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QUi soM?

ACRA, l’Associació Catalana 
de Recursos Assistencials, 
és una organització 
empresarial sense ànim de 
lucre, fundada el 1989, que 
agrupa la majoria d’empreses 
i entitats del sector de 
l’assistència a la gent gran 
a Catalunya. Després d’una 
llarga trajectòria, ACRA s’ha 
consolidat com l’entitat 
de referència i de més 
rellevància al sector.
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Missió*

ACRA representa els 
interessos generals dels seus 
socis, influeix en el model 
social d’atenció al ciutadà, i 
promou el benestar de l’adult 
gran i la qualitat dels serveis 
prestats.

visió*

Construïm un espai de 
col·laboració que dinamitzi 
les capacitats del sector per 
enfortir-lo davant els nous 
reptes socials a través de 
la formació, la recerca i la 
innovació.

valors*

Compromís
Transparència
Rigor
Independència
Diversitat

* La missió, la visió i els valors aquí expressats formen part del nou pla 
estratègic d’ACRA, i s’han exposat a l’assemblea anual de socis del 2018 
per a la seva aprovació 
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Secretària: Mª Dolors Serrano 
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Tresorer: Carles Escudero 
(Sanitas Mayores SA)
Ignasi Aletà  
(Fundació Privada Sophos –  
fins al setembre de 2017)
Vocals: 
Pere Abelló (Aditnalta 
Promocions)
Pere Ardite (Fundació Mare de 
Déu dels Desemparats)

David Boleda (STS Gestió Serveis 
Sociosanitaris SL)
Francesc Brosa (Mutuam M.P.S)
Núria Butinyà (Fundació Privada 
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Vallparadís)
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Assessoria Jurídica
Assessor jurídic d’ACRA: Àngel 
Fernández (Bufet Vallbé)
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Josep Maria Barcelona (Bufete 
Escura)

Assessoria Laboral
Assessor laboral d’ACRA: Paco 
Carretero (Bufet Vallbé)
Assessor laboral als socis: Alba 
Sánchez (Bufet Vallbé)

estrUctUra De gestió

ACRA
Direcció General: Montserrat 
Llopis
Direcció d’Estratègia: Toni Andreu
Comptabilitat: Cristina Prada
Comunicació i Atenció al Soci: 
Antoni Vidal i Guillem Valls
Formació: Inma Garcia, Manel 
Artigues, Susana Fayos i Ana 
Montero
Ocupació, Qualitat i Recursos 
Humans: Sara Garcia
Qualitat, Recursos Humans i 
Projectes: Carla Meinhardt  
(fins al març de 2017)
Secretaria: Humbelina Aranda

Unión de Entidades
IRPF: Cristina Prada
Projectes: Uxío Meis
Secretaria: Núria Esteve
XARXAgran i Atenció al soci: Laura 
Rodrigo, Mireia Oteros (fins al 
març de 2017) i Noemí Fernández 
(fins al novembre de 2017) www.acra.cat
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GENERALITAT DE CATALUNYA
• Departament de Presidència

• Grup de millora de la contractació OSACP
• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

• Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya
• Direcció General de Protecció Social

- Consell General de Serveis Socials  
   (Ple / Comissió Funcional)*
- Taula de Treball de Gent Gran i grups de treball 
- Taula de Treball de Salut Mental i grups de   
   treball

• Comissió de seguiment del projecte 
  Compartint taula
• Comissió de seguiment del conveni per a la 
  contractació d’aturats de llarga durada
• Consell de Participació del Pla 
  Interdepartamental d’Atenció i Interacció 
  Social i Sanitària (PIAISS)
• Consell de la Gent Gran de Catalunya*

• Departament de Salut
• CatSalut – Comissió de Proveïdors
• Consell Assessor Pla Director Sociosanitari

• Departament d’Empresa i Coneixement
• Consorci de Formació Contínua
• Comissió de seguiment de Contractes 
  Programa
• ACCIÓ – Agència per a la competitivitat de 
  l’empresa

• Departament de Justícia
• Registre de grups d’interès de l’administració de 
  la Generalitat i del seu sector públic

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
• Àrea d’atenció a les persones

ADMINISTRACIÓ LOCAL
• Ajuntament de Barcelona

• Grup de Gent Gran del Consell Municipal de     
  Benestar  Social

represeNtació D’acra a les aDMiNistracioNs pÚBliQUes 
i a altres orgaNitzacioNs

• Plenari de la Comissió permanent
• Consell General del Pla Estratègic Metropolità de     
   Barcelona
• Barcelona + Sostenible

Ajuntament de Mataró: 
• Impem, Àrea de Promoció Econòmica. 
• Membre de la xarxa estatal RETOS de       
  Responsabilitat  Social
• Grup de treball maltractaments

 
FOMENT DEL TREBALL
• Comitè Executiu
• Junta Directiva
• Comissió de Formació
• Comissió Fiscal i d’Economia
• Comissió Laboral

CÍRCULO EMPRESARIAL DE ATENCIÓN A 
PERSONAS (CEAPS)
• Junta Directiva

• Presidència (Cinta Pascual)

EUROPEAN ASSOCIATION FOR DIRECTORS AND 
PROvIDERS OF LONG-TERM CARE SERvICES FOR 
ThE ELDERLY (EDE)
• Representació institucional

RESPON.CAT
• Consell Social

* En representació de Foment del Treball

GRUPS DE TREBALL
• Grup ACRA Centre de Dia
• Grup ACRA SAD
• Grup ACRA Contractació Pública

Aquests grups estan oberts a tots els socis. Us 
animem a participar-hi!
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tipologia Dels serveis 

segMeNtació 
D’eNtitats
per NoMBre 
De places

DistriBUció 
geogràfica*

737 322 

BarceloNa

DistriBUció 
geogràfica

41
97

giroNa

lleiDa 

tarragoNa

31
113

4198
ACRA també 
compta amb 
sis entitats que 
tenen la seu a 
Madrid, dues 
entitats que 
tenen la seu 
a Aragó i una 
altra amb la seu 
a Navarra, així 
com un servei a 
Castelló.

(   )
RESIDèNCIA  
ASSISTIDA

444
CENTRE
DE DIA

369
AjUDA A 
DOMICILI

77
LLAR  
RESIDèNCIA

41
CENTRE  
SOCIOSANITARI

hABITATGE  
TUTELAT

SERvEI 
TUTELAR

 16
TELEASSISTèNCIAhOSPITAL 

DE DIA 

444
EMPRESES  
I ENTITATS

1.046
SERvEIS

36.569 
PLACES

37.161 
TREBALLADORS

168.012 
PERSONES ATESES

SAIAR 
(SERvEI D’ATENCIÓ 
INTEGRAL A LES 
PERSONES GRANS EN 
L’àMBIT RURAL)

 

ALTRES  
SERvEIS

38

17 17

 79 11
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estreNeM UNa Nova seU!

A finals del 2017 ens traslladem a unes noves oficines més àmplies i 
adaptades a les necessitats dels socis. Mantenim la ubicació a Barcelona, 
però ara des de l’Esquerra de l’Eixample, en una zona cèntrica de la ciutat, amb 
accessos propers al transport públic i a l’estació de Sants.

La seu està situada a peu de carrer i té dues plantes de 140 metres quadrats 
cadascuna. A la planta baixa, es troba la recepció i dues aules de 60 i 30 
metres quadrats, respectivament, que poden quedar unides en un únic espai 
si és necessari. A la planta superior, un espai diàfan pel personal d’ACRA, dos 
despatxos i una sala de juntes, entre d’altres. En total, quasi bé el doble de 
metres quadrats respecte la històrica seu de Travessera de Gràcia, amb tots 
els elements necessaris per seguir oferint el millor servei possible.

