
Tenim l’entrevista amb el Gabriel Calzado 
en una de les sales de la seu central 
d’Asisted, al carrer Muntaner, gairebé 
tocant Ronda General Mitre, en ple barri 
de Sant Gervasi. Aquesta entitat, es va 
crear amb la finalitat de proporcionar 
especialistes en atenció i assistència 
domiciliària a persones grans o depenents.

Expliqui’ns la història d’aquesta em-
presa i perquè la va crear?
Asisted neix per circumstàncies de la 
vida..., i amb vocació de servei. Fa uns 
quaranta anys, jo estudiava medicina, i 
per pagar-me els estudis, vaig començar a 
cuidar a persones grans. No vaig finalitzar 
la carrera, però segueixo amb aquesta 
tasca des de l’any 1980 que és quan vaig 
fundar Asisted.
En l’actualitat som més de set-cents 
professionals que prestem els nostres 
serveis d’atenció domiciliària a més 
de mil usuaris mensualment, ja siguin 
persones majors o que per qualsevol altre 
motiu tenen limitada la seva capacitat 
d’autonomia per exercir les activitats 
bàsiques de la seva vida diària.

Com ha evolucionat el tema assisten-
cial respecte a la societat en els últims 
trenta cinc anys?
Ha evolucionat, però no al mateix ritme 
que ha evolucionat  la societat en 
general.  A principis dels anys vuitanta, 
a Barcelona, els serveis socials d’atenció 
domiciliària eren mínims. En aquella 
època les persones grans estaven ateses 
a casa i pels seus familiars.  La realitat 
actual, com a conseqüència d’una 
major desestructuració familiar, canvis 
demogràfics, una major incorporació de 
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la dona al mercat laboral, allargament 
de l’esperança de vida, etc ..., és molt 
diferent de la de fa 40 anys. Avui tenim 
més dificultats per atendre a les nostres 
persones grans com voldríem.

Quina és la seva tasca com a president 
d’aquesta entitat?
Supervisar, juntament amb el consell 
de direcció, el dia a dia de l’associació i 
definir les estratègies de futur a seguir. A 
més, gestiono les relacions institucionals 
amb altres entitats del sector per arribar a 
acords i convenis de col ·laboració; hi ha 
molt per fer.

I quin és el panorama del vostre sector 
actualment?
Entre tots estem fent un gran esforç 
perquè la situació canviï, per dignificar i 
aconseguir un major reconeixement social 
de l’activitat. És un sector en què s’ha 
instal·lat una certa precarietat, hi ha molta 
economia submergida que desprestigia 
la professió. Cal fomentar i potenciar la 
formació dels cuidadors, valorar el seu 
treball i fidelitzar-los. Aquest és el camí 
cap a un major reconeixement del sector.

Sembla evident que cada vegada 
hi ha més demanda de cuidadors i 
cuidadores...
Sí, sens dubte hi ha més demanda, per 
que cada cop tenim una població més 
envellida.
Nosaltres oferim un servei nou i alhora 
antic: abans aquestes tasques la feien la 
filla o el fill de la persona depenent. Ara, 
això ha canviat i molta gent gran que no es 
val per sí mateixa contracte un cuidador. 
Des de Asisted podem fer una assistència 
integral, des de aixecar a la persona del 
llit, rentar-lo, treure a passejar el seu gos, 
fer gestions i compres, preparar-li el dinar, 
ficar-lo al llit, etc; fins a  torns de  cuidadors 
les vint-i-quatre hores del dia. 
Complementàriament oferim un servei 
de tele-assistència domiciliària gratuïta 
per reduir les hores presencials i així 
abaratir el cost econòmic que suposa la 
contractació del servei. També oferim un 
servei gratuït d’orientació i assessorament 
a les persones grans, informant-los sobre 
quins serveis i prestacions dels serveis 
socials de l’administració poden tenir 
accés.
A diferència d’altres empreses del sector 
Asisted no opera com una empresa de 
col·locació o de intermedició, tots els 
nostres professionals estan donats d’alta 
com a tals en el règim general de la 
seguretat social, el que proporciona una 
total seguretat jurídica i laboral a la persona 
assistida i un merescut reconeixement i 
cobertura professional a l’assistent. Som 
una entitat social sense ànim de lucre.
Tant la nostra entitat com el servei 
que prestem estan homologats pel 
Departament d’Acció Social i Ciutadania 

de la Generalitat de Catalunya.

Plans d’expansió pel 2018?
En l’actualitat, a part de la central de 
Barcelona amb seu a Sant Gervasi, tenim 
vuit delegacions més repartides pel 
territori català. El nostre model de gestió 
està basat en la proximitat. La nostra 
intenció és arribar a donar servei i cobrir 
la demanda que, cada vegada més, es 
troben moltes àrees de població en el 
territori i sense descuidar la qualitat del 
servei: apliquem la gestió empresarial 
amb filosofia social.

Quines diferències i similituds hi ha 
entre Catalunya i la resta d’Espanya 
respecte al sector de l’assistència? i 
respecte a altres països europeus?
Els països més desenvolupats econòmi-
cament tenen més tradició, sensibilitat i 
dotació pressupostària en tot el referent 
a les polítiques socials. El SAD (Servei 
d’Atenció Domiciliària), s’ha anat disse-
nyant i implantant a Europa d’una manera 
heterogènia i d’acord a les necessitats i 
recursos destinats a això. Els països nòr-
dics, podem dir, que són els pioners, i tot 
seguit s’afegeixen Alemanya, Regne Unit, 
França i Holanda. 
És al 2006 quan s’aprova a Espanya la 
Llei de la Dependència i, per altre costat, 
al 2007 a Catalunya s’aprova la Llei de 
Serveis Socials.

Quina és la teva opinió sobre la Llei de 
la Dependència i la de Serveis Socials? 
Creus que han complert les seves 
expectatives?
Totes dues lleis estableixen l’accés als 
serveis socials com un dret universal, i 
això ja és molt positiu. Se’ls bateja com el 
quart pilar de l’estat del benestar, al costat 
de la sanitat, l’educació i les pensions. 
Són lleis imprescindibles en una societat 
que es defineixi com desenvolupada, si bé 
cal reconèixer que al nostre país no han 
aconseguit assumir tots els ambiciosos 
objectius per als quals van ser creades. 
La greu crisi econòmica que es produeix 
a partir del 2008 no ha ajudat gens ni mica 
i l’Estat no ha pogut destinar la dotació 
pressupostària inicialment prevista i 
destinada a desenvolupar aquestes lleis. 
Cal reconèixer que han suposat un 
canvi cultural i de mentalitat en la nostra 
societat, i ens ha donat una major 
consciència social respecte al servei 
d’atenció domiciliària.

Personalment, què és el que més et 
satisfà de poder ajudar persones grans 
o depenents?
Et diria que ajudar, en el sentit més 
ampli de la paraula, ja és per sí mateix 
molt gratificant. La meva experiència, en 
aquest trànsit que és la vida, és que tot el 
que dónes et fa créixer i que d’una manera 
o altra et retorna: encara que només sigui 
per egoisme, ajuda!


