COMUNICAT SOBRE LA REUNIÓ DE PATRONALS D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN AMB
LA CONSELLERA DE DRETS SOCIALS (13/05/2022)

Les patronals del sector d’atenció a la gent gran de Catalunya es van reunir el passat divendres
dia 13 de maig amb la Consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu
d’assentar les bases d’un treball conjunt que permeti millorar l’atenció a la gent gran i en situació
de dependència.
Per una banda, en aquesta reunió la Consellera Cervera va informar al sector que de forma
imminent decauran totes les mesures excepcionals relacionades amb la situació de la pandèmia
i, per tant, no hi haurà més compensacions pels sobrecostos que els centres han d’afrontar per
complir amb els plans sectorials. En aquet sentit, també van anunciar que el Govern de la
Generalitat estava ultimant el marc normatiu que ha de permetre donar una resposta àgil davant
d’eventuals situacions de noves onades de contagis i brots en els centres assistencials.
Sobre aquesta qüestió, les patronals vam demanar que la retirada de les mesures de suport no
tingués efectes retroactius i vam expressar la necessitat de valorar l’esforç de millora
organitzativa i assistencial que el sector ha acumulat amb els aprenentatges de la pandèmia, i
que sense el finançament adequat, no podrà sostenir-se.
D’altra banda, la Consellera va manifestar el seu compromís per incrementar les tarifes
assistencials per a l’any 2022 i, coneixent els compromisos verbals que l’anterior equip de Govern
havia assumit amb el sector, va emplaçar a les patronals a treballar-ho conjuntament. Igualment,
va emmarcar aquesta feina en un escenari plurianual de millora del finançament que contempli
la realitat dels costos que assumeixen els centres i aprofundeixi en l’evolució del model d’atenció
a les persones grans del nostre país.
Les patronals sotasignants - ACES, ACAD, CESOCAT, La Confederació i Upimir - valorem
positivament la trobada que va donar cabuda a la diversitat de representants del sector i que
sens dubte ha de permetre comptar amb una visió complerta de les realitats i necessitats de totes
les empreses i entitats que atenem la gent gran i en situació de dependència a Catalunya.
Finalment, una vegada més vam tenir ocasió de manifestar davant la Consellera la nostra
preocupació per no poder donar continuïtat a les millores assistencials que s’havien implementat
durant la pandèmia, quedant a l’expectativa de concretar la revisió de les tarifes que, segons el
sector han de ser d’aplicació amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2022.

Barcelona, 16 de maig de 2022
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Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES)
Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD)
Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (CESOCAT)
La Confederació Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR)

