
INFORME 
PROCÉS CO-CREACIÓ MODEL DE PREVENCiÓ
i ATENCiÓ A LA DEPENDÈNCiA
ViLANOVA i LA GELTRÚ

Amb el suport:



ÍNDEX CONTiNGUTS

3 Presentació 

4 Jornada 24 Novembre
- Expectatives vers el procés de co-creació
- Actors del procés  
- Aspectes a cuidar

9 Jornada 16 Febrer
- Presentació Model d’Atenció centrada en la persona
- Identificació d’altres experiència a conèixer 

23 Jornada 4 de maig
- Resultats avaluació participativa àgil de les persones en situació de dependència a VNG
- Presentació de quatre experiències d’interès.

33 Jornada 28 de setembre
- Taller participatiu per contrastar i enriquir els reptes i accions del
model d’atenció a la dependència i l’envelliment de VNG.
- Avaluació participativa del procés de co-creació.



El present document és el recull i resum de les quatre 
jornades de treball realitzades durant el curs 2021 – 2022 en 

el marc del procés de co-creació del model d’atenció de 
prevenció i atenció a la dependència a Vilanova i la Geltrú.

És el resultat de la col·laboració i energia d’un conjunt 
divers d’actors socials, professionals i polítics de la ciutat.



JORNADA
24 DE NOVEMBRE
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JORNADA
16 DE FEBRER
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Jornada
16 febrer (17 – 20h)
Centre Cívic La Geltrú
35 participants 

Durant la jornada es van tractar:
1. Devolució de les idees recollides a la primera trobada 

(document enviat a les persones assistents).
2. Presentació del model d’atenció centrada en la 

persona per part de la Mariona Rustullet de SUMAR 
“Revisitem el concepte de dependència i compartir la 
mirada de l'atenció centrada en la persona” i després 
es va realitzar un debat participatiu amb les persones 
participants. 

3. Identificació d’experiències que les persones 
participants volien conèixer en la tercera sessió, 
concretament es va acordar convidar a gent de la 
prescripció social, sostre cívic, i alguna experiència 
d’atenció comunitària.

4. Finalment, es va convidar a participar en la realització 
d’una avaluació participativa àgil de la situació i 
necessitats de les persones en situació de 
dependència a Vilanova i de les persones cuidadores 
amb la voluntat d’incorporar la seva mirada al procés. 
Es van apuntar més de 15 persones voluntàries per a 
dur a terme les entrevistes
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Mariona Ruscudell (SUMAR)
Fa 12 anys que va néixer SUMAR amb la 
missió i objectiu de diferenciar-se de 
l’àmbit privat d’atenció a la gent gran, 
tenint en compte que els estàndards de 
qualitat són molt baixos. L’autèntic repte 
dels models d’intervenció és poder 
treballar d’alguna manera on posar la 
persona al centre. 

“No els podem atendre diferent si no 
els atenem d’una altra manera (...) 
Protegint-los la vida, potser els hem 
tret la vida”

La Covid-19 ha accelerat el debat 
d’atendre de manera diferent a la gent 
gran. Partim d’uns models d’intervenció 
que vénen del món sociosanitari, de la 
beneficència, molt assistencialista... No 
s’ha sabut fer millor, però alguna cosa 
n’hem d’aprendre. 

Cal una nova manera d’atendre i 
entendre a la nostra gent gran, per 
exemple la normativa dels Centres de 
Dia té més de 20 anys. 

“Cal treure’s l’uniforme (mental) no 
físic.”

Posar-se en horitzontal amb la persona 
usuària. El canvi de paradigma implica 
desaprendre moltes coses que ens han 
explicat. Venim d’una mirada massa 
sociosanitària i assistencialista.

Per què cal canviar? Perquè ens ha 
canviat “el client”: nous vells”.
L’envelliment va de 65 a 102 anys i els 
volem atendre a tots iguals... aquí tenim 
el problema. Aquest nou “perfil”, els 
“nous vells/vells joves” si els volem 
atendre de la mateixa manera, no 
vindran. No volen venir si els atenem 
com fins ara. Busquen models 

alternatius com el co-housing. 

“Hem de deixar d’atendre les 
necessitats per atendre les 
preferències”

Les persones grans que encara venen a 
les residències, són persones nascudes 
en l’època de la postguerra. Acostumats 
a acatar ordres, però no reclamen els 
seus drets. Es conformen amb poc: a ser 
atesos en les necessitats bàsiques. Però 
això ha passat a la història. 