 6-UNa orgaNització De referèNcia 

Calabria, 236-240, local 1
08029 - Barcelona
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NOUS SOCIS18 

+3,5% AUGMENT DE LA TARIFA 
DEL GRAU II

MISSIONS EMPRESARIALS  
A CASA NOSTRA5 

NOvES PLACES4.567 

jORNADES23 

MISSIÓ EMPRESARIAL
 A L’ESTRANGER1

93% DE PARTICIPACIÓ DELS SOCIS A LES 
ACTIvITATS I ELS SERvEIS

3  INFORMES I ESTUDIS

POSTALS GENT GRAN, 
GENT ARTISTA224 

SOBRE 10 DE SATISFACCIÓ 
GLOBAL DEL SOCI8,3 

hORES DE FORMACIÓ 4.452 Xifres 2017



31,65%

65,46%ALTRES 
DESPESES 
D’EXPLOTACIÓ

SERVEIS 
EXTERIORS
640.127,53 
(61,42%)

TRIBUTS
4.953,22 
(0,48%)

PÈRDUES 
DETERIORAMENT 
OPERACIONS 
ACTIVITATS
37.133,03 
(3,56%)

2,59%
27.035,08

682.213,78

AMORTITZACIONS DETERIORAMENT  
INSTRUMENTS  
FINANCERS
3.010,00

0,29%

38,68

IMPOST 
BENEFICIS

0,01%

32,36% QUOTES 
364.864,28

SUBVENCIONS 
416.177,91

CONSORCI 
FORMACIÓ 
CONTÍNUA
301.641,95
(26,76%)

ALTRES 
SUBVENCIONS
114.535,96
(10,16%)

36,92%

PATROCINADORS I 
COL.LABORADORS

FORMACIÓ 
BONIFICADA
194.884,48 
(17,29%)

PATROCINADORS
40.914,30
(3,63%)

WEB/BUTLLETÍ
22.071,64 
(1,96%)

JORNADES
14.170,00 
(1,26%)

ALTRES 
APORTACIONS
2.211,42 
(0,19%)

24,33% 

5,99%

ARRENDAMENTS: 
29.985,42 
(2,66%)

ALTRES DE 
GESTIÓ 
CORRENT: 
37.515,00 
(3,33%)

274.251,84

0,39%
ALTRES 
RESULTATS
4.375,27

ALTRES INGRESSOS 
ACTIVITAT
67.500,42

0,01%
INGRESSOS 
FINANCERS
154,73

PERSONAL

PERSONAL 
ESTRUCTURA 
188.191,14  
(18,06%)

PERSONAL 
PROJECTES
141.639,97 
(13,59%)

329.831,11

RESULTAT DE L’EXERCICI: 85.195,80 €

 1.042.128,65 € 1.127.324,45 €iNgressos Despeses

iNgressos i Despeses acra 2017

asseMBlea geNeral orDiNària
L’assemblea anual de socis d’ACRA, celebrada al juny, aprova per unanimitat els comptes del 2016, auditats prèviament per 
Busquet Auditors, i aprova el pressupost del 2017, com a punts principals.

 8-acra eN Xifres
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2017
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iNcreMeNt De la tarifa Del graU ii

L’enduriment de les valoracions de la dependència ha provocat en els darrers anys un increment d’usuaris valorats com a grau II 
en detriment dels usuaris de grau III. El descens del mòdul tarifari afecta molts centres, amb el perjudici econòmic i de qualitat 
conseqüent. Per pal·liar aquesta situació, ACRA pacta amb el Departament un increment del grau II a residència assistida que 
situa el preu en 1.651,84 €.

  1.595,06 € + 3,5%
1.651,84 €

112 centres 

1.393 places
 26 centres 

185 places

RESIDèNCIES CENTRES DE DIA

MòDUl graU i

Les persones usuàries de 
grau I ja no són tingudes 
en compte a l’hora de fixar 
el mòdul a rebre per les 
entitats a partir del 2017. 
Aquesta mesura, inclosa 
en el decàleg acordat per 
ACRA i el Departament al 
juliol del 2015, és un altre 
pas significatiu aconseguit 
per ACRA per tal de no reduir 
més el preu del mòdul. Té un 
impacte econòmic anual de 
1,1 milions d’euros.

acreDitació D’eNtitats i assigNació De Noves places per a eNtitats QUe  
col•laboren en la prestació de serveis de la XarXa de serveis socials 
D’ateNció pÚBlica

fi Dels DescoMptes als 
ceNtres per iMpagaMeNts 
Dels UsUaris

En col·laboració amb els socis i el Departament 
posem fi a una situació injusta que havia 
generat molts maldecaps en el sector. Des 
d’ACRA vam presentar escrits a responsables 
polítics i al Síndic de Greuges, elaborem notes 
informatives, així com l’obertura d’una demanda 
col·lectiva per les quantitats indegudament 
bestretes de les nòmines als centres, celebrem 
una jornada informativa i recollim informació 
justificativa amb els imports descomptats. Un 
treball en equip del qual ara se’n beneficia tot el 
sector!

1,1 M €
d’impacte 
econòmic 

anual

2016
2017



Ens adherim a l’Associació Europea de 
Directors i Proveïdors de Serveis d’Atenció 
de llarga durada per a persones grans (EDE). 
Aquest organisme es va fundar a Luxemburg 
el 1989 i compta amb organitzacions 
provinents de dinou països membres. 
L’objectiu de l’associació és el foment de la 
cooperació entre les associacions nacionals 
i les corresponents institucions nacionals 
d’atenció a la gent gran, així com la seva 
representació a Europa.

Participem de l’elaboració i la presentació d’un informe per 
part del CEAPs al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, que demana situar l’IVA de tots els recursos 
assistencials al 4%. Es proposa acabar amb la situació actual, 
que preveu un IVA del 10% que paguen als usuaris dels serveis 
privats, tot i que es presti el mateix tipus de servei que als 
públics o concertats.

acra, NoU MeMBre D’eDe eQUiparació De l’iva al 
4% - ceaps 

eNs aDheriM a l’aliaNza  
para la fp DUal

Ens impliquem en aquest projecte, impulsat conjuntament amb 
l’Alianza para la FP Dual i la Fundación Bertelsmann, que té per 
objectiu crear un model de FP Dual sectorial i de qualitat que impliqui 
activament les empreses, acollint aprenents per donar-los aquella 
formació específica que respongui a les necessitats del sector.

MaNifest per reiviNDicar 
la DigNitat Del sector 
D’ateNció a la geNt graN

Proposem el manifest a organitzacions 
empresarials i sindicats per demanar 
l’aportació de 300 milions d’euros per part de 
l’administració, que permetrien augmentar les 
tarifes i la millora dels salaris dels treballadors 
i les treballadores. El presentem en una jornada 
multitudinària al Parlament de Catalunya.

10-acra coM a ageNt De caNvi social



iNforMe soBre la sitUació actUal De les tarifes pÚBliQUes 
per a persoNes graNs

Elaborem i presentem un informe que revela la congelació de les tarifes públiques als centres residencials entre el 2010 i el 
2017. El document analitza que la tarifa mitjana anual es manté inalterada en els darrers vuit anys mentre que els costos de 
gestió augmenten en el mateix període, com a mínim, un 10,62%.

