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Ja fa molts anys, gairebé trenta, que FEATE va sorgir amb una propos-
ta ferma i clara: defensar i representar les entitats d’iniciativa social 
que prestem serveis d’atenció a la gent gran i que ens dediquem a 
acompanyar-los en els seus darrers anys de vida. 

La singularitat que representem existeix en molts indrets del nostre 
país. Una resposta de l’entorn social a les necessitats d’un col·lectiu, 
la gent gran, cada vegada més extens, amb unes 
particularitats i aspiracions més clares i precises.

L’enfocament de les entitats d’iniciativa social prioritza “el que neces-
sites” per davant d’“el que tens” i això constitueix el moll de l’os de la 
nostra gestió i tasca assistencial. Sovint hem dit que posar a la per-
sona que acompanyem en el centre forma part del nostre ADN i que 
només ens cal estar atents a no perdre aquesta connexió profunda 
amb l’esperit de servei. Això és el que ens empeny a progressar i en 
aquest matís rau la singularitat de com exercim la nostra tasca diària.
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Montserrat Falguera i Julià
Presidenta de FEATE

Les entitats de FEATE aspirem i treballem per a ser entitats d’iniciativa so-
cial, alineades amb els valors de la governança democràtica i amb una gestió 
econòmica i mediambiental sostenible i solidària. Ens enfoquem en complir 
els nostres objectius fundacionals i som fidels al mandat dels fundadors i 
de les persones que, de forma desvinculada de l’interès econòmic, han fet 
possible la nostra permanència en l’entorn social any rere any en benefici de 
les persones que atenem.

El Tercer Sector Social en el nostre país és un pilar fonamental, no només per 
la tasca social i de suport que desenvolupa vers els col·lectius més vulnera-
bles i sovint desafavorits de la nostra societat, sinó també perquè representa 
un important sector generador d’activitat econòmica socialment sostenible 
i d’ocupació. 

Tot plegat ens encoratja a continuar amb la nostra tasca de representació i 
defensa de les singularitats de les entitats sòcies i, més enllà, de totes les 
institucions que en el nostre país estan alineades amb els valors que de-
fensem. Us animem a sumar-vos, aglutinar-nos i col·laborar per enfortir el 
Tercer Sector que està al servei de les persones grans i els seus familiars. 
Només així aconseguirem vetllar per un servei públic o privat de qualitat que 
defensi, per davant de tot, les persones. 
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Amb més de 60 centres associats a tota Catalunya i gaire-
bé 30 anys d’història, la seva tasca principal consisteix a 
defensar un model de cooperació publicoprivada d’atenció 
a les necessitats de la gent gran i en situació de dependèn-
cia i a les seves famílies. 

FEATE està inscrita en els Grups d’interès de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya i forma part de La Con-
federació Patronal del Tercer Sector Social i de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

FEATE (Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat) és 
una entitat sense afany de lucre que presta serveis al sector 
de la gent gran i en situació de dependència. 

QUÈ ÈS FEATE
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JUNTA DIRECTIVA

Els càrrecs rotatius, amb data de 31 de desembre de 2020, són els següents:

PRESIDENTA
 Sra. Montserrat Falguera, de la Fundació El Redós (Sant Pere de Ribes) 

VICEPRESIDENTA
Sra. Assumpció Ros, de la Fundació Santa Susanna (Caldes de Montbui)

VICEPRESIDENT
Sr. Josep Serrano, de la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents (Cornellà de Llobregat)

SECRETARI
Sr. Carles Bardera, de la Fundació Casa d’Empara (Vilanova i la Geltrú)

VOCALS
Sr. Joan Estany, de Sant Andreu Salut Fundació (Manresa)

Sr. Josep Maria Magriñà, de la Residència Municipal (Juneda)

Sr. Joaquim Amaré, de la Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel (Tortosa)

Sra. Marta Lodo, del Casal Fàtima (Calella)

Sra. Anabel Quiroga, de la Residència Llar La Mercè (Barcelona)

QUI FA 
POSSIBLE 
FEATE
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ENTITATS SÒCIES

60
CENTRES ASSOCIATS

19
COMARQUES CATALANES

Actualment FEATE la formen una seixantena 
de centres associats de tot el territori català 
amb diferents tipus de serveis: residències 
per a gent gran, centres de dia, habitatges 
per a gent gran, SAD (Servei d’Atenció Domi-
ciliària) i altres serveis. 
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ABD (Associació Benestar i Desenvolupament de Barcelona)

CENTRE DE SERVEIS CAN PEDRÓ de Barcelona

FUNDACIÓ MARE DE DÉU DE FÀTIMA de Barcelona

FUNDACIÓ ROURE de Barcelona

CLUB D’AVIS LES SALESES de Barcelona

FUNDACIÓ AMÀLIA SOLER de Vilafranca del Penedès

FUNDACIÓ ANA RIBOT de Pallejà 

FUNDACIÓ CASA D’EMPARA de Vilanova i la Geltrú

FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH de Capellades 

FUNDACIÓ LES VETES de Salt Girona

FUNDACIÓ PRIVADA CASA PAIRAL de Vilassar de Mar

FUNDACIÓ PRIVADA I BENÈFICA ASSÍS de Sant Quirze del Vallès

FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS d’Esplugues de Llobregat

FUNDACIÓ PATRONAT DE LA VILA D’ARTÉS

FUNDACIÓ PERE RELATS de Barcelona

FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM MAS de Canet de Mar

FUNDACIÓ PRIVADA SANT BONIFACI de Piera

FUNDACIÓ SALARICH-CALDERER de Bagà

FUNDACIÓ SANTA SUSANNA de Caldes de Montbui

FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT de Juneda

PATRONAT MUNICIPAL ASSISTENCIAL de Juneda

FUNDACIÓ PRIVADA PER A L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS 
de Cornellà de Llobregat 

