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Trias: “Els premis ACRA són un reconeixement a persones que
treballen en l’atenció a les persones grans amb criteris innovadors
i de qualitat”
L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha presidit l’acte de lliurament dels XII premis
ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) per a la millora del benestar i
qualitat de vida de les persones grans. A l’acte també hi ha assistit la comissionada
d’alcaldia de la Gent Gran, Assumpció Roset; i la consellera de Benestar Social i
Família, Neus Munté. L’alcalde ha destacat que aquests premis són un “merescut
reconeixement” a persones que treballen en l’atenció a les persones grans amb criteris
innovadors i de qualitat. “És una manera de fer que demostra la professionalització
del vostre sector. Gràcies a vosaltres, la gent gran gaudeix de més autonomia i d’una
millor qualitat de vida”, ha afirmat l’alcalde.
Els premis ACRA valoren la innovació i foment de bones pràctiques en el sector
assistencial. ACRA és una associació sense ànim de lucre, fundada l’any 1989, que
agrupa entitats de recursos assistencials per a gent gran a tot Catalunya
(teleassistència domiciliària, atenció domiciliària, centres de dia, llars residencials,
residències assistides, pisos tutelats i centres sociosanitaris). Està conformada per més
de 900 serveis associats que sumen més de 30.000 places d’atenció a la gent gran i
més de 20.000 treballadors.
A parer de l’alcalde les entitats i empreses d’ACRA són molt necessàries per donar
resposta a les noves necessitats d’una població, que ha augmentat molt la seva
esperança de vida. A Barcelona, el 20% de la població té 65 anys o més. L’esperança
de vida en les dones és de 86 anys, i la dels homes és de 80. “Aquestes dades són un
èxit si, entre tots, aconseguim que no només es visquin més anys, sinó sobretot que
tothom pugui tenir una vellesa millor i viurela amb dignitat”, ha remarcat Trias, que
ha afegit que perquè això sigui possible s’ha de seguir consolidant una xarxa
assistencial de primera qualitat per a la gent gran.
L’alcalde ha felicitat a l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, per aquests
25 anys “d’il•lusió, solidaritat, compromís i feina ben feta”; i també els guardonats i
entre ells, de manera especial, al Dr Joaquín Barraquer, premi ACRA en
reconeixement a una trajectòria professional de prestigi vinculada també a la salut
ocular de les persones grans. Com ha dit Trias, “avui es premien entitats que treballen
per donar el millor servei a les persones grans i a les seves famílies”.
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