El document obté un gran ressò entre els socis i els mitjans de comunicació i serveix per denunciar la lluita que manté el sector 
per seguir oferint uns alts nivells de qualitat en una dinàmica d’augment dels costos.

La presidenta d’ACRA, Cinta Pascual, i la directora general, Montse Llopis, es reuneixen amb els representants de les sis formacions polítiques del Parlament de 
Catalunya (Junts pel Sí, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot, Partit Popular i la CUP) per exposar-los l’informe de les tarifes i el posicionament d’ACRA.

acra coM a ageNt De caNvi social-11

DIFERENCIAL TARIFES I COST DE GESTIÓ PER PLAÇA EN 
RESIDÈNCIES ASSISTIDES 2010 - 2017

21.000 

20.500 

20.000 

19.500 

19.000 

18.500 

18.000 

17.500 

17.000 

16.500 

16.000 

  Tarifes    Cost    Tarifes    Cost  

2010 2017

20.797€

19.468€19.468€

DIFERENCIAL TARIFES I COST DE GESTIÓ PER PLAÇA EN 
CENTRES DE DIA 2010 - 2017

9.000 

8.500 

8.000 

7.500 

7.000 

6.500 

6.000 

2010 2017

8.805€

7.962€

7.407€7.407€

Nota: evolució del cost mitjà d’una plaça de centre de dia, i tarifa 
mitjana anual en aquest tipus de servei

Nota: evolució del cost mitjà d’una plaça de residència assistida, 
i tarifa mitjana anual en aquest tipus de servei

18.801€



iNforMe ecoNòMic i social acra – Upf cres 2016

Publiquem un document estratègic que analitza la situació actual del sector en relació a la demanda (demografia de 
l’envelliment, evolució de la dependència, sol·licitants i beneficiaris) i a l’oferta de serveis institucionals (volum i tipologia de 
places, serveis, centres i entitats). Aquest informe el realitzem de forma conjunta amb el Center for Research in Economics and 
Health de la Universitat Pompeu Fabra, i constitueix una anàlisi rigorosa i representativa de la realitat econòmica i social del 
sector de la dependència.

DerivacioNs hospitalàries

Estudiem el perfil de derivacions hospitalàries de persones 
ingressades en residències de gent gran, en una mostra 
àmplia de gent gran de quasi 1.000 persones, pertanyents 
a 28 centres associats. L’objectiu principal és detectar els 
motius de derivacions més freqüents i la seva relació amb les 
urgències mèdiques. Al 2018 es presenta l’estudi als socis i a 
l’opinió pública.

poliMeDicació

L’estudi d’ACRA “Consum de fàrmacs entre la població 
geriàtrica” determina que una pauta farmacològica 
ajustada a les necessitats dels usuaris, unida a una millor 
nutrició i hàbits de vida, fa possible disminuir en un 6% el 
nombre de persones que pren la medicació. La participació 
de 21 centres associats, a qui agraïm la seva implicació, ha 
sigut decisiva per extreure unes conclusions que rebaten 
falses percepcions vinculades al sector

12-acra coM a ageNt De caNvi social

1.121  
M € facturació 
anual

42%  
dels 1.121 M €  
retorna a 
l’administració  
en seguretat social, 
IRPF i impostos

sector

155%   
Increment de 
persones amb 
85 anys o més 
a Catalunya 
(creixement  
2015 - 2051)

54%  
sol·licitants 
d’un grau de 
dependència són 
majors de 80 anys

soBreeNvelliMeNt

86%   
entitats 
d’iniciativa 
privada

10  
hores mensuals 
de mitjana de 
SAD que reben 
els usuaris

ceNtres

70%  
ocupació 
mitjana dels 
centres de dia

2,5   
anys de permanència 
mitjana als centres

1.984,25   
€ preu mitjà de la plaça en 
un centre

UsUaris

90%   
dones en diverses 
categories

70%  
treballadors 
són fixos

sector feMeNÍ

CONCLUSIONS DE L’INFORME



 Dia a Dia 
D’acra

DEFENSA DELS INTERESSOS DELS SOCIS
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MissioNs eMpresarials a casa Nostra

• Unitat de rehabilitació intensiva (Uri) i Unitat de suport especialitzat (Use) (Residència El Mirador - Mataró)

• presentació normativa balear i visita al centre intress (Menorca)

• projecte comunitari per atendre les necessitats de les persones dependents (Centre de Dia – Vinaròs)

• projecte dependentia, l’empresa d’atenció domiciliària del Grup atlàntida (Barcelona)

• 25 anys del primer centre de dia terapèutic (Fundació ACE – Institut Català de Neurociències Aplicades (Barcelona))

8,6 
sobre 

10 
satisfacció  

global del soci

el Dia a Dia D’acra14-el Dia a Dia D’acra



Missió eMpresarial a DiNaMarca

Coneixem el model assistencial d’un dels països socialment més avançats del món a través de visites 
a centres i serveis assistencials, els quals compten amb uns mètodes d’intervenció molt alineats amb 
els models més avançats en Atenció Centrada en la Persona (ACP) que hi ha Catalunya.

A Dinamarca, però, existeixen recursos de final de vida per a persones grans que no són residències, 
tal i com les entenem aquí. Tothom disposa d’una habitació individual amb cuina pròpia i bany. 
El substitut d’aquest model de recurs són els habitatges o apartaments per a gent gran adaptats, 
diferents als habitatges amb serveis que hi ha  a Catalunya.

visita iNstitUcioNal De 
l’eDe a acra 

Una delegació de l’EDE visita Barcelona el 
passat novembre en el marc d’una trobada 
institucional, la primera des que ACRA forma 
part d’aquesta organització.

Els membres de l’EDE, provinents de 
diversos països d’Europa i d’altres parts del 
món, aprofiten l’estada per veure un centre 
residencial a Barcelona i celebren una sessió 
de la seva junta directiva a la seu d’ACRA.

asseMBlea De l’eDe

Participem a la 15a assemblea de l’EDE, així com al 20è Congrés celebrat a 
Torun (Polònia), on s’exposa la situació actual de l’atenció a la gent gran i la 
dependència, així com els rols que ha de desenvolupar el director del centre en 
relació als clients i els treballadors.

el Dia a Dia D’acrael Dia a Dia D’acra-15

8,7 
sobre 

10 
satisfacció  
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ACRA col·labora amb la 
Asociación Relay, que té 
l’exclusivitat de la formació 
en Validación® a Espanya 

forMació

2.923 
alumnes

173  
entitats 
associades 
participants

4.452  
hores 
de formació

(+ 28% respecte el 2016)

259 
accions 
formatives

9,3  
sobre 

10
de satisfacció 
(+1,5 punts respecte 
el 2016)

ACRA és el representant a 
Catalunya de la Fundación 
Cuidados Dignos (Norma 
Libera-care) 

Ens adherim a l’Alianza para 
la Formación Dual 

el Dia a Dia D’acra16-el Dia a Dia D’acra
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FORMACIÓ 
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JorNaDes 

coDi tipUs

91 entitats associades estan adherides al Codi Tipus d’ACRA
Aquest codi facilita i certifica als nostres associats el compliment de la normativa de protecció de 
dades. Aquest codi està aprovat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La Protecció de 
Dades té una especial importància en el sector, ja que els centres o serveis assistencials disposen 
d’informació personal relativa a la salut dels usuaris.