LLISTA DE CENTRES
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HOSPITAL RESIDÈNCIA de la Vila de Moià

LLAR LA MERCÈ-RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA de Barcelona

RESIDÈNCIA CAN PLANOLES de Roda de Ter

RESIDÈNCIA CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR 
de Barcelona

RESIDÈNCIA SAGRADA FAMÍLIA PER ANCIANS de Barcelona

RESIDÈNCIA D’AVIS SAGRADA FAMÍLIA de Manresa

RESIDÈNCIA DIOCESANA D’ANCIANS SANT MIQUEL ARCÀNGEL 
de Tortosa

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL ZOILO FELIU de 
La Bisbal d’Empordà

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CAN COMTE de Tordera

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SAGRAT COR D’Arenys de Mar

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA JERICÓ d’Hospitalet de Llobregat

SANT ANDREU SALUT FUNDACIÓ de Manresa

RESIDÈNCIA REDÓS DE SANT JOSEP I SANT PERE de Sant Pere de 
Ribes

RESIDÈNCIA SANT GABRIEL de Centelles
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“A FEATE hi hem trobat sempre molt bons 
companys de camí i un espai de col·labo-
ració i ajuda mútua.”
Assumpció Ros, gerent de la Fundació Santa Susanna 
de Caldes de Montbui i vicepresidenta de FEATE

FEATE es va constituir el 10 d’abril de 1991, quan és reconeguda pel Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat d’associar a entitats sense afany 
de lucre que treballen en l’atenció de la gent gran i en situació de dependència. 

El servei bàsic de suport a la gent gran ha evolucionat al llarg de la història. Les institu-
cions que acullen a les persones grans o dependents existeixen a Catalunya oficialment 
des de l’edat mitjana, amb el nom d’hospitals o asils. Han resistit al llarg dels segles ate-
nent la necessitat que el filòsof Josep M. Esquirol descriu com a “l’acció més humana, 
el gest de protegir, crear espais que produeixin calidesa física i anímica. L’essència d’una 
casa és l’obertura i l’hospitalitat.” I recorda que “sortosament depenem dels altres. La 
vida sense els altres és impossible”. 

Fins entrat el segle XX, l’atenció a la gent gran era una qüestió que passava per la caritat 
i, per tant, l’església hi va desenvolupar un paper molt important. Amb l’entrada del fun-
cionament de l’estat del benestar en les nostres societats, va passar a ser una qüestió 
pública en mans de l’estat i les entitats territorials. El paradigma va canviar als anys vui-
tanta del segle XX amb l’entrada de les empreses privades al sector, que entenen la cura 
de la gent gran com a un negoci lucratiu. Per tant, el sector d’iniciativa social ha passat 
a poc a poc a competir amb empreses inversores i multiservei, que reclamen part dels 
recursos econòmics i assistencials.

INICIS I 
EVOLUCIÓ
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Però l’augment de l’envelliment de la població i el corresponent creixe-
ment de la necessitat de places residencials, unit a la manca genera-
litzada de places de titularitat pública, van oferir una gran oportunitat 
per al creixement del sector, a vegades, proper a l’especulació i sense 
una planificació territorial adient. Va ser necessari distribuir equitati-
vament les ajudes de les administracions, convertint les subvencions 
a les entitats no lucratives en ajudes a les persones usuàries, per tal 
que poguessin exercir el seu dret a rebre ajuda per ocupar una plaça 
residencial o de centre de dia i el seu dret a escollir el centre.

Des d’aquell moment, les conseqüències d’aquest finançament han 
creat confusió en la ciutadania a l’hora d’escollir un centre gestionat 
per una entitat sense ànim de lucre. I és aquí on FEATE s’esforça per 
marcar la diferència en la seva filosofia. L’associació en els següents 
anys a la Taula del Tercer Sector Social i a La Confederació Patronal 
del Tercer Sector ha fet possible l’enfortiment de FEATE en la defen-
sa de les entitats associades sense ànim de lucre, aconseguint una 
presència més rellevant.

En aquestes circumstàncies, l’any 2020 apareix la pandèmia de la 
COVID-19, que ha suposat una resposta exigent per part de les resi-
dències. I es constata que reneix la necessitat de valorar i reforçar el 
model que ha defensat sempre FEATE, evidenciant la importància del 
model de proximitat i sense ànim de lucre a les administracions, a la 
Comissió d’investigació del Parlament de Catalunya i als mitjans de 
comunicació. Tants anys d’un enfocament massa mercantil de l’aten-
ció a la gent gran ha passat una factura assistencial, laboral i social 
a la ciutadania.

La pandèmia del coronavirus també ha posat de manifest l’ambi-
valència que les cures, proporcionades per les entitats del sector, 
provoca en l’ésser humà: s’ha aconseguit un augment de l’espe-
rança de vida, però alhora existeixen dificultats per sostenir un siste-
ma que garanteixi les cures. Certament, només se celebra la vellesa 
quan és autònoma i consumista, però quan porta al deteriorament 
i a la malaltia, incomoda perquè recorda l’obligació com a societat i 
individus de cuidar d’aquestes persones i garantir-los una vida dig-
na. 

Les residències de FEATE lluiten contra corrent i treballen dia a dia 
per ser espais de vida on les persones optin a una vida respectuosa, 
evitant l’abandonament i la solitud. Cuidar a la gent gran de Catalun-
ya i garantir la màxima dignitat al final de les seves vides és un dels 
principals reptes de la nostra societat, cada cop més envellida. I en 
aquest sentit, les residències assistides d’iniciativa social han esde-
vingut un servei essencial per proporcionar cures de llarga durada 
per a persones amb alta dependència. 
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La missió de FEATE és defensar i representar amb 
honestedat els interessos dels associats davant 
l’administració i vetllar per un sistema de qualitat 
que doni resposta a les necessitats de la gent gran i en 
situació de dependència.

