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Benvolguts/Benvolgudes, 
 
El proper 25 de novembre celebrarem una nova jornada en Atenció Centrada en 
la Persona (ACP) d'ACRA. Com ja us podeu imaginar serà una edició diferent, a 
distància i marcada per la pandèmia, però hem decidit que volem mantenir-la 
perquè precisament és en moments com aquests que cal reivindicar la gran 
tasca que feu des del sector envers la gent gran. 
 
La jornada ACP d'ACRA s'ha caracteritzat, des dels seus inicis, per fomentar la 
participació entre els associats, i aquest any no en serà una excepció. 
Dedicarem una part de la jornada a presentar un recull de bones pràctiques en 
la gestió de la COVID-19 i és per això que us demanem la vostra col·laboració. 
 
Som conscients que ha passat poc temps per analitzar la situació viscuda amb 
la perspectiva suficient com per extreure'n conclusions, però creiem que us hem 
de demanar aquest esforç. Heu patit molt, sí, però ho heu donat tot i més, i seria 
bo que aquella idea que vau aplicar amb més o menys èxit pugui ser ara 
compartida amb els altres. No us demanem un gran projecte, al contrari. Poden 
ser coses ben senzilles, sempre i quan estiguin relacionades amb la gestió de la 
COVID-19 en residències, centres de dia, ajuda a domicili i altres recursos 
assistencials. 
 
En definitiva, ens agradaria molt que ens feu arribar un resum de l'actuació que 
decidiu presentar en un màxim de dues pàgines de word amb els següents 
camps: 
- Tipus d'actuació. 
- Objectius. 
- Accions realitzades. 
- Destinataris. 
- Durada de l'actuació. 
- Anàlisi i impacte de l'actuació i valoració final. 
 
Teniu temps de presentar les vostres propostes abans del divendres, 30 
d'octubre. Des d'ACRA escollirem les més rellevants, que es presentaran en el 
marc de la jornada a càrrec dels seus autors. Ens les podeu fer arribar a 
secretaria@acra.cat 
 
Ben cordialment, 
 
 
Montse Llopis 
Directora General 
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