“Ens cal un canvi de model, un model 
centrat en la persona”

Parlem de preferències i desitjos, de 
consensuar amb la persona usuària 
consideren quines capacitats té (què fem 
amb el braç que li funciona?, no amb el 
que no funciona).

La persona com a element actiu, no 
passiu. Centrar-nos en el fet que la 
persona usuària aprengui més, tingui 
estímuls. 

Més acompanyar i menys intervenir. 

Un exemple:
“Tu decideixes com vols envellir”.
Projecte amb el model amb pautes per 
baixar/aterrar la mirada centrada en 
l’atenció a la persona. 

NOTES ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA
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Cas d’èxit a SUMAR:
Nova unitat de convivència

Entorn domèstic on viuen 15 persones 
grans amb diferents nivells de 
dependència. Durant mig any van fer un 
estudi de 15 persones d’aquesta unitat i 
15 persones d’un altre mòdul. Tocant el 
model arquitectònic passen moltes 
coses diferents, per exemple es respecta 
molt la privacitat.

Resultats: en aquest nou àmbit genera 
exponencialment més qualitat de vida en 
aquestes persones. 

No fan talles, no fan activitats, no hi ha 
tècnics... fent tallers es reprodueixen les 
activitats més significatives. 
Acompanyament per part de 
gericultors/es. 

Per fer-ho, treballen amb el PAM – Pla 
d’Acompanyament de Millora-

Van agafar 7/8 gericultores que són 
buscades i estimades pels familiars. Van 
fer enquestes per esbrinar què tenen per 
ser estimades? Conclusió... un somriure 
sempre a la cara. Això va portar-les a 
definir un pla de millora amb aquelles 
competències bàsiques per acompanyar 
a les persones (empatia, atenció a la 
diversitat, treball en equip...). D’aquí va 
sortir un decàleg amb les accions i 
actituds de com desenvolupar aquesta 
competència personal. 

Van posar uns criteris: per exemple à
les gericultores han de tenir un 4 
d’empatia (de 0 a 4). D’aquí es du a 
terme el pla d’acompanyament i millora. 
Espai de trobada del director amb el 

professional que té per sota per treballar 
més aquesta part de competències. 
Aquestes unitats de convivència són per 
a tots els nivells de dependència. 
Categoritzar-ho per graus de 
dependència és molt còmode per als 
professionals, però no per als usuaris. 

Exemple Residència Sant Hilari 
Sacalm ofereix els serveis de centre de 
dia, residència assistida i menjador 
social, amb caràcter temporal o 
permanent. I també disposa de la 
primera Unitat de convivència, a 
Catalunya, on viuen 15 persones amb 
diferents capacitats cognitives i 
físiques.
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Es va obrir un torn de preguntes i 
reflexions amb les 35 persones 
assistents, aquestes són algunes de les 
aportacions:

• “He treballat en residències i recordo 
que en els llibres que teníem sortien 
aquestes pautes de treballar amb 
l’empatia i actitud de cura. Ja fa anys 
que es treballa amb aquesta 
perspectiva. Desprès, amb les 
companyes, hi estaven d’acord. 
D’afrontar el paternalisme i deixar 
l’infantilisme. Però deien que era molt 
complicat perquè tenen uns horaris. 
Amb les condicions en les quals 
treballen és molt difícil que puguin fer 
un bon acompanyament (...) la rutina 
de les mateixes treballadores fa que 
no puguin atendre de la millor 
manera.”

“(Resposta ponent) Efectivament, la 
normativa no ens ajuda gens 
(inspeccions...) partim d’una formació 
que ve molt de la línia sociosanitària. 
Trencar el paradigma de “sóc millor 
gericultora si dono per dinar a 7 
persones (...) el model creuer de 
residències (persones juntes mirant 
TV) dóna molts diners (...) per 
gestionar una manera diferent els 
models centrats en l’atenció a la 

persona implica gerents i directors 
que pensin diferent. 

• “Els qui som aquí ja tenim aquesta 
sensibilitat. Per no centrar-nos tant en 
les residències, hem de tenir en 
compte altres àmbits (...) evidentment 
val més diners, és més difícil, és més 
temps... sense arribar al nivell 5, anar 
aconseguint petits nivells en el dia a 
dia, potser no és tant difícil.  
L’exemple clar de que quan anem al 
metge, aquest, parla amb la família i 
no la persona usuària/persona gran, 
això s’ha de canviar.”