VISIÓ

Incidència

Posar en valor el model d’aten-
ció de FEATE centrat en la per-
sona, de qualitat i de proximi-
tat, i reconeixent la tasca de 
les entitats associades i les 
administracions per a incidir 
positivament en l’opinió públi-
ca.

Protecció

Protegir les entitats associades 
perquè puguin mantenir i mi-
llorar el seu servei d’atenció i 
suport a les persones usuàries, 
davant la proliferació de grans 
grups mercantils i fons d’inver-
sió en el sector d’atenció a la 
gent gran o en situació de de-
pendència.

Representació

Visibilitzar la tasca de les enti-
tats associades i els seus pro-
fessionals en l’atenció i suport a 
les persones grans o en situació 
de dependència.

MISSIÓ, 
VISIÓ
I VALORS

MISSIÓ
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“A FEATE és on podem potenciar i sentir reflectits els valors de les 
organitzacions 100% públiques: legalitat, defensa de l’interès públic, 

integritat, objectivitat, independència, competència professional, 
credibilitat, confidencialitat i respecte a les persones.”

Carme Solà, directora de la Residència Municipal Zoilo Feliu de La Bisbal d’Empordà

Solidaritat

Solidaritat vers les necessitat 
de les persones grans i en situa-
ció de dependència. 

Honestedat

Honestedat en la representació 
dels valors dels associats.

Utilitat

Vocació d’utilitat vers els centres 
associats, oferint-los serveis útils, 
propers i de qualitat.

Cooperació

Voluntat de cooperació entre les entitats i patro-
nals sense afany de lucre que treballen per atendre 
la gent gran,  per tal de millorar la incidència en la 
defensa d’un model públic sostenible.

Iniciativa social

Defensa d’un model de cura de la  gent gran 
d’iniciativa social centrat en l’atenció i el benestar 
de la persona.

VALORS
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OBJECTIUS

• Representar, defensar i promocionar els interessos socials, culturals i econòmics dels asso-
ciats davant l’administració i l’opinió pública. 

• Fomentar la solidaritat entre les entitats, amb la creació, organització i planificació de serveis i 
activitats comunes.

• Organitzar una constant tasca de promoció dels centres associats i de formació dels professio-
nals que hi treballen.

• Defensar els valors de les entitats sense afany de lucre.

• Mantenir una activitat conjunta amb les patronals de l’atenció a la gent gran de Catalunya i els 
sindicats, reivindicant que l’Administració prioritzi el sector públic i demandant a la Generalitat i 
a la resta d’administracions un full de ruta per a la millora i actualització del marc pressupostari 
i de les tarifes de les places de residència, centres de dia i altres serveis d’atenció, que permetin 
millorar l’atenció a la gent gran, les condicions laborals de les persones treballadores i la soste-
nibilitat de les entitats.

• Impulsar a les entitats federades vers metodologies basades en sistemes de qualitat.

• Ampliar els serveis des de la federació: FEATE serveis, assessorament propi, formació, 
      subvencions i suport professional. 

• Representar les entitats federades amb l’exterior: relacions externes i aliances.  

• Introduir nous coneixements per millorar l’atenció a les persones (tecnologies, seguretat 
      del pacient, aspectes organitzatius, etc.).

L’any 2020, sota l’impacte de la pandèmia, FEATE ha concretat els seus objectius per adequar-los a 
les noves necessitats: 

OBJECTIUS
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La representació de FEATE en les entitats i organitzacions 
del Tercer Sector és una de les prioritats per tal d’incidir en 
les polítiques públiques del sector de l’atenció a la gent gran 
i en situació de dependència. Actualment, FEATE té 
representació en dues plataformes del sector social:

 
Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya

La Taula del Tercer Sector és una organització de tercer nivell formada per 30 federacions i agru-
pacions que aglutinen prop de 4.000 entitats socials no lucratives: associacions, cooperatives, 
fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball.

La institució va néixer l’any 2003 per iniciativa de les seves entitats sòcies, que són les principals 
organitzacions de segon nivell del sector i que agrupen entitats que atenen col·lectius diversos: 
infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, 
drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball i persones sense sostre, 
entre d’altres. 

La Taula dóna visibilitat a les tasques que realitza el Tercer Sector Social en defensa de les perso-
nes i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen, ajuda a lluitar contra les desigualtats i 
a estendre el benestar als col·lectius socials més desfavorits. També representa al sector davant 
les administracions públiques i la societat.

FEATE participa en les següents iniciatives i grups de treball de la Taula d’Entitats del Tercer Sector:
• Grup de Treball atenció a la persona.
• Grup de Treball de l’envelliment.
• Grup de Treball de finançament (subvencions).
• Grup de Treball de la COVID-19. 

REPRESENTACIÓ
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“A FEATE hem trobat l’entitat que ens representa perquè té una visió 
global del sector, sabent que és necessari cuidar els professionals 
per tal que les persones ateses es trobin ben cuidades i exigint a 
l’administració un canvi en la seva política mercantilista cap a una 
política plenament social.”
Raimon Serrallonga, gerent de la Fundació Privada Pere Relats de Barcelona

La Confederació

La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, és l’organització empresarial que representa a les entitats no lucratives que 
presten serveis d’atenció a les persones a Catalunya. Agrupa prop de 1.200 organitzacions i 95.000 professionals que, des d’una voluntat expres-
sa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol 
públiques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat inte-
l·lectual, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

FEATE participa activament en les activitats i projectes de La Confederació. Actualment forma part de la Junta Directiva amb el càrrec de treso-
rers i presideix la Comissió de Gent Gran i SAD (Serveis d’Atenció Domiciliària). Dels eixos de treball de La Confederació, es destaca:

• Representació i interlocució amb les administracions públiques i 
tots els agents involucrats en la situació del sector.

