
veuran obligats a oferir «un servei
low-cost». Una amenaça que, tal
com va remarcar l’entitat, serà
conseqüència de la manca de finançament públic.
La congelació de les tarifes públiques de residències i centres de
dia des des del , en contrast
amb l’encariment dels costos en
un ,, ha motivat l’avís de
l’Associació Catalana de Recursos
Assistencials (ACRA). Davant els
seus socis, la presidenta, Cinta
Pascual, va advertir que aquesta
situació amenaça la qualitat d’un
servei que pot passar a ser «de mínims, amb l’imprescindible».
A les comarques de Girona, les
entitats associades a ACRA ofereixen  serveis diferents:  de residències,  de centres de dia, 
d’ajuda a domicili,  d’habitatge
tutelat,  de serveis sociosanitaris,
 d’hospital de dia,  de teleassistència i un altre de servei tutelar.
Llista d’espera i places buides
Durant la presentació de l’Informe sobre la situació actual de les
tarifes públiques per a persones
grans, ahir, l’associació va subratllar les dificultats del sector per
mantenir la qualitat dels serveis
que ofereixen als usuaris; quan
«els costos de gestió s’han incrementat un mínim del , en
els últims set anys i des del 
no hi ha hagut cap augment de les

Les XiFRes

4.843

places per persones grans
amb dependència a Girona
 El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha concretat en 4.843 les places per
a persones grans dependents
a les comarques de Girona.
D’aquestes, 3.463 són públiques i 1.380, privades.
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La intervenció del catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casanovas. ACRA

tarifes públiques», segons va explicar Pascual. De fet, ella mateixa
ja va denunciar aquesta situació
en un article que Diari de Girona
va publicar el  de març, en el
qual també lamentava que es produeixi un fet paradoxal: l’existència d’una llista d’espera de prop de
. persones a tot Catalunya i,
alhora, places buides en centres
privats per a gent gran. Davant
d’aquesta queixa, el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
va replicar que el Govern estava
treballant per revertir les retallades provocades per la crisi econòmica.

Ahir, ACRA va assegurar que el
seu informe sobre l’evolució de les
tarifes públiques entre els anys
 i  «dibuixa un escenari
molt complicat» per a les empreses i les entitats. El servei que ofereixen aquestes, va advertir, es
«pot ressentir».
L’associació va remarcar que
està parlant d’«un problema greu
que afecta tot el sector: empreses,
treballadors i usuaris». A més, va
advertir que si els preus no s’incrementen, «en un futur proper»
es perdran treballadors –a causa
dels sous baixos que cobren i la intensitat de la feina– i augmenta-

ran les derivacions d’usuaris als
hospitals.
ACRA va demanar al Departament dirigit per la consellera Dolors Bassa que, abans d’acabar la
legislatura, s’arribi a un acord «en
benefici del sector i d’unes persones grans que es mereixen el millor servei i el màxim reconeixement». Per donar pes al contingut
del seu informe –que va presentar
a Barcelona– i advertir de les possibles conseqüències de la situació actual, l’entitat va comptar
amb l’anàlisi del catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu
Fabra, Guillem López Casanovas.

Premi a l’emprenedoria en FP per a un
projecte de l’Escola d’Hostaleria de Girona
Ensenyament distingeix la

iniciativa d’una estudiant de
Restauració que fusiona oferta
gastronòmica i esportiva
P.T.V. GIRONA

■ L’activitat relacionada amb la
Formació Professional a les comarques gironines ha estat doblement premiada en les últimes hores. D’una banda, ahir a la tarda,
la fusió de l’oferta gastronòmica i
l’esportiva ideada per una alumna
de l’Escola d’Hostaleria i Turisme
de Girona va rebre un premi a la
a Mostra de projectes emprenedors d’FP a Catalunya. I de l’altra,

dilluns, el Consell Català de Formació Professional va distingir
l’empresari olotí Gaspar Espuña.
«La Fita» és el títol del projecte
gironí premiat a la Mostra, realitzat per Marta Prat, estudiant del
cicle formatiu de grau superior de
Serveis de Restauració a l’Escola
d’Hostaleria i Turisme. Aquest
treball ha rebut el primer premi a
la millor idea i el segon al projecte
més viable. Al febrer, també va obtenir un reconeixement en el
Concurs d'Emprenedoria a l’FP
de les comarques gironines.
Pel que fa al certamen català,
un projecte de l’institut La Garrotxa, d’Olot, també es trobava entre
els segons i tercers premis. En to-

tal, el Departament d’Ensenyament va concedir  primers premis en una mostra amb  projectes a concurs.
Reconeixement a Gaspar Espuña
Pel que fa als Premis del Consell
Català de Formació Professional,
Gaspar Espuña, nascut el  a
Olot, és l’únic gironí premiat en la
a edició d’uns guardons entregats per les conselleres d’Ensenyament i de Treball, Meritxell
Ruiz i Dolors Bassa, respectivament. Espuña és un empresari del
sector turístic que el  va ser
pioner amb la creació de la borsa
de treball i les pràctiques. L’any següent, va obrir la primera escola

d’FP d’Animació Turística d’Espanya. El  va participar en la
creació del Col·legi Oficial de Tècnics en Empreses Turístiques i en
la realització dels Jocs Olímpics de
Barcelona’, aportant més de
 alumnes com a voluntaris especialitzats. El  va crear l’Escola d’Hoteleria del CETT, que
primer es va obrir a l’Hotel Plaza
de Barcelona i després es va traslladar a la seu actual, a la Vall
d’Hebron. El CETT és un centre
internacional de formació, investigació i transferència de coneixement en Turisme, Hoteleria i Gastronomia, que forma prop de
. alumnes a l’any.
En la justificació del premi, el

PLACES

públiques de nova creació
a les comarques gironines
 Amb els nous pressupostos, el Govern ha anunciat almenys 110 places a Girona: 85
en residències i 25 en centres
de dia. L’augment s’emmarca
en un pla de xoc, que a Catalunya preveu 1.500 places.

1.700

€

de cost mitjà per plaça
 El cost mitjà d’una plaça
d’aquestes característiques és
de 1.700 € (va informar Afers
Socials), 1.110 a càrrec de la
Generalitat i 600 de l’usuari.

Consell Català d’FP va destacar
que una de les apostes formatives
impulsada per Espuña va ser la
creació d’un programa de grau
mitjà que integrés els títols de Tècnic en Cuina i en Serveis de Restaurant, que ha acabat sent el model de molts altres centres de FP,
públics i privats, a Catalunya.
L’objectiu d’aquests guardons
és distingir actuacions i tasques
individuals destacades en l’àmbit
de l’FP a Catalunya. A més d’Espuña, enguany els premis han reconegut la trajectòria d’Antoni
Miquel, Francesc Ranchal, Juan
Pedro González, María Ángeles
Chavarría i Teresa Coll. Segons els
responsables dels premis, aquestes persones han col·laborat en
l’impuls d’iniciatives d’èxit i innovadores en la pedagogia, la gestió,
l’assessorament, la qualitat, l’adequació a les necessitats del mercat
de treball o la cooperació entre
centres de formació i empreses.