• “El perfil de persones d’avis ha 
canviat, fa anys ja parlàvem del model 
d’atenció a les persones partint dels 
gustos/preferències de les persones. 
(...) hi ha coses bàsiques que es 
poden aconseguir sense un gran 
pressupost (...) mirar a la cara de la 
persona atesa, parlar més a poc a 
poc...” 

• “nosaltres vam passar d’un model 
assistencial a un model més centrat 
en la persona i les principals 
resistències les posaven els 
treballadors (...) nosaltres hem anat 
veient que petits canvis d’actitud, 
impliquen grans canvis.”

• “no és el lloc on van a residir sinó el 

lloc on van a viure. Segur hi ha coses 
que sí són realitzables”.

• “el més important és el canvi de 
mirada per part de tothom: familiars, 
gestors, famílies.... un canvi de 
mirada de tota aquesta gent i 
començar per petites coses. Si 
l’estructura acompanya, fantàstic. El 
canvi de mirada fa que canviï el to i 
tipus d'atenció.”

• “per una part és la mirada, però 
també entro en xoc, per la quantitat 
de persones que hem d’atendre. És 
com una contradicció el nombre de 
persones i el tipus d’atenció que 
podem donar amb relació als 
recursos humans disponibles.”

• “Parlo des de l’atenció primària... fer 
un canvi de mirada acompanyada 
d’un sostén: de quina ràtio de 
professionals estem parlant? Ens 
deixem alguna cosa i és la realitat. 
Potser és una visió molt negativa. 
D’on traiem els diners? Com es paga i 
es tracta el professional és clau (Es 
posa sobre la taula les condicions 
laborals dels professionals d’atenció a 
les persones i els recursos que 
s’inverteixen).”

NOTES DEBAT PARTiCiPATiU POST PONÈNCiA
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A continuació de la ponència i el debat 
es va proposar una dinàmica 
participativa entre els assistents per 
compartir quins haurien de ser els 
principals valors que haurien de donar 
forma i colors al model d’atenció a la 
dependència i l’envelliment de VNG. Es 
van crear 5 grups de treball de 5/7 
persones.

GRUP 1
• Canvi de valors en l’àmbit social i polític a 

tot nivells: partint de la base i establir 
circuits molt clars que arribin als decisors. 

• Donar dignitat a totes les persones i 
també les professions de cures. 

• Personalitzar les cures a les persones
• Part tecnològica/robotització: pedagogia i 

ètica per fer-ne ús. 

GRUP 2
• Model que doni poder a les persones.
• Model basat en l’escolta activa i flexible.
• Model d’igual a igual.
• Tenir en compte molt la qualitat i no la 

quantitat.
• Model integral que inclogui a les famílies.
• Model en constant revisió, actualització.
• Model molt humà. Superar les 

burocràcies. 

GRUP 3
• Valors com l’empatia, l’assertivitat, la 

dignitat de la persona gran i les 
professionals, l’ètica en l’atenció i serveis 
que duem a terme, la no discriminació, la 
igualtat de dret accés al servei. Que no hi 
hagi exclusions.

• Quant als principis: sostenibilitat de 
model (partides pressupostàries pel 
MCP), tenir en compte la història de vida 
de la persona, potenciar l’autoestima i 

autonomia, respectar l’entorn de la 
persona, tenir present el procés vital, 
cuidar als cuidadors, accessibilitat 
arquitectònica i no excloure digitalment.

GRUP 4
• S’haurien de donar uns canvis en l’àmbit 

dels agents professionals pel que fa a 
l’empatia, acompanyament, i canvi de 
mirada de la persona: potenciar 
l’autonomia, respectar les emocions i 
preferències. 

• Un altre valor com la sostenibilitat.

GRUP 5
• Humanitzar, empatia, respecte, dignitat.
• Treballar pel benestar de la persona gran i 

les famílies.
• Per acompanyar s’ha de valorar a la 

persona.
• Treballar la creació del vincle.
• Treball en xarxa i connectar amb 

experiències d’èxit que volem conèixer.
• Atendre la diversitat.
• El llenguatge és important. Canviar el 

llenguatge per canviar la percepció: 
passar de dir “pacient/usuari” a 
“persones”.