23
jornades 
realitzades al 
territori

1.554 
assistents 
pertanyents a 

269 
entitats associades 
(+24,6% d’assistents 
respecte el 2016)

9 sobre 10 
de satisfacció

JorNaDes Més 
coNcorregUDes 

148  
persones

Calendari  
laboral

persones

Guarda 
de fet

195

3a Jornada 
en ACP

193 
persones

el Dia a Dia D’acrael Dia a Dia D’acrael Dia a Dia D’acra-17



sUBveNció irpf 

La UNION DE ENTIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS 
SOCIALES DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y/O 
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA ha rebut dues línies de 
subvencions relacionades amb l’IRPF:

XarXagraN
www.xarxagran.cat

602
serveis

933 
sol·licituds 
rebudes

2.422 
serveis als que 
s’efectuen derivacions

Serveis més 
sol·licitats:
• Residència assistida
• Ajuda a domicili  
• Centre de dia

XARXAgran és una iniciativa de la Unión de entidades para la promoción de servicios sociales de atención a personas mayores y/o 
en situación de dependencia que compta amb la col·laboració i aval d’ACRA i el suport del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

XARXAgran és gratuït, personalitzat i orienta les persones de forma presencial, per telèfon o través d’un cercador digital. Al mateix 
temps, canalitza possibles usuaris cap als centres o serveis adherits que tinguin places privades vacants. El procés es fa de forma 
automàtica i transparent.

el Dia a Dia D’acra18-el Dia a Dia D’acra

Concessió de subvencions 
a entitats destinades a la 
realització de programes 
d’interès general, amb càrrec 
a l’assignació tributària 
del 0,7% de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF), de l’àmbit 
de polítiques socials del 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies

Programas estatales de 
investigación aplicada y de 
difusión del conocimiento 
generado en el campo de 
la atención a persones con 
necesidades sociosanitarias, 
l’objecte del qual té a veure amb 
la polimedicació entre la població 
geriàtrica institucionalitzada, 
a càrrec de el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad

1.582.098,83 € 
A 33 ENTITATS

62.665 €  
EN CONCEPTE 
D’INvESTIGACIÓ, 
RECERCA I  
CONEIxEMENT



16a eDició geNt graN, geNt artista 

BarceloNa + sosteNiBle

Estem adherits al programa Barcelona 
Comerç + Sostenible mitjançant la 
signatura del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat. Elaborem un pla d’acció 
anual per millorar la sostenibilitat del 
sector amb una proposta d’actuacions 
que impliquin els socis de la ciutat i 
acompanyar-los en l’execució. Els socis 
poden gaudir del benefici fiscal del 10% de 
reducció en la taxa del preu públic per la 
prestació del servei de recollida de residus 
comercials.

prograMa làBora

Cooperem amb l’Ajuntament de 
Barcelona com a organització 
col·laboradora en la difusió, 
formació i/o contractació per a la 
inserció laboral de les persones 
en risc d’exclusió social d’aquest 
programa. 

prograMa reMi 

Treballem amb la Fundació Salut 
i Envelliment amb l’objectiu 
de prevenir el deteriorament 
cognitiu i reduir-lo mitjançant la 
teràpia de reminiscència
- 84 centres, 112 professionals i 
800 usuaris
- Increment de les habilitats 
comunicatives i de socialització 
dels participants (quantitat i 
qualitat d’interaccions socials 
entre els usuaris)

Per dinamitzar les activitats que els usuaris fan 
als centres associats, ACRA organitza des de fa 
setze anys el concurs de postals de Nadal Gent 
Gran, Gent Artista. Un jurat format per membres 
d’ACRA tria les composicions guanyadores en 
les categories de postal més creativa, treball 
artesanal, treball col·lectiu i la postal amb el 
missatge de Nadal més entranyable.

224  
postals 

el Dia a Dia D’acrael Dia a Dia D’acrael Dia a Dia D’acra-19



15Ns preMis acra 

Gran emotivitat en la gala de la 15a edició, de forma especial durant l’emissió d’un vídeo commemoratiu que dona veu 
a diferents protagonistes de la primera edició dels premis. La Residència Vila - Seca (Grup Mutuam) guanya el guardó 
a la qualitat pel projecte “Conviu”, unitat de convivència. El premi a la innovació se l’emporta l’entitat Cugat Natura 
(Fiatc Residències) pel Projecte “Grans Padrins”, una iniciativa entranyable, de suma d’esforços i complicitats entre un 
centre per a gent gran i una llar d’infants. El doctor Antoni Salvà es fa mereixedor de la millor trajectòria professional 
per la seva contribució a la medicina mitjançant una llarga i reconeguda carrera professional en el sector sanitari 
i social, tant en la vessant assistencial com, posteriorment, a l’administració pública, així com per la seva faceta 
investigadora i de docència.

preMi a la QUalitat
Residència Vila – Seca (Grup Mutuam) – Conviu (unitat de convivència)

preMi a la iNNovació
Cugat Natura (Fiatc Residències) – Grans Padrins

preMi a la Millor traJectòria professioNal
Dr. Antoni Salvà

el Dia a Dia D’acra20-el Dia a Dia D’acra
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coMUNicació

El Departament de Comunicació d’ACRA coordina l’estratègia comunicativa de l’organització, 
en col·laboració amb la junta directiva, i executa les accions comunicatives internes i externes 
que se’n deriven.

8,3 sobre 10
 de satisfacció 
global del soci

sessions

usuaris únics

132.464

115.157

 105.107

93% 
de participació dels socis en les 

activitats i els serveis

ateNció al soci

48% 
dels socis 

consulten ACRA

XarXes socials

1.719 
seguidors

1.308 
seguidors

1.325 
seguidors

el Dia a Dia D’acrael Dia a Dia D’acrael Dia a Dia D’acra-21

57

www.acra.cat

impactes als 
mitjans de 
comunicació
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Dependencia
‘lowcost’

Aumentan las
ayudas y servic

ios de bajo cost
e para atender

a los dependien
tes

CELESTE LÓ
PEZ

Madrid

F
inaPorcel, d

e 84 años,

granadina
de naci

miento “y vocación”,

añade, lleva
años sin

poder moverse de la

camaoel sofá sin
ayuda. Sus p

ier

nas no respo
nden y sus p

ulmones

tampoco (“Nunca he fumado”,

aclara). Su e
levado peso

no ayuda

enabsoluto,
peroes lode

siempre,

“la pescadilla que se muerde la

cola”, recon
oce: no anda porque

las piernas le duelen, com
e, no

desgasta, en
gorda…y no

se puede

mover. Su hija, Inma, de 52 año
s,

pidióhacecu
atroañosel g

radode

dependencia
, reconocido

meses

después. Per
o las ayudas

no llega

ban. “Había una gra
n lista de es

pera y no quedaba más remedio

que esperar”, re
lata Inma, que

trabajaen la
hostelería.H

astaque

en abril del 20
16 le concedieron

unserviciod
e teleasisten

ciayuna

ayuda a domicilio de una hora

diaria de lun
es a viernes.

Aparte,

le ofrecían acudir a talleres ocu

pacionales. “
¡A ella, que no

anda!

¿Cómo la llevo? ¿C
uándo, si est

oy

trabajando?
”, pregunta I

nma.