• Construcció d’aliances amb agents relacionats.
• Denuncia, sensibilització i difusió de la situació de l’infrafinança-

ment crònic dels serveis públics.
• Impuls d’accions de caràcter jurídic per defensar els drets de les 

entitats i de les persones ateses. 
• Negociació col·lectiva. 

Tanmateix, s’han establert vies d’intercomunicació i diàleg amb la Ge-
neralitat de Catalunya, els ens locals i entitats municipalistes, els grups 
parlamentaris, els agents socials (patronals i sindicats) i altres agents 
relacionats d’interès sectorial.

FEATE també participa en els següents Grups de Treball i iniciatives de 
La Confederació: Grup de Treball de Formació, Grup de Treball de Mo-
dels de Col·laboració Público-Social i la Comissió de Gent gran i SAD. 
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Altres aliances

FEATE també participa i manté aliances amb altres organismes, plataformes i grups de treball: 

• Ple del Consell General de Serveis Social de la Generalitat de Catalunya. 
• Plenari d’Entitats Federatives de l’Àmbit de Serveis Socials i de la Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials de la SISPAP 

(Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia de la Persona).  
• Consell del PIAISS (Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària) de la Generalitat de Catalunya. 
• Comissió Mixta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector i La Confederació. 
• Associació Economia Social de Catalunya, a través de La Confederació.  
• Grup de Treball d’Envelliment del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, Consell de la Gent Gran de Catalunya. 
• Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. 
• Codi Ètic de les Associacions de Barcelona. 
• Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024. 
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“FEATE  fa visibles a totes les 
Fundacions amb els  mateixos  
objectius i valors  envers a les 

persones grans, i dona a la  vellesa una atenció de qualitat i 
igualtat.”

Margarita Carrera, Directora de la Residència Assis de Sant Quirze del Vallès 

Representació davant les administracions 
FEATE empara les entitats sòcies perquè puguin dialogar amb les                  
administracions públiques. 

Informació continuada 
Butlletins, web, atenció telefònica, etc.

Assessorament legal 
Asessorament laboral, serveis socials, sanitat, fiscal, normatiu, defen-
sa jurídica penal i civil, etc. 

Formació especialitzada i exclusiva pels socis (presencial i online)
A través de Campus Feate, la Federació ofereix formació al sector no lu-
cratiu d’arreu de Catalunya, especialment als seus afiliats, per adequar 
a tots els professionals de les entitats a les necessitats dels residents 
i donar-los així un servei de màxima qualitat. També ofereix formació 
online universitària sobre diferents temàtiques (professionals d’aten-
ció directa, organització d’entitats, actualització de coneixements, etc.)

QUÈ FA FEATE

SERVEIS GENERALS
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El projecte Campus FEATE posa a l’abast de les entitats associades diferents recursos relacionats amb la formació. Així, ajuda i coordina les 
entitats per acreditar-se com a Centre de Formació Oficial amb l’objectiu d’impartir certificats de professionalitat, formació continuada i, fins i 
tot, esdevenir centre de formació en grau mitjà i superior.

A banda d’aquest acompanyament, Campus FEATE també:

FEATE manté grups de treball per a diferents grups professionals i d’interessos de tots els associats, que es reuneixen periòdicament amb l’ob-
jectiu de compartir les seves experiències i posar en comú els valors de la seva professió, així com per treballar propostes de forma conjunta i 
trobar sinergies per solucionar problemes i reptes comuns.

Els professionals de les entitats de FEATE que s’inscriuen en els grups de treball tenen accés a l’espai virtual de grups de professionals a la web 
de FEATE amb l’objectiu de facilitar la comunicació continuada. 

Els grups de treball són: direccions, SAD, infermeria, treball social, teràpia ocupacional, psicologia, educació social, fisioteràpia, administració i 
Atenció Centrada en la Persona.

• Gestiona la formació bonificada de les entitats
• Proposa formacions a mida
• Optimitza espais formatius
• Facilita la formació de formadors

CAMPUS FEATE

GRUPS DE TREBALL
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FEATE ofereix un servei de borsa de treball per posar en contacte els professionals amb les entitats sòcies amb l’objectiu de cobrir vacants i 
promoure la recerca de feina activa en les residències. 

• Dietètica i nutrició
• Servei òptic a domicili
• Servei d’odontologia a domicili
• Assegurances i serveis específics
• Assessorament jurídic laboral
• Assessorament civil i mercantil
• Protecció de dades de caràcter personal
• Consultoria i gestió de qualitat

• Consultoria prevenció de riscos laborals
• Prevenció riscos laborals
• Comunicació audiovisual
• Manteniment xarxes informàtiques
• Pla de comunicació i gestió tecnològica
• Servei de control de bugaderia
• Aplicació per connectar amb les famílies
• Software de gestió de cuines geriàtriques

• Consultoria energètica
• Instal·lacions i manteniment
• Pla de suport de riscos higiènics/sanitaris
• Plans d’autoprotecció
• Serveis d’enginyeria
• Suport per a subvencions i ajuts
• Formació sociosanitària

FEATE Serveis agrupa professionals i empreses de diferents àmbits relacionats amb les necessitats de les entitats, que es posen al servei dels 
socis per atendre de forma eficaç les seves possibles demandes i necessitats.

La cartera ofereix els següents serveis:

Per accedir a aquests professionals, les entitats interessades poden enviar les seves demandes a la secretaria de FEATE, des d’on es gestiona 
el contacte. Les entitats associades que contracten els serveis reben una bonificació a final d’any.

BORSA DE TREBALL

FEATE SERVEIS
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FEATE impulsa i dona suport a la implantació de metodologies de treball innovadores per part dels centres associats amb la finalitat de garantir 
una atenció de qualitat. Alguns d’ells són: 

Model ACP

FEATE dona suport a les entitats a diferents 
nivells (iniciació, seguiment i avaluació) per 
implantar el model d’Atenció Centrada en la 
Persona. 