• S’ha de desaprendre per poder aprendre 
de nou. Portem maneres de fer de molts 
anys i inèrcies i canviar té els seus reptes.

• Empoderament de les persones.

NOTES VALORS i PRiNCiPiS DEL MODEL VNG
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JORNADA
4 DE MAiG
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Jornada
4 maig (16 – 19h)
Centre Cívic La Geltrú
39 participants entre agents socials (5),
professionals (32)  i polítics (2).

Durant la jornada es van tractar:
1. Devolució de les idees recollides a la segona  

trobada (document enviat a les persones assistents) 
que inclou el resultat de les entrevistes participatives.

2. Presentació de 4 experiències en l’àmbit de les cures 
i l’atenció a la dependència i l’envelliment:
• Núria Salas (Ajuntament de Barcelona) – La vila 

Veïna
• Cristina Casajoana (Agència de Salut Pública de 

Catalunya) – Programa de Prescripció Social. 
• Jaume Elias (Cooperativa Sostre Cívic) – Can 70.
• Antoni Reverte (Fundació Ave Maria) – Projecte 

Never Alone.
3. Dinàmica participativa: en què ens inspiren aquests 

projectes?
4. Tancament.
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RESULTATS AVALUACiÓ PARTiCiPATiVA ÀGiL
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78
entrevistes 

fetes 
voluntàriament

Mitjana 78
Moda 82

Menys de 50 anys 1
Entre 50 i 65 anys 5
Entre 66 i 75 anys 10
Més de 75 anys 31

Mitjana 60
Moda 60

Menys de 50 anys 4
Entre 50 i 65 anys 16
Entre 66 i 75 anys 6
Més de 75 anys 5
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Barris sense participació

Fondo Somella
Masia Nova
Prat de Vilanova
Tacó

El 100% de les persones 
en situació de 
dependència que han 
participat viuen a casa. 
22 persones, de les 45 
que han participat, viuen 
soles, les 23 restants 
viuen en família.
Els principals serveis dels 
que fan ús les persones 
entrevistades són el SAD 
(21) i l’espai social de 

Vilanova (19). Cal recordar 
que la mostra no ha estat 
aleatòria sinó intencional. 
Les persones que 
indiquen altres 
coincideixen 
majoritàriament en fer ús 
del servei de 
teleassistència i el SAD 
privat.

PERSONES
EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
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El 40% de les persones 
participants no tenen cap 
grau reconegut de 
dependència o està en 
tràmit.
A més de la meitat de les 
persones participants en 
situació de dependència les 
cuida un familiar.
Pel que fa a les principals 
necessitats NO cobertes, en 
destaquem les que 
apareixen el núvol de 
conceptes
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Què és el que més t'ajuda 
o et dona més suport en la 
situació que et trobes, 
actualment?
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Quins serveis o 
actuacions calen a 
Vilanova i la Geltrú per 
donar suport a persones 
en situació de 
dependència?
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Barris sense participació

Fondo Somella
Masia Nova
Prat de Vilanova
Tacó

Pel que fa a les necessitats de les 
persones cuidadores que han 
participat són les que es mostren 
en el núvol de paraules, destaca la 
opció de tenir més temps per una 
mateixa.

L’ajuda psicològica, el suport 
emocional i la necessitat de major 
interès en la seva situació són 
altres necessitats que destaquen 
entre les respostes recollides.

PERSONES
CUIDADORES
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Què és el que 
més t'ajuda en 
el teu rol de 
cuidadora?



24

Quins serveis o 
actuacions 
creus que calen 
a Vilanova i l 
Geltrú per 
donar suport a 
les persones 
que cuiden a 
altres persones 
en situació de 
dependència?

Si penses en el 
teu futur, com 
voldries ser 
atesa si 
tinguessis 
alguna 
dependència? 
Què seria 
important per a 
tu? 