Fina no es un caso asilado. La

situación de Sole Rey
noso, de 83

años, vecina
de Getafe, es

muy si

milar. Sin moverse ni para com

prar (un vecino le ayu
da con esas

tareas) pasa
el día encerrada en

casa. Sus ro
dillas hace años que

no responde
n. La teleasi

stencia y

la ayuda de una mujer para lim

piar tres hor
as a la semana son las

únicas asistencias que recibe de

los servicios
de atención a la de

pendencia. U
nos servicio

s clara

mente insufici
entes, pero q

ue ha

ce dos semanas “me salvaron la

vida”, recon
oce. Sole se tropezó

en lacocina
cuando lleva

baunva

soen lamanoycayóal
sueloboca

bajo, clavánd
ose los crista

les en la

cara. No pod
ía levantarse

, pero sí

pudo dar al botón
de la teleasis

tencia que ll
eva colgado

al cuello.

Sole fue tras
ladada al ho

spital de

Getafeenun
aambulanciaa la

que

avisó el profesion
al de teleasis

tencia que d
esde el otro

lado del

teléfono comprobó que la situa

cióneracom
plicada. “No

sécuán

toestuveene
lsueloporqu

enome

podía mover. Menos mal que po

día hablar y
así comunicarme con

losde la telea
sistencia,qu

efueron

muy efectivos
”, relata.

¿Es suficiente el servicio de

asistencia a
la dependen

cia fijado

para estas m
ujeres con inmovili

dad manifiesta? ¿E
ra esto lo que

establecía la
ley de Depe

ndencia,

el cuarto pila
r del Estado

debien

estar? La re
spuesta a am

bas pre

guntas es un
rotundo no,

tal y co

mo, una y otra
vez, han manteni

do los representan
tes de la

Asociación
de Directoras y Ge

rentesdeSe
rviciosSocia

les, quie

nes insisten
que los serv

icios que

se están ofreciendo a los depen

dientes en lo
súltimos años sond

e

baja calidad
e insuficient

es. Pero

ese bajo cos
te permite sacar de l

a

lista de espera a muchos de los

que llevan años esperando una

ayuda establ
ecida por ley

. El ‘low

cost’ se ha in
stalado en la depen

dencia, aseg
urasupresid

ente, Jo

séManuel Ramírez.

SegúnelObs
ervatoriode

laDe

pendencia
correspondi

ente al

primer semestre del 2017, que

elabora la citada asociación con

los datos ofi
ciales del M

inisterio

deSanidady
Servicios So

ciales, la

incorporació
n el 1 de julio del

2015 de todas las personas con

Grado I (moderado) supuso un

importante inc
remento de la lis

ta

de espera que debía absorberse

en el menor tiempo posible. Y se

está haciend
o, aseguran.

Tras los

duros años d
e la crisis, se

retomó

la atención que a 30 de junio de

este año alcanza a casi 900.00
0

personas, si
endo el número total

de personas dependiente
s reco

nocidas de 1.217.355. L
a reduc

ción neta de la li
sta de esper

a en

los dos años
transcurrido

s desde

la entrada de los dependiente
s

moderados ha sido de 123.000

personas (un
28%en dos años)

.

¿Cómo se ha hecho? La res

La falta de
presupuest

o y la necesid
ad de reducir l

as listas de
espera justi

fican el crecimiento de las ayud
asmás baratas

La asistenc
ia sociosan

itaria, una
asignatura

pendiente

Lateleasiste
nciaes

prácticamente loúnico

quesehaext
endido

yasí sereduc
e la lista

deespera

Tendencias

vui, Dia dels Refugiats, fal-ten 98 dies perquè finalit-zi el termini que va fixar laComissió Europea perquè
l’Estat espanyol acollís 17.337 per-
sones refugiades i en queden per
arribar 16.033. Aquesta és la crua
realitat que reflecteix el compta-
dor de la campanya #VeniuJa, que
a tres mesos que es compleixi la
data límit, el 26 de setembre, vol
fer pujar els colors a l’executiu de
Mariano Rajoy i posar-li pressió
perquè n’acceleri els tràmits.La campanya, a la qual s’han ad-

herit més de 230 entitats i a la qual
es poden adherir també particu-
lars, fent visible el comptador a les
seves pàgines web, blogs i difonent
l’acció a través de les xarxes so-
cials, exigeix a l’executiu espanyol
que es respecti el dret internacio-
nal, els drets humans i els compro-
misos assumits, que no són altres
que acollir abans del 20 de juliol

1.499 persones procedents dels
camps de Turquia, el Líban o Grè-
cia i 15.888 procedents dels camps
de Grècia i Itàlia.Davant la inacció del govern es-

panyol, Oxfam Intermón s’està
plantejant emprendre accions le-
gals davant la Comissió Europea
contra l’executiu si arribats al 26
de setembre, i com és previsible,
no es compleixen els compromi-
sos. Es tractaria, segon explicava
ahir el director general d’Oxfam
Intermón, José María Vera, d’ac-
tuar de la mateixa manera com es
fa en cas d’incompliment d’altres
acords europeus. De fet la mateixa
Unió Europea està estudiant com
sancionar altres països que han es-
tat més explícits i han anunciat
que no tenen intenció d’acollir cap
refugiat. “En el cas espanyol, va
afegir, no hi ha una afirmació. Hi
ha desistiment, un bloqueig indi-
recte, un tancament i una falta de
proactivitat, de millorar la dotació
del sistema espanyol de places i
d’anar a buscar les institucions i

A

entitats que han demostrat una
voluntat clara d’acollida”, afegia.
Només cal recordar la multitudi-
nària manifestació que va recórrer
Barcelona el febrer passat a inicia-
tiva de la plataforma Casa Nostra,
Casa Vostra, que va aplegar prop
de mig milió de persones darrere la
crida “Volem acollir”.I mentre el comptador de l’aco-

llida de refugiats no es mou, el que
tristament sí que es mou és el de
les persones que perden la vida al
Mediterrani intentant arribar a
Europa. Unes 60.000 persones
haurien creuat el mar al llarg
d’aquest any i almenys unes 1.720
haurien perdut la vida durant la

travessa. Aquest cap de setmana
126 persones haurien mort en un
naufragi, segons va informar ahir
l’Organització Internacional de les
Migracions, quan procedents de
Líbia intentaven arribar a les cos-
tes italianes.L’executiu de Rajoy no ha estat,

però, l’únic que ha concentrat les
queixes. Una quarantena d’activis-
tes convocats per Amnistia Inter-
nacional van protestar ahir al matí
davant del consolat dels Estats
Units a Barcelona en protesta per
les polítiques de Donald Trump en
matèria d’immigració i refugi, una
acció que es va repetir a nombro-
ses capitals arreu del món. ■

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Societat

#VeniuJa
P. Masó
BARCELONA

INICIATIVA · Una campanya denuncia que el govern espanyol incompleix el

compromís d’acollir 17.337 refugiats TIC-TAC · Un comptador recorda els dies

que falten perquè expiri l’acord i quantes persones falten per arribar

El comptador de #VeniuJa reflecteix la realitat de les xifres. A baix, la protesta

en què una quarantena d’activistes d’Amnistia Internacional van denunciar la

política de Donald Trump en relació amb els refugiats ■ EPA / SERGIO SEGURA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Oxfam Intermón estudiaaccions legals a la UE contral’executiu espanyol perincompliment dels acords