Qualitat

FEATE impulsa i ajuda les entitats perquè 
puguin obtenir acreditacions de qualitat.

Innovació

FEATE promou la innovació en els centres 
associats en diversos projectes: habitatges 
amb serveis per a gent gran, atenció comuni-
tària, etc. 

“Ser socis de FEATE ens permet compartir una mateixa manera 
d’entendre l’atenció a les persones i un objectiu comú per poder 
tirar endavant projectes singulars que sovint esdevenen reptes.”
Anabel Quiroga, directora de la Residència Llar La Mercè de Barcelona i 

vocal de la Junta Directiva de FEATE

SUPORT A METODOLOGIES DE TREBALL
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FEATE organitza activitats per aglutinar i revalorar el sector i compartir coneixements i experiències entre els 
professionals. Les activitats habituals que realitza són: 

• Jornades adreçades a les entitats sòcies, dedicades a diferents 
temàtiques relacionades amb el sector, els nous reptes d’atenció a 
l’envelliment o com entenem l’atenció de les persones. 

• Actes pel reconeixement de l’engranatge que fa funcionar FEATE, 
els patronats de les entitats sòcies o les persones voluntàries. 

• Tallers i conferències per a les persones professionals de 
sector, dedicats a temes interdisciplinaris. 

• Viatges d’intercanvi europeus amb l’objectiu de conèixer altres 
realitats i compartir coneixements i experiències. L’any 2018 es va 
realitzar la visita a Estocolm. 

ACTIVITATS
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“Els grups de professionals 
són una fórmula fantàstica 
per teixir una xarxa 
permanent que ens ajuda a 
resoldre dubtes i problemes. 
Aprenem els uns dels altres 
amb una gran generositat. I 
això ens ajuda a millorar 
contínuament.”
Josep Serrano, director gerent de la 
Fundació per a l’atenció a persones 
dependents de Cornellà de Llobregat 
i vicepresident de FEATE
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L’any 2020, amb l’arribada del coronavirus, ha suposat un abans i un després en la incidència pública 
de FEATE. La crisi social, sanitària, política i econòmica generada arran de la pandèmia, i en concret 
les conseqüències generades al sector de la gent gran i les residències, ha provocat que la federació 
tingui encara més protagonisme en el debat públic sobre la gestió de les residències a Catalunya. 

En aquest temps s’ha fet evident que l’atenció a les persones grans és una necessitat essencial de 
la població i ha fet que sigui més important que mai que les entitats i patronals lluitin juntes per 
un model públic de qualitat per donar suport a la gent gran. La unió del sector sense ànim de lucre 
d’atenció a la gent gran vol tenir un ressò en l’àmbit polític i públic, portant a debat la necessitat de 
tenir un model de residències públic i no lucratiu. L’objectiu del tercer sector social ha de ser cobrir 
les necessitats de la gent gran per sobre de l’interés econòmic, i la crisi originada per la COVID-19 
es presenta com a una oportunitat per replantejar el model. 

A continuació es destaquen algunes fites de la incidència pública que ha tingut FEATE al llarg del 
2020, recollint la presència a premsa escrita i audiovisual i davant de les administracions. 

ACCIONS 
DE FEATE 
DURANT LA 
COVID-19
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Juliol 2020. Debat general sobre la gestió de les residències al Parlament de Catalunya 

La vicepresidenta de FEATE i gerent de la Fundació Santa Susanna, Assumpció Ros, va ser convidada el juliol de 2020 la compareixença al de-
bat general sobre la gestió de les residències al Parlament de Catalunya. Finalment FEATE no va poder assistir al debat perquè es va anul·lar la 
presència d’entitats, però va entrar a formar part de la comissió d’investigació que es va dur a terme el setembre de 2020.

La presència de FEATE en aquesta comissió va posar de manifest la necessitat d’un canvi de model de l’atenció i suport a la tercera edat. La crisi 
de la pandèmia ha fet palès els problemes de finançament, recursos i precarietat que afronta el sector. La voluntat de FEATE és demanar un es-
forç polític per prendre mesures possibles i constructives per tal de defensar un servei que és indiscutiblement necessari per a la població. Amb 
unes residències cada cop més envellides i uns treballadors amb condicions precàries, el sector es troba en una situació difícil. A més, les morts 
a les residències arran de la COVID-19 han provocat una crisi de reputació i confiança del sector polític i l’opinió pública cap a les residències. 

INCIDÈNCIA INSTITUCIONAL
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La intervenció de FEATE a la comissió d’investigació va centrar-se en els següents punts: 

• Equiparació dels sous dels professionals assistencials i sanitaris, 
independentment de l’àmbit on prestin els seus serveis. Actualment 
existeix un 33% de diferència en els convenis laborals de sanitat i 
d’atenció a la dependència, la qual cosa estigmatitza i devalua la 
feina que fan aquests professionals, restant importància a la cura 
de llarga durada de les persones dependents. 

• Confiança en els professionals i entitats que treballen en el sector 
de la gent gran. S’ha de construir un sistema en què l’Administració, 
que té la responsabilitat de cuidar dels seus ciutadans, especial-
ment els més vulnerables, treballi conjuntament amb els proveïdors 
d’aquests serveis. 

• Garantir l’essencialitat d’una bona atenció de necessitats bàsi-
ques a les persones usuàries de les residències. 

• Donar temps a les entitats per a treballar correctament a trobar 
solucions als problemes derivats de la crisi de la pandèmia. 

• Establiment d’uns objectius mínims i complir-los, garantint a la 
ciutadania el que és imprescindible i oblidant les falses promeses, 
gestionant les residències amb precaució i honradesa. 