“La Vila VeÏna – Ciutat Cuidadora” de 
l’Ajuntament de BCN
Núria Salas Priego

És un projecte que porten 6 mesos 
implementant a BCN des de l’Àrea 
d’Innovació Social de Drets Socials.
Vila Veïna és un servei gratuït de 
l’Ajuntament de Barcelona on informar-
te dels recursos i serveis que tens més a 
prop per cuidar d’altres persones: gent 
gran, criatures, persones amb 
discapacitat...
Està vinculat al programa de súper-illes 
socials, on intentar recuperar espai per 
la vila, la ciutadania i el veïnat. Es 
persegueix adaptar millorar l’atenció a la 
dependència en funció de cada territori 
en concret. 
Per què aquest nom? VILA- Territori / 
VEÏNA- clau gènere; perquè són 
majoritàriament les dones les que 
continuen amb el rol de cura. 
Filosofia/visió: que la cura traspassi “el 
domicili”, difícilment es traspassa els 
murs d’atenció socioresidencial.  
Les paraules valors clau vinculats al 
projecte” à PROXIMITAT, INTEGRACIÓ 
DE SERVEIS, CORRESPONSABILITAT I 
JUSTÍCIA SOCIAL.

5 GRANS OBJECTIUS
1. El dret a la cura i el dret a la 

informació: s’obre un espai 
d’informació i orientació al veïnatge. 

2. Generar espais de trobada i de 
relació fomentant el model de cura 
col·lectiva.

3. Millorar la coordinació i atenció de 
recursos de suport.  Incorporar 
recursos i serveis que provenen de 
l’àmbit comunitari i/o privat.

4. Corresponsabilitat: en clau de 
gènere (implicar als homes), en clau 
de cicle vital (incorporar als infants). 
Fer visible i reconeixible quin és el 
valor social de la cura. 

5. Com posem l’accent en l’espai 
públic? Com fer de les nostres ciutat 
més cuidadores?. 

PERSONES DESTINATÀRIES
La població que viu als territoris Vila 
Veïna, però especialment a: 
• Gent gran, 
• Famílies amb infants de 0 a 3 anys, 
• Les persones cuidadores: no importa 

en quina situació administrativa es 
troba (regular/irregular) o condició 
laboral (en negre o no), els importa la 
persona. 

ON S’INTERVÉ I PER A QUÈ.
En base a evidències d’indicadors. 
Creació d’un ÍNDEX DE 
VULNERABILITAT SOCIAL per zones. 
Ho interessant d’aquest índex és que es 
contemplen indicadors no tant sols de 
necessitats socials, sinó també de 
recursos socials comunitaris a les zones. 
Aquesta diversitat fa que la intervenció 
pugui ser més acotada i real al territori. 
Alguns dels indicadors que es 
mencionen: promig de llars de majors de 
75 anys que viuen sols, promig de llars 
amb infants de 0 a 3 no escolaritzats.
S’ofereixen serveis de base, serveis que 
es creen adaptant-se a les necessitats 
resultat d’una diagnosi participativa i 
intervencions més específiques en funció 
de cadascuna de les realitats diferents 
dels territoris. 

NOTES DE LES 4 EXPERiÈNCiES PRESENTADES
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CARTERA DE SERVEIS

• Totes les viles veïnes hauran de 
comptar amb un servei d’atenció i 
informació (2 matins i 2 tardes)

• En totes les viles veïnes ofereixen un 
servei jurídic i assessorament laboral 
per a cuidadores professionals. 

• Espais de suport a la criança i les 
habilitats familiars.

• Espais de suport mutu i benestar 
emocional. 

ORGANITZACIÓ
• Equip de coordinació de ciutat i equip 

de territori. 
• El desplegament inicial es fa a partir 

de l’elaboració d’una diagnosi 
participativa (varis focus grups i 
entrevistes en profunditat per 
detectar necessitats); també procés 
de participació amb el veïnat.  
Elaboració i monotorització en el 
projecte (col·laboració externa 
universitat autònoma de BCN - Sara 
Moreno). Diagnosi de l’estat de les 
cures als barris pilot, etc. 

Com arriba a la ciutadania la 
informació d’aquest projecte?
(Núria) Un dels nostres reptes era arribar 
a les persones que no estan enxarxades. 
El gran repte és com ens vinculem a les 
persones/famílies que no estan vinculats 
als serveis normalitzats. Vàries 
estratègies: 

• Per una banda, el referent territorial té 
1 matí (setmanal? No queda clar) 
l’espai públic per trobar-se amb les 
TF -treballadores familiars- o les TL -
treballadores de la llar-. 

• Es despleguen activitats formals en 
entorns informals: exemple “La 
Caseta amb Rodes” (Poble Nou). Es 
desplacen en parcs infantils i 
desenvolupen materials educatius per 
informar a les famílies, sobretot a les 
d’origen divers. 