EL PUNT AVUIDIMARTS, 20 DE JUNY DEL 2017
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Un total de 1.984,25 eurosmensuals. Aquest és elpreu mitjà d’una plaça pera una residència de gentgran a Catalunya, segonsun informe de l’AssociacióCatalana de Recursos As-sistencials (ACRA), unaorganització empresarialque agrupa el 70% de lesentitats de recursos assis-tencials per a gent gran.L’estudi econòmic i socialdel 2016 pretén ser unaradiografia de la situacióactual de la dependència aCatalunya. L’informe, fetconjuntament amb elCentre de Recerca en Eco-nomia i Salut de la Univer-sitat Pompeu Fabra, aler-ta que gairebé la meitat deles prestacions econòmi-ques, el 48,2%, correspo-nen a l’atenció en l’entorn

familiar. Es tracta d’undels percentatges més ele-vats de l’Estat. Davantd’aquest escenari, la presi-denta d’ACRA, Cinta Pas-cual, va demanar que espotenciïn els recursos as-sistencials professionals.Considera que el pas és im-portant per generar mésllocs de treball i fomentarla cohesió social. Pascualtambé va apostar pel fo-ment de mecanismes decontrol que garanteixinl’atenció òptima a la gentgran i evitin l’economiasubmergida.Atenent a les dades, el2051 les persones majorsde 80 anys representaranel 13% de la població cata-lana. “El sector de la de-pendència ha de conside-rar-se com una inversió,no com una despesa”, sen-tenciava la presidenta del’ACRA. ■

Una residènciacosta uns 2.000euros de mitjana
Redacció
BARCELONA

a Demanen al govern que potenciï els
recursos assistencials professionals

Avis en una residència de gent gran de la ciutat de

Barcelona ■ JUANMA RAMOS
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CORREU ELECTRÒNIC

PILI TURON GIRONA

■Les llistes d’espera de persones
grans per aconseguir plaça en una
residència, més de . a Cata-
lunya d’acord amb les últimes da-
des oficials, conviuen amb l’exis-
tència de vacants en centres pri-
vats, prop de .. Una paradoxa
que la presidenta de l’Associació
Catalana de Recursos Assisten-
cials (ACRA), Cinta Pascual, atri-
bueix a la baixada de les ajudes de
la Generalitat el  i la seva con-
gelació. Un fet que la responsable
d’aquest col·lectiu, que ofereix 
serveis a les comarques de Giro-
na, alerta que perjudica l’usuari i
que pot acabar amb el sector.   

L’últim baròmetre realitzat per
ACRA, amb l’objectiu de valorar
la situació de les  residències
assistides i centres de dia que ges-
tionen les seves entitats – en
municipis gironins–, posa de ma-
nifest que el  té almenys dues
places buides. Per Pascual, aquest
fet té una explicació clara: «les aju-
des de la Generalitat han dismi-
nuït». I remarca que si fins al 
oscil·laven entre els . i els
. euros, ara són de  per a
les dependències de grau II i de
 per a les de grau III. «És una
diferència enorme», exclama la
presidenta d’ACRA, qui adverteix
que les ajudes actuals «són insu-
ficients per cobrir una plaça pri-
vada que costa . o . eu-
ros. Per això n’hi ha de lliures». 

Vist des de l’altra banda, el 
dels serveis associats a ACRA te-
nen plena ocupació o només una
plaça disponible, un índex que ha
millorat l’últim any. Pel que fa a
les causes, Pascual reflexiona que
«potser és perquè hi ha la sensa-
ció que la crisi passa», però opina
que «sobretot es deu al fet que
cada vegada hi ha més majors de
 anys amb necessitats de de-
pendència molt altes». De totes
maneres,  insisteix que «necessi-
tem més plaça pública o augmen-
tar l’import de la prestació». 

D’altra banda, com a represen-
tant del sector privat de recursos
assistencials per a gent gran, Cinta
Pascual reclama a la Generalitat
que augmenti la tarifa de les pla-

ces que, com les ajudes, estan
congelades des de  –fins lla-
vors s’incrementaven d’acord
amb l’IPC. En canvi, «els costos de
subministrament que paguen les
entitats han crescut un ,»,
denuncia la presidenta. Ara bé,
Pascual aclareix que en cap cas
volen que es toqui el copagament
dels usuaris, sinó «que la Genera-
litat augmenti la seva aportació
econòmica». La setmana vinent
està prevista una reunió per con-
tinuar discutint aquest assumpte.  

En l’actualitat, entitats associa-
des a ACRA ofereixen  serveis
residencials a les comarques de
Girona,  centres de dia,  serveis

d’ajuda a domicili,  d’habitatge
tutelat,  de sociosanitaris i hos-
pital de dia, un de teleassistència
i un servei tutelar. 

A finals de , quan va anun-
ciar una ampliació de places de
residència amb finançament pú-
blic, la consellera Dolors Bassa va
assegurar que «tots els recursos
que tenim disponibles els hem
destinat, els destinem i els desti-
narem a atendre les persones per
un envelliment digne». També va
remarcar que la Generalitat ha as-
sumit les retallades de l’Estat en la
Llei de la Dependència, que en
teoria s’haurien de repartir les
dues administracions. 

L’Associació Catalana de Recursos Assistencials alerta que l’aportació de la Generalitat es va rebaixar el 2010 i continua
congelada Les ajudes han passat de situar-se entre els 1.000 i els 1.300 euros als 426 i 715, pel que fa als grans dependents

Denuncien places lliures en residències de
gent gran per les retallades d’ajuts públics

 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (a la imatge, la consellera en un centre de Girona) va tancar el 2016
anunciant la creació de 750 places noves amb finançament públic en residències repartides en 149 centres catalans; més
de la meitat a Barcelona. Per a això va explicar que aquest 2017 hi destinarà un pressupost de 7 milions. D’acord amb
aquest anunci, al gener i per primer cop des de l’esclat de la crisi, es va concretar la incorporació al sistema públic de 38
places col·laboradores a la Garrotxa, que s’assignaran d’acord amb l’ordre de la llista d’espera. Tal com va informar el Go-
vern, el cost mitjà d’una d’aquestes places és de 1.700 euros, dels quals el Govern en cobrirà 1.100 i l’usuari 600.

Ampliació Compromís d’Afers Socials a subvencionar places aquest 2017

MARC MARTÍ

Estem molt
preocupats. Si

això continua així, el
servei privat té els dies
comptats»

CINTA PASCUAL
PRESIDENTA ACRA

P.T.V. GIRONA

■L’IVA és un altre front obert dels
centres residencials de titularitat
privada, ja que consideren injust
que l’Estat els gravi amb un  i,
en canvi, aquest percentatge es re-
dueix fins al  quan la gestió dels
serveis va a càrrec de l’administra-
ció. Una diferència que troben es-
pecialment greu, després que el
Govern hagi accedit a rebaixar
l’IVA d’espectacles culturals o de
les curses de braus.  

Per aquest motiu,  el sector, or-
ganitzat al voltant del Cercle Em-
presarial d’Atenció a les Persones
(CEAP), el  d’abril es reunirà amb
representants dels grups parla-
mentaris per reclamar-los una re-
baixa de l’IVA imposat als seus
centres i que s’«igualin els drets
dels usuaris». 

Cinta Pascual, que també pre-
sideix el CEAP, denuncia que
«som l’únic servei amb un IVA di-
ferent en funció de qui el paga: si
és l’administració, és un ; i si és
l’usuari, que està en llista d’espera
i va en centres privats perquè no
troba places públiques, és un
». Des del seu punt de vista, en
comptes de fer pagar més impos-
tos a l’usuari per un servei «insu-
ficient i col·lapsat, l’administraicó
ho hauria de desgravar a la renda,
se li hauria de facilitar».