• Considerar la responsabilitat ètica del treball dels  professionals. 
En situació de pandèmia, la reflexió ètica és fonamental per tal de 
garantir les condicions apropiades. La  priorització dels aspectes 
logístics, la presa de decisions unilaterals o la manca de consens 
entre els professionals tenen un risc d’incidència que s’han d’evitar. 
La relació de confiança i el coneixement mutu entre professionals, 
usuaris i familiars, ha facilitat la presa de decisions difícils i l’acom-
panyament en moments vitals únics. En aquestes circumstàncies, 
l’ètica de tenir cura dels altres ha estat imprescindible. 

• El document conclou amb la necessitat de diàleg, de pensar en el 
bé comú i de retrobar la credibilitat del sistema del benestar, espe-
cialment per a les persones més fràgils de la societat. 
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La presència inicial de FEATE al debat sobre la gestió de les residències del Parlament i la seva posterior intervenció a la ma-
teixa comissió d’investigació va tenir ressò als mitjans de comunicació:

• “La Federació d’Entitats d’Atenció a la Gent Gran demana que se superi la “crisi de reputació”. Catalunya Ràdio, 07/07/20. 
• “El drama de las residencias llega al Parlament”. La Vanguardia, 07/07/20. 
• “La oposición reprueba al Govern por la gestión de las residencias”. El Periódico de Catalunya, 07/07/20. 
• “El Homrani reconeix que el Govern hauria d’haver prohibit les visites a les residències una setmana abans”. Diari ARA, 07/07/20. 
• “A les residències tenim molts problemes per trobar infermeres, per la diferència de sou amb la sanitat”. Cadena SER, 08/07/20.
• “Las residencias critican el abandono sufrido durante la pandemia: “Estábamos solos””. Europa Press, 14/09/20.

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-nit/la-federacio-dentitats-datencio-a-la-gent-gran-demana-que-se-superi-la-crisi-de-reputacio/audio/1075079/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200707/482163768636/residencias-covid19-covid-19-salut-homrani-verges.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200707/parlament-pleno-gestion-residencias-8028996
https://www.ara.cat/societat/coronavirus-covid-19-ple-monografic-parlament-residencies-gent-gran_1_1112684.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/08/sercat/1594190131_533392.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-residencias-critican-abandono-sufrido-pandemia-estabamos-solos-20200914151606.html
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Durant 2020 FEATE ha escrit i divulgat manifestos centrats en la crisi del coronavirus a Catalunya i les seves conseqüències en el sector 
de la tercera edat: 

Abril 2020. Manifest per denunciar el maltractament a les persones grans arran de la crisi 
de la COVID-19
El document, promogut pel Moviment per aturar el maltractament a les persones grans, destaca:

• La situació de vulnerabilitat en què es troben les persones grans que viuen en centres residencials i dels professionals que hi treballen. Es 
calcula que el 90% de les persones residents tenen una situació de dependència, per tant, necessiten cura i atenció. 

• L’impacte que produeixen la discriminació, l’edatisme i l’abandonament en les persones sense xarxa familiar o social. 

• La gran desprotecció de la població d’alt risc i les persones treballadores per part de les administracions durant les primeres setmanes de la 
pandèmia, sense prou material de protecció ni garantia de les proves diagnòstiques.

• Els criteris de selecció que es van seguir a les unitats de cures intensives (UCI), acusant la manca de recursos i la revisió dels criteris d’edat 
cronològica i ètica i valor social. 

• La invisibilització i risc de les persones grans maltractades que es van confinar amb persones maltractadores. 

• L’impacte de les informacions referents a la COVID-19 sobre les persones grans, demanant als mitjans de comunicació tenir cura de la infor-
mació i la seva forma de transmissió, ja que generaven a les persones grans i als seus familiars una sensació d’inseguretat, angoixa, ansietat 
i por. 

• La importància de prendre les mesures necessàries per a no discriminar i garantir els drets i la dignitat de les persones grans. 

MANIFESTOS

https://www.feate.org/wp-content/uploads/2020/04/manifest-covid-19.pdf
https://www.feate.org/wp-content/uploads/2020/04/manifest-covid-19.pdf
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Abril 2020. Manifest d’entitats vinculades a la defensa dels drets de la gent gran
El document, realitzat arran de la crisi de la pandèmia, demanava a les administracions públiques (ajuntaments, Generalitat i Govern de l’estat):

• La implantació immediata dels protocols per donar una atenció sanitària eficient. 

• Proporcionar els recursos professionals i tècnics i els equips de protecció individual per afrontar la crisi. 

• Assegurar els equips de cures pal·liatives als domicilis i centres residencials. 

• Assegurar, en el cas que la malaltia portés al final de la vida, que la persona afectada pugui traspassar amb dignitat i sense patiment. 

Abril 2020. Carta oberta al govern de Catalunya
Elaborada per la presidenta de FEATE i el president de la Confederació, instava el govern a actuar urgentment davant la crisi del coronavirus en 
les residències de gent gran i denunciava l’abandonament dels centres per part de l’administració. El document apuntava: 

• La responsabilitat dels partits polítics en la falta de recursos, la congelació de tarifes des del 2010 i la permissivitat cap a un model de negoci 
lucratiu que fa anys que la FEATE i La Confederació denuncien.

 
• La tardança a rebre l’ajuda dels primers equips de les Àrees Bàsiques de Salut i les instruccions per part del govern de no derivar els avis als 

hospitals a l’inici de la crisi del virus. 

• La manca de tests massius i la inexistència de plans de sectorització i d’aïllament reals. 