• No som un projecte “de despatx”, 
som un “projecte comunitari”
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”Never Alone”
Fundació Ave Maria.
Antonio Reverte

La Fundació Ave Maria és una institució 
privada sense afany de lucre reconeguda 
per la Generalitat de Catalunya. Des de 
l’any 1987 ofereix atenció especialitzada 
a les persones adultes que tenen 
discapacitat intel·lectual.
“Never Alone” és un projecte dut a terme 
amb la col·laboració de l’Institut de 
Robòtica. Va començar l’any 2.017 
treballant per persones grans que podien 
viure soles o amb poc suport. 
Van desenvolupar una plataforma 
informàtica que intentava controlar la 
qualitat de vida o les necessitats de 
suport. El 2.020 van començar a 
desenvolupar aquesta plataforma per 
garantir una vida el màxim 
d'independent possible a altres persones 
en situació de dependència. “Never
Alone” és la creació aquesta plataforma 
de teleassistència, plataforma que 
facilita la coordinació de tots els 
prestadors de serveis i personal 
d'atenció a domicili com cuidadors, 
infermers o personal de la neteja i altres 
com serveis socials o el centre de salut, 

junt amb elements domòtics que 
empoderin a l'usuari a casa seva, de 
forma personalitzada. 
És una proposta tecnològica de millora 
de la qualitat de vida de les persones 
que presenten dependència de llarga 
durada (escales psicomètriques).

OBJECTIUS
L’objectiu principal és ajudar a les 
persones de la tercera edat i 
discapacitades a viure de forma 
independent.
Atendre els nous paradigmes en 
l’atenció a les cures, eix de treball que 
s’esmenta al pla de salut 2021 – 2025 de 
la Generalitat de Catalunya. 
Assegurar la bona vida de les persones 
dependents. 
Interconnectar municipis, consells 
comarcals i diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya, fer participar a 
la comunitat... 
Fer una avaluació inicial i continuada de 
la qualitat de vida. 

PRINCIPIS
Proactivitat, garantir drets de salut i 

drets socials, no tenen límit d’edats i 
emfatitzen tot el que és l’atenció 
comunitària. 

PERSONES DESTINATÀRIES
Va destinat a atendre a persones majors 
de 65 anys que visquin soles a domicili i 
tinguin un grau reconegut de 
dependència i persones amb 
discapacitat. 
Són moltes i diverses les causes de 
discapacitat derivades de l'envelliment: 
pèrdua de visió, de mobilitat o 
Alzheimer, per citar-ne algunes. 
Van fer una prova pilot a Sant Pere de 
Ribes i Olivella, on va participar el 
Consell Comarcal del Garraf.

Amb quina freqüència es passen les 
escales/enquestes per actualitzar la 
informació?
(Antonio) En funció de la situació de la 
persona. En el nostre cas (que tenen 200 
persones al servei) passen l’escala en 
l’inici abans de fer el pla d’acció 
individual, passen l’escala complerta. En 
funció dels resultats d’aquesta escala, 
s’actua d’una manera o d’una altre. La 
seva intenció és tenir una avaluació cada 
6 mesos. 
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Programa de prescripció social
Agència de Salut Pública de Catalunya
Cristina Casajuana

La Cristina treballa a la sub-direcció 
general de drogodependència. Coordina 
tota l’àrea de salut mental, de la qual 
penja el programa de prescripció social i 
salut. És un programa que porta uns 
anys desplegant-se i dirigint-se a atenció 
social i primària. 

QUÈ ÉS LA PRESCRIPCIÓ SOCIAL?
Un actiu és un recurs que dóna salut i 
benestar. Quan intervé un professional 
sanitari i un pacient, ho designem com 
una prescripció social. 
La prescripció social és un mecanisme a 
través del qual un professional de la 
salut i un pacient identifiquen junts 
activitats de la comunitat per millorar la 
seva salut i el seu benestar. 

OBJECTIUS
Augmentar la participació, millorar la 
qualitat de vida... múltiples aplicacions 
de la PS. La seva vinculació amb la 
prevenció en trastorns mentals a 
Catalunya. 

TENDÈNCIES I PROBLEMÀTIQUES
Augment de la incidència/prevalença 
trastorns mentals i del consum de 
substàncies amb potencial d’abús 
(drogues). Pel que fa al consum de 
tòxics, manca de campanyes 
generalitzades de prevenció i 
sensibilització. 