El sector privat
exigeix una reducció
del 10% de l’IVA
amb què es graven
els seus centres

«Som l’únic servei amb un
IVA diferent en funció de
qui el paga», denuncia la
representant de les empreses

Obert del 22 de març

al 15 de novembre

VIERNES
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Un equipo de científicos de la 

Universidad de Salud y Ciencia 

de Oregón ha llevado a cabo el pri-

mer intento en Estados Unidos 

de crear embriones humanos ge-

néticamente modificados y po-

dría haber probado que es posi-

ble corregir y mejorar de forma 

«eficiente y segura» genes defec-

tuosos que causan enfermedades 

congénitas.

 La existencia de la investiga-

ción ha sido avanzada por el Te-

chnology Review del MIT. Aunque 

los resultados detallados no se co-

nocerán hasta que aparezcan en 

una publicación científica, algo 

que sucederá en el futuro cerca-

no, la información facilitada has-

ta ahora apunta a varios hitos. Y 

vuelve a subrayar los avances en 

el campo de la modificación ge-

nética, tan lleno de posibilidades 

para corregir enfermedades co-

mo controvertido y criticado por 

quienes denuncian que abrirá las 

puertas a la creación de «bebés a 

la carta».

 Los científicos de Oregón, di-

rigidos por el kazajo Shoukhrat 

Mitalipov, han creado varias de-

cenas de embriones utilizando 

esperma de donantes con enfer-

medades congénitas. Después, 

usando la técnica de edición ge-

nética CRISPR, que permite cor-

tar y pegar de forma rápida y pre-

cisa ADN, habrían conseguido co-

rregir los genes problemáticos. 

La investigación no permitió que 

ninguno de los embriones crea-

dos y genéticamente alterados 

se desarrollara más de unos días 

y nunca hubo intención de im-

plantarlos en un útero.

 
PRECEDENTES CHINOS / Tres investi-

gaciones chinas ya habían reali-

zado ediciones genéticas de em-

briones humanos con CRISPR pe-

ro se toparon con problemas pues 

la técnica provocaba errores de 

edición y los cambios de ADN úni-

camente se daban en algunas cé-

lulas del embrión, no en todas. 

 El equipo de Mitalipov, que ha 

trabajado con decenas embrio-

nes, puede haber solventado ese 

problema, conocido como mosai-

cismo, así como otros resultados 

«fuera de objetivo», como se de-

nominan los errores de CRISPR.  

Según Technology Review, lo ha-

brían conseguido realizando la 

edición del CRISPR en los óvulos 

al mismo tiempo que eran ferti-

lizados. H

AVANCE CiENtífiCo

EEUU edita 

por primera 

vez el ADN 

de embriones 

humanos

IDOYA NOAIN

NUEVA YORK

El experimento probaría 

que se pueden corregir 

defectos congénitos

UN SECtoR CAStiGADo PoR LA CRiSiS

Las residencias de ancianos 

exigen al Govern 300 millones

TERESA PÉREZ

BARCELONA

E
l sector de la atención a la 

tercera edad (patronal y 

sindicatos) denunció ayer 

el abandono que sufre por 

parte de la Generalitat. Los dos colec-

tivos hicieron entrega de un mani-

fiesto en el Parlament de Catalunya 

en el que exigen al Govern una apor-

tación de 300 millones de euros, en 

tres años, para evitar el «deteriorio y 

el colapso» en las residencias para 

personas mayores y los centros de 

día. Esta es la segunda ocasión en tan 

solo seis meses en que el sector de-

nuncia el trato que recibe de la Ad-

ministración.

 A esta acción no tardó en produ-

cirse la reacción. Así, la Conselleria 

de Treball, Afers Socials i Famílies 

anunció que pondrá en marcha un 

plan de mejora de la calidad y la sos-

tenibilidad de las residencias de an-

cianos para de esta forma poder «re-

vertir la situación creada durante 

Afers Socials 

anuncia un plan          
 

de mejora tras los 

recortes producidos

Ocho entidades 

sociales y sindicatos 

denuncian el 

abandono que sufren

los años de ajustes y contención pre-

supuestaria».

 La patronal y los sindicatos que 

atienden a la tercera edad han recor-

dado que las tarifas están congela-

das desde el año 2010, lo que signi-

fica que los recursos han mermado 

en este periodo casi el 11%, es decir, 

lo que ha subido el índice de precios 

al consumo (IPC) de los últimos siete 

años. 

 Por eso, las ocho entidades fir-

mantes del texto han denunciado 

que estos recortes han provocado 

que el sector esté «en una situación 

límite e inadmisible» por la falta de 

recursos procedentes de la Adminis-

tración. El sector da empleo a unas 

40.000 personas, el 90% de las cua-

les son mujeres, y atiende a más de 

57.000 pacientes.

 
APOYO DE TODOS LOS GRUPOS / Las orga-

nizaciones, que recibieron el apoyo 

de todos los grupos políticos con re-

presentación en el Parlament, se re-

unieron con la conseller
a de Treball, 

Afers Socials i Famílies, Dolors Bas-

sa, para denunciar la situación pro-

vocada por los recortes presupues-

tarios. El sector y la Administración 

volverán a reunirse el próximo mes 

de septiembre, según informó Cinta 

Pascual, presidenta de la Asociación 

Catalana de Recursos Asistenciales 

(ACRA) ,y que ha actuado como por-

tavoz del colectivo. Los afectados re-

clamaron una mayor implicación 

política y una mejora presupuesta-

ria.

 La consellera Bassa, por su par-

te, emplazó a las entidades a reali-

zar un estudio de los costes y asegu-

ró, mediante un comunicado, que 

la Generalitat  ha hecho un esfuer-

zo durante esta legislatura para que 

la asistencia a la tercera edad reco-

bre el nivel que tenía en los años pre-

vios a la crisis económica. «Los pro-

blemas acumulados durante estos 

años no pueden solucionarse de re-

pente, pero estamos trabajando en 

la dirección correcta», afirmó en el 

comunicado. 

 El sector, sin embargo, cuantifica 

la inversión necesaria en 300 millo-

nes de euros, una cantidad que per-

mitiría «poner el contador a cero» 

de todo lo que se ha perdido, afirmó 

Pascual.

  

PREVENCIÓN / El plan anunciado por 

la Conselleria de Treball, Afers So-

cials i Famílies tiene como objetivo 

mejorar la calidad del sector y «esta-

blecer un marco de concertación so-

cial constructiva, rigurosa y positi-

va a largo plazo». Los acuerdos se in-

cluirían en una nueva ley catalana 

de atención a la dependencia que es-

tará mucho más enfocada en la pre-

vención, la autonomía y los servicios 

de proximidad.

 El proyecto propone, además, 

incluir los ajustes necesarios en la 

cartera de servicios, estableciendo 

las ratios, los perfiles y las horas de 

los profesionales, así como la aten-

ción médica que reciben los residen-

tes. H

33 Una mujer mayor entra acompañada en un centro de ancianos de Barcelona.

CARLOS MONTAÑÉS

Casi 320.000 

dependientes 

siguen en lista de 

espera para cobrar

33 Casi 320.000 personas con de-

recho a recibir prestaciones o ser-

vicios por la ley de dependencia 

siguen en lista de espera. De es-

tas, 120.000 son grandes depen-

dientes, según datos del Observa-

torio Estatal para la Dependencia 

que se presentaron ayer.