• El reconeixement vers el tercer sector social i la col·laboració conjunta entre poders públics, entitats socials i residències per garantir una 
bona atenció de la tercera edat. 

https://www.feate.org/wp-content/uploads/2020/04/manifest_gent_gran_coronavirus.pdf
https://www.feate.org/wp-content/uploads/2020/04/carta-oberta-al-govern-de-catalunya.pdf
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Maig 2020. Carta del fundador de FEATE 
El document, realitzat pel fundador de FEATE i de la Residència Bertran i Oriola, Bartomeu Navarro Villalba, explica els inicis històrics i el 
context social i econòmic perquè naixés la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat. Tanmateix, denuncia que les entitats socials 
sense afany de lucre hagin d’assumir els costos econòmics i humans que s’han derivat de l’enfocament mercantil de l’atenció a la gent gran 
i defensa que un dels principals objectius de la societat ha de ser garantir la màxima dignitat de les persones grans al final de les seves 
vides.

Juny 2020. Escrit del fundador de FEATE 
El document, en sintonia amb l’anterior publicat el maig de 2020, insisteix en la responsabilitat pública i política en adjudicar les conces-
sions i haver permès un model mercantil de gestió de les residències. El text també insta a la investigació judicial per la mala praxi de la crisi 
sanitària i social viscuda a les residències arran del coronavirus i recorda la importància de tenir en compte les circumstàncies anòmales 
que han sofert molt d’aquests centres. 

https://www.feate.org/wp-content/uploads/2020/05/carta-fundador-de-feate.pdf
https://www.feate.org/wp-content/uploads/2020/06/escrit-bartomeu-navarro.pdf
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Juliol 2020. Les entitats de FEATE perden 3 milions d’euros per les places privades buides 
durant els primers mesos de pandèmia
El document, realitzat pel vicepresident de FEATE, denunciava diferents aspectes: 

• Les pèrdues milionàries que van patir les residències, centres de dia i serveis d’atenció domiciliària de les entitats sòcies de FEATE entre 
març i juny de 2020 a causa del seu tancament dictat per la Generalitat. Les dades corresponen a totes les places privades que no van ser 
ocupades en aquell període.

• Que les mesures de confinament dels centres necessàries per fer front a la pandèmia no van venir acompanyades de mesures compensa-
tòries, la qual cosa va tenir un impacte directe en la sostenibilitat dels serveis prestats. 

• Que la impossibilitat d’ocupar places privades, sumat al manteniment de les despeses de funcionament com si estiguessin totes ocupades 
(els centres d’atenció a la gent gran van ser declarats serveis essencials, sent exclosos de mesures com ara ERTES o regulació del personal), 
va comportar que molts centres vessin compromesa la seva continuïtat per la manca de capacitat econòmica. 

• Segons les dades existents, a Catalunya el 70 % de les places d’atenció a la gent gran reben algun tipus de finançament públic, però el 30% 
restant són estrictament privades, i en el cas de les entitats de FEATE, la majoria són places dedicades a atendre a persones amb pocs re-
cursos o amb situacions socials d’alta complexitat.  

• FEATE ha plantejat aquesta situació a la Generalitat de Catalunya, juntament amb altres patronals del sector de l’atenció a la gent gran, i 
considera que les mesures que es prenen sobre la totalitat de les places d’atenció a la gent gran han d’anar acompanyades indiscutiblement 
del suport econòmic necessari perquè els centres puguin mantenir la seva activitat. 

https://www.feate.org/wp-content/uploads/2020/07/les-entitats-de-feate-perden-3-milions-1.pdf
https://www.feate.org/wp-content/uploads/2020/07/les-entitats-de-feate-perden-3-milions-1.pdf
https://www.feate.org/wp-content/uploads/2020/07/les-entitats-de-feate-perden-3-milions-1.pdf
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• Maig 2020. Residències, els grans oblidats. 30 Minuts, TV3, 13/05/20. 
El programa indaga en l’impacte del coronavirus en les residències de Catalunya. 

• Juliol 2020. Entrevista a la presidenta de FEATE, Montserrat Falguera. Ràdio 4. 
L’entrevista se centra en la valoració del Pla de Contingència de la Generalitat, que injectava 96 milions d’euros a les residències. 

• Juliol 2020. Entrevista al vicepresident de FEATE, Josep Serrano. Ràdio 4. 
L’entrevista parla sobre l’impacte i l’afectació que va tenir en les entitats de FEATE la pèrdua de 3 milions d’euros de març a juny de 2020.

PREMSA AUDIOVISUAL

https://www.youtube.com/watch?v=E-RBIBqLvXw
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SENDIR4/mp3/6/3/1594362015436.mp3
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SENDIR4/mp3/7/2/1595242231227.mp3
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• Agost 2020. Situació crítica a les residències: “Els avis no moriran de coronavirus, moriran de tristor”. El Món a RAC1, RAC 1, 19/08/20. 
L’entrevista a la presidenta de FEATE, Montserrat Falguera, gira entorn de la situació de les residències vers la COVID-19, arran de la publicació de 
l’informe de Metges Sense Fronteres sobre la gestió a les residències en el pic de la pandèmia, titulat ‘Poc, tard, i malament. El desemparament 
inacceptable dels avis durant la COVID-19’.

• Setembre 2020. Les residències, preparades per a la segona onada de Covid? Tot es mou, TV3, 04/09/20. 
Entrevista al vicepresident de FEATE, Josep Serrano. 

• Octubre 2020. La Generalitat deu 15,7 milions d’euros a les residències. Planta Baixa, TV3, 13/20/20.  
Entrevista a la presidenta de FEATE, Montserrat Falguera. 

• Novembre 2020. Residències de gent gran en alerta davant l’augment de contagis per coronavirus. Telenotícies, TV3, 05/11/20. 
Entrevista a la presidenta de FEATE, Montserrat Falguera, sobre els contagis de la COVID-19 i les mesures de protecció a les residències de gent 
gran. 