VISIÓ DE LA QUE PARTEIX EL MODEL 
DE PRESCRIPCIÓ SOCIAL
El 80% dels factors que afecten i 
expliquen la nostra salut es troben fora 
del sistema sanitari, però la majoria de 
recursos que s’inverteixen en salut estan 
dins del sistema sanitari. La majoria dels 
determinats de la nostra salut es troba 
fora de l’àmbit d’influència del sistema 
sanitari. 
Es proposa un canvi de perspectiva cap 
a un model més holístic en la salut (salut 
emocional..), incorporar la mirada dels 
actius en salut i la mirada salutogènica 
(Aaron Antonovsky) que busca potenciar 
les capacitats que donen fortalesa i 
resiliència a les persones i comunitats 
(visió capacitadora). 
We're The Superhumans | Rio 
Paralympics 2016 Trailer

Volen apropar els recursos a la 
comunitat i que es puguin prescriure. Té 
un rol important el facilitador que fa de 
vincle entre les entitats i el centre 
d’atenció primària. 

Vídeo Càpsula sobre què es la 
prescripció social
Contacte: prescripcio.social@gencat.cat
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CO-housing
Cooperativa d’habitatge en cessió 
d’ús
Jaume Elias (Sostre cívic / Can 70.)

Es descriuen dues perspectives: model 
de cooperativisme en cessió d’ús, i  
tinença de l’habitatge des de la mirada 
de les persones grans. 

Model de cooperativisme en cessió 
d’ús. Què és?

Tenim costum de tractar amb el model 
d’habitatge de manera privada (propietat 
i/o lloguer). Proposem que l’habitatge no 
sigui una propietat privada sinó un bé 
d’ús col·lectiu i del col·lectiu. 

És un format de tinença que està entre la 
compra i el lloguer, i que no és de 
propietat pública ni privada. És un model 
que permet una estabilitat en el temps. 
L’habitatge seria assequible, no seria 
especulatiu. El com, seria autogestió i 
cooperació que implicaria unes relacions 
més properes i sostenibles. Estan en un 
mercat social (no de competències). 

Valors que pot promoure aquest model 

d’habitatge: espais comunitaris, espais 
compartits, amb el propi espai. 

Models internacionals: Dinamarca, 
Alemanya i Uruguai. És un model que 
encara s’està implemenant. 

Sostre Cívic és una associació d’utilitat 
pública on els cooperativistes són els 
usuaris a través de la seva participació a 
l'assemblea dels socis. Alguns projectes 
a BCN: projecte Princesa, projecte La 
Balma, Cirerers. Alguns projectes fora de 
BCN: Cal Palé -la Serreta (Cardedeu).

Tinença de l’habitatge des de la 
mirada de les persones grans.
L’àrea sènior a Sostre Cívic.

Ha desenvolupat diferents guies 
adreçades al col·lectiu de les persones 
grans. 

GUIA. Cures en la convivència de 
persones grans. 
https://sostrecivic.coop/habitatge-
cooperatiu-senior/#hc_documents
Guia que recull la perspectiva 
experiencial del grup Can 70 sobre una 
vellesa activa amb autogestió de les 
cures i de les seves necessitats futures.
Alguns projectes sènior:  Projecte de 

Can70. Fa poc, l’Aj de BCN els ha cedit 
un terreny en cessió d’ús per 70 anys. 

Hi ha projectes que s’estan treballant a 
la zona del Garraf. Des de fa 6 anys 
estan treballant amb Sant Pere de Ribes, 
Sitges i Vilanova i la Geltrú. Estan en 
procés de negociació amb Sant Pere de 
Ribes. Amb VNG no van poder 
aconseguir el solar que volien 
(negociació amb Urbanisme). Si bé 
políticament hi ha molt bona 
predisposició.
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DiNÀMiCA PARTiCiPATiVA
EN QUÈ ENS iNSPiREN AQUESTES EXPERiÈNCiES?
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Grup 1
Tots els exemples/projectes lluiten contra la solitud. 
Es valora que la cura comunitària ens porta tornar al 
concepte tribu/comunitat. 
Amb relació al projecte Vila Veïna...el model de ciutat 
en 15 minuts, aquí ja hi és. VNG és una ciutat 
intermèdia/més petita. Seria difícil arribar a certes 
zones aïllades urbanísticament (periurbanes). 
Experiències semblants al projecte Vila Veïna a VNG, 
però en diferent format: al barri del Tacó i l’Armanyà
mitjançant el projecte Transformant Barris. I també 
s’està començant a treballar en el barri de Mar aquest 
tipus d’intervenció comunitària. 
A VNG no s’ha donat continuïtat als grups que van 
sorgir a la pandèmia. 
Pel que fa al projecte Never Alone i l’escletxa digital... 
ajudaria a millorar un apropament a la tecnologia i als 
serveis d’atenció a les cures. 
Sobre el projecte de sostre-cívic es perceben molts 
impediments burocràtics i la dificultat de trobar solars 
útils per aquest objectiu. 