33 El presidente del observatorio 

y de la Asociación Estatal de Di-

rectores y Gerentes en Servicios 

Sociales, José Manuel Ramírez, 

mostró su preocupación por la si-

tuación de Catalunya y Andalucía, 

ya que atienden al 25,7% del total 

en España pero sus listas de espe-

ra representan el 57,4% (183.000 

dependientes).

33 Ramírez recordó que el 54% de 

estas personas tienen más de 80 

años. «Cada día fallecen no me-

nos de 100 dependientes sin reci-

bir la prestación o servicio a que 

tienen derecho», lamentó. Y de-

nunció que aunque haya aumen-

tado el 22% las personas atendi-

das en los dos últimos años, se ha 

hecho con servicios «de bajo cos-

te» como teleasistencia o cuida-

dos familiares, y sin crear empleo. 

51.622
139.810



 
geNer
• Taller de RRHH ACRA – Bufet Vallbé “Calendari Laboral 

2017” dirigit als socis a les quatre demarcacions 
territorials

• Participació del grup de treball internacionalització ACCIO
• Jornada ACRA – Bufete Escura “Reclamació dels imports 

descomptats per usuaris amb copagament i Compliance 
Penal”

feBrer
• Sessió informativa als socis de la Subvenció IRPF 2016
• Presentació del projecte XARXAgran al Col·legi de 

Farmacèutics de Barcelona i al Consell de Farmacèutics 
de Catalunya

• Signatura de l’acta de compromís ciutadà per a la 
sostenibilitat de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona

• Reunió amb la directora general de l’IMSERSO, Carmen 
Balfagón

• Assistència a la Reunió del Servei d’Inspecció i Registre 
pels resultats del 2016, Memòria RESES 2016 i objectius 
2017

• Reunió amb el director adjunt del gabinet del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Pere Calbó

• Sessió informativa sobre la convocatòria de subvencions 
a entitats de polítiques socials al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies (TASF)

• Reunió amb el secretari general del Departament TASF, 
Josep Ginesta

• Missions empresarials a casa nostra - Visita al Centre El 
Mirador de Mataró

Març
• Jornada ACRA – Auren “Novetats fiscals 2017”
• Reunió amb patronals, sindicats i administració per 

valorar la possibilitat de constituir una taula de negociació 
col·lectiva del conveni nacional de Catalunya

• Reunió amb el Secretari d’Afers Socials i Famílies, 
Francesc Iglesies, en relació a l’IRPF i al Programa 
Compartint Taula

• Reunions al Parlament de Catalunya amb representants 
dels grups parlamentaris pel posicionament d’ACRA 
respecte les tarifes públiques

• Reunió de coordinació sociosanitària al CatSalut
• Presentació del projecte GAPs al Consorci de Formació 

Contínua

• Reunió amb patronals i sindicats per valorar la possibilitat 
de constituir una taula de negociació col·lectiva del 
conveni nacional de Catalunya

• Missions empresarials a casa nostra - Visita al Centre 
Intress de Menorca

• Jornada conjunta amb la Fundación Mayores en relació al 
maltractament a les persones grans

• Reunió amb el Secretari d’Afers Socials i Famílies, 
Francesc Iglesies

• Reunió amb els directors de les associacions 
autonòmiques adherides al CEAPs

• Reunió de grups d’interès per les tarifes públiques al 
Centre d’Estudis Jurídics

aBril
• Presentació de “L’Informe ACRA sobre la situació actual 

de les tarifes públiques als centres residencials - Evolució 
tarifes públiques 2010 – 2017”

• Assistència a la jornada del CEAPs “Un sector estratégico 
que genera cohesión social, riqueza y empleo”

• Reunió amb la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria 
Assumpció Vila

• Celebració del Tastet de Formació i presentació del catàleg 
formatiu 2017

• Jornada ACRA – ESADE “Les directives europees i el seu 
impacte en els serveis públics d’atenció a la dependència”

• Jornada ACRA – Bufete Escura relativa a la guarda de fet

Maig
• Reunió amb la Consellera de Presidència i coordinadora de 

polítiques públiques de l’estat de benestar, Neus Munté
• Missions empresarials a casa nostra - Visita al Centre de 

dia Vinarós
• Assistència al Plenari d’entitats federatives de l’àmbit dels 

serveis socials
• Presentació de l’Informe Econòmic i Social ACRA 2016 al 

Departament TASF
• Reunió amb el fiscal superior de Catalunya, José María 

Romero de Tejada Gómez, i amb la fiscal delegada per la 
guarda de fet, Maria José Núñez

• Reunió al servei d’atenció d’urgències a la vellesa de la 
Diputació de Barcelona

• Assistència i ponència de la presidenta d’ACRA al VI 
Congreso internacional dependencia y calidad de vida a 
Madrid

el Dia a Dia D’acra 22-activitat per Mesos



 el Dia a Dia D’acra
• Missions empresarials a casa nostra - Visita al Centre 

Atlantida SAD

JUNy
• Assemblea anual ordinària de socis i assemblea 

extraordinària de socis
• Presentació de l’Informe econòmic i social ACRA 2016
• Presentació als socis del Programa REMI
• Missions empresarials a casa nostra - Visita Fundació ACE

JUliol
• Reunió informativa de l’IRPF a la Direcció General de 

Joventut
• Assistència a la jornada de contractació socialment 

responsable de la Direcció General de Contractació 
Pública

• Assistència al plenari de suport a la internacionalització 
d’ACCIO

• Assistència al Ple del Consell General de Serveis Socials
• Presentació al Parlament de Catalunya del manifest del 

“Sector d’atenció a la gent gran” amb patronals i sindicats

seteMBre
• Reunió IRPF amb el Secretari d’Afers Socials i Famílies, 

Francesc Iglesies
• Reunió amb la Direcció General al Col·legi de Farmacèutics 

de Barcelona
• Reunió a l’IMSERSO en relació a l’IRPF
• Celebració de la 3a Jornada d’Atenció Centrada en la 

Persona d’ACRA
• Presentació, activitats, discussió de continguts i línies 

d’activitat a la càtedra FSIE – UAB Recerca en Geriatria i 
Atenció Llarga Durada

• Jornada sobre implicacions Reial Decret 694/2017 al 
Consorci de Formació Contínua

• Assistència al congrés de l’EDE celebrat a Törun (Polònia)

octUBre
• Reunió amb la Fundació Bertelsmann pel projecte de FP 

Dual
• Presentació del programa Apropa Cultura 2017
• Tancament de la 2a edició (1r mòdul) Postgrau ACP 

ACRA – UAB “El Model ACP en contextos d’atenció a la 
dependència”

NoveMBre
• Visita a Barcelona de la junta directiva de l’EDE
• Reunió per l’assignació de noves places a les entitats 

acreditades al Departament TASF
• Taller de RRHH ACRA – Bufet Vallbé “Calendari Laboral 

2018” dirigit als socis a les quatre demarcacions 
territorials

• Presentació dels estudis d’ACRA de polimedicació i 
derivacions hospitalàries als socis participants

• Assistència a l’acte de premis de Respon.cat
• Celebració dels 15ns Premis ACRA al Palau Reial de 

Pedralbes
• Assistència al plenari d’entitats federatives al Departament 

TASF 
• Missió empresarial a Dinamarca

DeseMBre
• Signatura del conveni d’FP Dual amb la Fundación 

Bertelsmann
• Jornada de seguiment del Programa REMI amb les entitats 

participants
• Lliurament de les postals de Nadal del concurs Gent Gran, 

Gent Artista

el Dia a Dia D’acrael Dia a Dia D’acra activitat per Mesos-23
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