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BARÒMETRE HISPACK

Fira.- El 70% de les empreses de
packaging preveuen augmentar
vendes aquest 2015
El 70% de les empreses de la
cadena de valor del packaging
preveuen augmentar vendes aquest
2015 respecte a l'any passat, i una de
cada quatre preveu créixer per
sobre del 10%, mentre que tan sols
un 3% té previsió de facturar menys
que el 2014.
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La patronal Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra)
proposa mesures que "flexibilitzin" el model de dependència davant
de la rigidesa de l'actual, que veu esgotat.
En una entrevista d'Europa Press, la presidenta de Acra, Cinta
Pascual, ha assegurat que el sector es troba "sota mínims", per la
qual cosa l'associació proposa una sèrie de mesures per crear un
model capaç d'adaptar-se a la realitat.
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'La verdad sobre el caso Savolta'
celebra els 40 anys recuperant el títol
original censurat

L'Acra considera que la Generalitat ha de plantejar un canvi en el
sistema d'atenció a la tercera edat, basat en els principis de
"simplicitat, eficiència i equitat" i adaptat a cada persona.

Cinc localitats de Barcelona se sumen
al Punt d'Informació Turística de la
Diputació

L'associació, que engloba al 80% de residències de Catalunya, proposa
l'establiment d'un "sistema transparent i assegurança de copagament", que valori de
manera clara i fiable la capacitat econòmica de les persones, i una major agilitat en
la tramitació administrativa dels expedients.

Fira.- El Handmade Festival Barcelona
tindrà 235 expositors i se centrarà en la
cultura japonesa

Proposa possibilitar que les prestacions vinculades a serveis (Pevs) --ajudes per al
pagament d'una residència privada-- siguin la primera opció de recepció de serveis
per als dependents que tinguin capacitat econòmica suficient.
En aquest sentit, Pascual ha demanat que l'accés a una plaça privada amb ajuda no
suposi la sortida de la llista d'espera per a una residència pública.

Sant Jordi.- El I Saló d'Escriptura de
Barcelona arriba per a Sant Jordi
Sant Jordi.- Amazon promourà la
primera firma digital remota amb una
vintena d'autors

Davant de l'existència de més de 8.000 places privades buides en les residències,
http://www.aldia.cat/gent/noticiaresidenciescatalanesproposenmesuresperflexibilitzarmodel20150419121717.html
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segons càlculs de la patronal, l'associació advoca per intentar disminuir les llistes
d'espera ocupant places privades que ja existeixen i poden ser acreditades o
concertades.

El I Movistar LiveSoundtracks Festival
posa músics a crear i interpretar
bandes sonores

L'associació també veu necessari establir de manera immediata un sistema
d'acreditació, copagament i preus de referència que tingui "un caràcter estable en el
temps", acreditant per rebre Pevs a tots els centres que compleixin les condicions.
Acra proposa avançar en la coordinació entre les conselleries de Salut i Benestar
Social convertint-se en un "tema de país", i en aquest sentit Pascual ha lamentat que
el pla interdepartamental --en què també hi és presidència-- ha creat instruments
però encara no ha donat fruits.
Un altre element que proposa l'associació és complir la llei de morositat i esbandir
el dèficit que arrosseguen les entitats col·laboradores, que calculen en uns 45
milions d'euros de deute per part de la Generalitat.

LLEI DE DEPENDÈNCIA
Pascual ha assegurat que el millor de la llei de la dependència és que atorga uns
drets, malgrat que en la seva formulació hi ha hagut "un error d'un milió de
persones", pel que ha advocat per reformular-la situant com a eix la persona.
Ha remarcat que estava pensada perquè el 33% de la despesa l'assumís l'usuari, un
33% la Generalitat i un 33% l'Estat, però que l'"únic que ha continuat pagant la seva
part" ha estat el pacient.
Follow @AlDiaCat
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Inicia la sessió
Els millors primer

Comença la conversa...

Sigues el primer a comentar.
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González (BBVA) envia els seus
condols per la mort de Lara i se …

Govern i Ajuntament plantegen dues
alternatives a la variant de …

1 comentari • fa 3 mesos

1 comentari • fa un mes

Jordi Gil — Aquest home és un mentider

francecs — y perquè no es fa una variant

(Francisco González), ha fet una
denuncia penal falsa en contra …

com Déu mana? com tenen Quart,Cassà,
LLagostera,Santa …

Barcelona reurbanitza la plaça Heroïnes
de Girona per millorar …

El Festival de Circ de Figueres afegeix
una atracció eqüestre a la seva …

1 comentari • fa 3 mesos

1 comentari • fa 2 mesos

✉

Un veí — No sé qui ha dissenyat la nova

Uri Abulí — Quina poca vergonya pels

plaça heroïnes de girona. Però sembla
que ara els nens petits. que són els …

que vam comprar entrades sense saber
ho... Ho sé abans, i no en …
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