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Hble. Sr. Carles Campuzano i Canadés 

Conseller de Drets Socials 

Passeig del Taulat, 266-270 

08019 Barcelona 

 

Barcelona,  20 de gener de 2023 

 

 

Honorable Conseller, 

 

Des d’ACAD ens dirigim a vostè per fer-li arribar el que pensem haurien de ser les prioritats del 

sector de la gent gran depenent per aquest 2023. 

 

Com sap bé, el sector que representem el 2020 i 2021 ha fet front al que probablement han estat 

els anys més durs de la seva existència. Aquests anys, a més, han evidenciat, en positiu, la 

fortalesa de la col·laboració público-privada i la professionalitat dels centres i, com a 

contrapartida, les mancances en l’atenció sanitària que realment podem donar les entitats i el 

dèficit estructural del finançament que les Administracions Públiques, ja sigui l’Estat o les 

Comunitats Autònomes, han dedicat a cobrir les necessitats de les Persones Grans. 

 

Encetem any i volem fer-ho enumerant el que considerem són les prioritats per aquest 2023: 

 

1- Per fer front a la crisi inflacionista, millorar les condicions laborals i no incrementar 

l’infrafinançament, el sector necessita una actualització de tarifes valenta i decidida, vinculada al 

augment de salaris, no inferior al 15%. 

 

2- Hem de fer accessible els serveis a més persones, per això en paral·lel cal: 

 

2.1- Incrementar l’oferta de plaça pública de residència i de centre de dia per tal de reduir 

llistes d’espera. 

 

2.2- Incrementar l’aportació dels ajuts PEV per tal que els serveis siguin més accessibles 

per a les persones mentre esperen la plaça pública. 

 

3- Prioritzar la posada en marxa de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària com a eina 

cabdal per millorar l’atenció que reben les persones que atenem i reduir al mateix temps la 

duplicitat actual d’atenció sanitària. 

 

4- Donar instruccions clares a les entitats sobre el procés de transformació de places 

col·laboradores en concertades. 

 

Aprofitem aquest escrit per sol·licitar-li una trobada formal per aprofundir en aquests i d’altres 

temes.  

 

Rebi una cordial salutació i desitgem gaudim tots d’un bon any 2023. 

 

Molt cordialment, 

 

 

Joan Gràcia Abián    

President de l’associació ACAD  
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