• Desembre 2020. Les residències, preocupades per les sortides permeses als residents aquest Nadal. Canal Blau TV, 10/12/20. 
Entrevista al secretari de FEATE, Carles Bardera, sobre les sortides dels residents en les festes de Nadal. 

https://www.rac1.cat/info-rac1/20200819/482907747109/residencies-avis-solitud-visites-abandonament-recursos-covid.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/les-residencies-preparades-per-a-la-segona-onada-de-covid/video/6058122/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/planta-baixa/la-generalitat-deu-15-7-milions-deuros-a-les-residencies/video/6063940/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/residencies-de-gent-gran-en-alerta-davant-laugment-de-contagis-per-coronavirus/video/6067619/
http://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/les-residencies-preocupades-per-les-sortides-permeses-als-residents-aquest-nadal
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• Abril 2020. “La situació és d’alt risc però s’està atenent bé”. El Punt Avui, 02/04/20. 
Entrevista a la presidenta de FEATE, Montserrat Falguera. I subtitula: “La situació és crítica però no veiem males praxis i posem per davant les 
persones”. “Tenim la sort de la gent del territori i de les famílies que es preocupen de nosaltres i ens fan mascaretes i bates”. 

• Abril 2020. Una dècada de retallades agreuja l’impacte del virus a les residències. ElPais.cat, 28/04/20. 
A l’article, que parla de com les patronals, els sindicats i familiars analitzen l’alta mortalitat als centres de gent gran i preveuen un canvi de model, 
hi intervé la vicepresidenta de FEATE, Assumpció Ros, per defensar el model públic del sector. 

• Juliol 2020. Quin és el debat? El Periódico de Catalunya, 17/07/20. 
Article d’opinió de la vicepresidenta de FEATE, Assumpció Ros. El text, escrit a partir de l’inici del debat al Parlament de Catalunya sobre “la ges-
tió de residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de la COVID-19”, acusa la manca inicial de material de 
protecció per als professionals, de proves diagnòstiques per als residents i professionals i de personal sanitari a les residències i el col·lapse de 
l’atenció hospitalària. També denuncia que moltes iniciatives promogudes per persones expertes i desenvolupades durant els darrers anys no 
s’ha pogut dur a terme per manca de recursos econòmics. 

• Juliol 2020. I la vida continua malgrat el torrent d’interrogants. El Periódico de Catalunya, 23/07/20. 
Anàlisi de la presidenta de FEATE, Montserrat Falguera, que acusa la manca d’ajudes al sector per part del govern per compensar les pèrdues 
de places privades que havien quedat buides i la reducció de compensació per les places públiques del 100% al 85%. També denuncia la pre-
carietat del sector i la necessitat de dignificar i reconèixer laboralment i socialment les professions entorn de les cures, amb personal format 
majoritàriament per dones.

PREMSA ESCRITA

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1768403-la-situacio-es-d-alt-risc-pero-s-esta-atenent-be.html
https://cat.elpais.com/cat/2020/04/28/catalunya/1588061669_909006.html
http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2020/7-Juliol/17072020/3-pe-opinio.pdf
http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2020/7-Juliol/23072020/3pe-i-la-vida.pdf?utm_source=Recull%20Premsa%20Taula&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Recull%20Premsa%20Taula%202608%2023%2007%202020
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• Agost 2020. Les residències alerten de l’ofec que els suposen els nous protocols sanitaris. Diari ARA, 20/08/20. 
L’article explica les despeses de 80 milions d’euros que, segons la Confederació, va assumir el sector des de març a abril de 2020. A l’article 
la presidenta de FEATE, Montserrat Falguera, alerta de les conseqüències de la manca de finançament: “si no ens donen més recursos, hi ha 
entitats que estaran en perill de tancar o què els costarà moltíssim de sobreviure, i més si tenim una segona onada.” També es demana que es 
paguin els sobrecostos generats a conseqüència dels protocols de la pandèmia, ja que les entitats es veuen impossibilitades d’assumir-ho. 

• Setembre 2020. Les famílies reclamen tests massius a les llars d’avis. El Punt Avui, 27/09/20. 
L’article alerta de la manca de prevenció real i de recursos per afrontar la segona onada de tardor. La presidenta de FEATE, Montserrat Falguera, 
insisteix en la necessitat de reforçar i coordinar els equips mèdics amb l’atenció primària per no arribar al col·lapse. 

• Octubre 2020. Les residències volen evitar com sigui tornar a prohibir les visites. Diari ARA, 17/10/20. 
La presidenta de FEATE, Montserrat Falguera, hi intervé per afirmar que les residències no poden tornar a tancar les visites davant una segona 
onada. 

• Novembre 2020. “Em conformo que em deixin sortir una hora”. Diari ARA, 01/11/20. 
L’article parla del temor que tenia part de la població en residències de no poder veure els seus familiars per Nadal i dels protocols de seguretat 
implantats a les residències per part de la Generalitat durant el Nadal. La presidenta de FEATE, Montserrat Falguera, hi intervé per explicar que 
algunes residències es plantejaven comprar proves ràpides per detectar si el personal estava contagiat. 

• Novembre 2020. El dilema de l’últim sopar nadalenc en els geriàtrics. El Periódico de Catalunya, 25/11/20. 
L’article explica com els cuidadors i familiars discrepaven de com procedir perquè les persones residents als centres no celebressin en soledat 
les festes. 

https://www.ara.cat/societat/residencies-demanen-recursos-protocols-salut-covid19-coronavirus-diners_1_1057274.html
http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2020/9-Setembre/28092020/4-pa-les-families.pdf
https://www.ara.cat/societat/coronavirus-covid-19-residencies-segona-onada-objectiu-no-prohibir-visites-familiars_1_2553018.html
https://www.ara.cat/societat/em-conformo-deixin-sortir-hora-coronavirus-covid-19_1_2553840.html
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20201125/nadal-residencies-geriatrics-dilema-ultim-sopar-8221188
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Telèfons
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FER-SE SOCI
Ets una entitat i vols associar-te a FEATE? Omple el formulari disponible a la web. Per a més informació, pots contactar amb la Federació.

FEATE

https://www.feate.org/formulari-alta-feate/

