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BASES DELS PREMIS ACRA 2022 

 

INTRODUCCIÓ 

Els Premis ACRA per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones posen 

en valor el sector de l’atenció a la gent gran mitjançant el reconeixement d’aquells 

projectes, accions i professionals que més han contribuït al seu desenvolupament. 

Aquesta visibilització, per tant, té per objectiu augmentar el prestigi d’un sector 

imprescindible a la nostra societat. 

 

Premi ACRA a la Innovació 

Les propostes presentades en aquesta categoria hauran d’aportar experiències 

innovadores en l’atenció a la gent gran. L’objectiu és donar a conèixer accions 

disruptives que aportin valor afegit als serveis i als sistemes d’atenció a les persones 

per part d’entitats i empreses que treballen amb la gent gran. 

 

Premi ACRA a la Sostenibilitat 

Les propostes presentades en aquesta categoria hauran d’aportar experiències i 

l’aplicació de millores a la sostenibilitat en organitzacions d’atenció a la gent gran. 

L’objectiu és fomentar i promocionar accions que vagin alineades amb els Objectius del 

Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

 

Premi ACRA a la Millor trajectòria i aportació professional 

Aquest guardó reconeixerà la trajectòria d'una persona, equip, entitat o organització per 

la seva dedicació, treball i altres iniciatives que hagin aportat valor i canvis positius al 

col·lectiu de persones ateses als serveis assistencials, així com en la visualització 

positiva del conjunt del sector d'atenció a les persones per part de la societat. 

 

D’entre totes les propostes presentades a les diferents modalitats, el jurat podrà 

seleccionar i reconèixer una proposta particularment rellevant en l’àmbit de les bones 

pràctiques professionals, que rebrà una menció especial. 
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BASES ESPECÍFIQUES 

Per a la categoria de Innovació s’ha d’enviar una proposta d’experiència innovadora en 

l’àmbit de la tecnologia o l’aplicació d’un mètode innovador al territori. Per fer-ho, 

s’omplirà el formulari d’experiència innovadora, donant resposta a tots els apartats. 

Totes les experiències han de ser accions o projectes totalment implementats dels quals 

es puguin avaluar els resultats de forma objectiva. Es poden enviar documents annexos, 

tant vídeos com enllaços o altres suports digitals que mostrin el desenvolupament del 

projecte.  

 

Per a la categoria de Sostenibilitat s’ha d’enviar una proposta d’experiència sostenible en 

l’àmbit de l’atenció a la gent gran que estigui clarament relacionada amb algun dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Per fer-

ho, s’omplirà el formulari d’experiència sostenible, donant resposta a tots els apartats. Totes 

les experiències han de ser accions o projectes totalment implementats dels quals es 

puguin avaluar els resultat de forma objectiva. Es poden enviar documents annexos, tant 

vídeos com enllaços o altres suports digitals que mostrin el desenvolupament del 

projecte.  

 

Per a la categoria de Millor trajectòria i aportació professional no s’accepten candidatures 

externes. Serà un premi de reconeixement especial elegit per la junta directiva d’ACRA que 

destacarà el paper d’una persona amb una trajectòria professional rellevant pel sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BASES GENERALS 

Participants 

Professionals i entitats que tinguin relació amb la gent gran. 

No poden participar empreses o entitats que patrocinin els Premis ACRA. 

 

Presentació i terminis 

Els formularis de presentació als premis s’enviaran juntament amb la resta de 

documentació addicional al correu: secretaria@acra.cat 

Tots els participants hauran de presentar el document de sol·licitud en format .pdf 

conjuntament amb els documents que desitgen presentar. 

El termini de recepció finalitzarà el divendres, 30 de setembre de 2022. 

 

Jurat 

El jurat estarà format per personalitats expertes en l’àmbit de la gent gran. 

Els Premis es podran declarar deserts. 

Pel Premi ACRA a la Millor trajectòria i aportació professional, la decisió final anirà a 

càrrec de la Junta Directiva d’ACRA. 

 

Premis i difusió 

L’entrega de guardons es farà en l’acte de celebració de la 20a edició Premis ACRA. El 

reconeixement, per a cadascuna de les categories, constituirà en: 

• Difusió del projecte entre els associats d’ACRA, el sector d’atenció a la gent gran 

en situació de dependència i la societat. 

• Accés al projecte des de la web d’ACRA. 

• Enviament de comunicats de premsa amb el títol del treball, breu resum i nom/s 

del/s autor/s i entitat o servei participant. 

 

 

 

 

   



 

 

Cessió dels drets i exhibició 

ACRA no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol caire que, eventualment, 

poguessin produir-se per la presentació dels treballs derivats especialment de la manca 

de legitimació per realitzar-los. Per tant, ACRA queda exempta de qualsevol reclamació 

judicial o extrajudicial que se’n pogués derivar. 

 

ACRA es reserva el dret a no admetre treballs que, per les seves característiques, 

formats, temàtiques o qualsevol altre circumstància, no els facin idonis per a la seva 

publicació o difusió. 

 

Acceptació de les bases 

La participació en la convocatòria dels Premis ACRA per a la millora del benestar i 

qualitat de la vida de les persones implica l’acceptació de les bases. 

 

 

Barcelona, maig de 2022 