Grup 2
Sobre el Sostre Cívic s’ha parlat que seria interessant aplicar aquest 
projecte a nivell residencial però com a “complement/alternativa” de qui vol 
viure de manera diferent.
Amb relació al model de prescripció social, al web de l’Aj de VNG ja hi ha 
informació sobre actius comunitaris. Pot ser cal reforçar la figura 
professional que acompanya als actius en salut inicialment.  
A partir de les aportacions del projecte Vila Veïna es debat sobre la 
necessitat d’impulsar mesures específiques per diversificar el rol de la 
persona cuidadora. 
Necessitat de reforçar recursos a la infància (en situació de dependència).

Grup 3
El projecte de Sostre Cívic... necessitats propis de la vellesa, podent 
contemplar-ho de manera intergeneracional. 
Pel que fa al projecte de Vila Veïna, les superilles socials i el territori, es 
percep extrapolable a VNG.
Un altre tema que es debat és la necessitat d’una major cohesió entre els 
serveis i recursos, poder-ne fer més i millor difusió per tenir una noció de 
tot el que hi ha i no repetir recursos. 
Es percep que el projecte de Vila Veïna pot ser molt ambiciós. 
Al voltant del projecte Never Alone es dona el debat de fins a quin punt un 
robot pot detectar les necessitats de les persones. 



DiNÀMiCA PARTiCiPATiVA
EN QUÈ ENS iNSPiREN AQUESTES EXPERiÈNCiES?
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Grup 4
El projecte Vila Veïna en una ciutat tan petita com VNG... seria 
relativament fàcil d’impulsar. Hi hauria més concentració tant de 
recursos com de professionals sociosanitaris. Si ens coneixem 
tots és molt més fàcil trobar-nos per parlar de les coses. 
Respecte al projecte Never Alone, reflecteix la importància que 
hi ha en les TIC per les persones que no poden sortir del 
domicili. Seria interessant per identificar a les persones amb 
major fragilitat. 
Els 3 pilars de la societat vilanovina són: treball social, teixit 
associatiu i el sector de salut. Si aquests 3 pilars van junts, no hi 
ha res que no es pugui fer. 
Pel que fa al projecte de Sostre Cívic caldria tenir coneixement 
d’un “cens” d’aquells terrenys que es puguin posar a disposició 
d’ús cooperatiu/cohabitatge. 

Grup 5
Valoren positivament totes les experiències que han escoltat. La 
importància de sortir fora del despatx i apropar-se a les 
necessitats de les persones. 
Incorporar la mirada de la dependència dels 0 als 99 anys (no 
limitar-ho a la vellesa). 
Tenir en compte als familiars de les persones en situació en 
dependència. Valoren molt la seva vinculació i participació en els 
projectes. 



DiNÀMiCA PARTiCiPATiVA
COM MARXEM AVUi?
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Núvol realitzat amb les paraules compartides per part de les persones assistents



JORNADA
28 DE SETEMBRE
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Jornada
28 setembre (16 – 18’30h)
Centre Cívic La Geltrú
29 participants entre agents socials (3),
professionals (23)  i polítics (3).

Durant la jornada es van tractar:

1. Breu retorn de la sessió anterior (4 de maig) i ronda 
de presentacions de les persones assistents.

2. Taller participatiu (cafè del mon) per enriquir i 
contrastar els 5 reptes del model co-creat:

• UN MODEL GUIAT PER VALORS I 
PRINCIPIS
CONSENSUATS AMB LA PARTICIPACIÓ 
D’ACTORS SOCIALS, PROFESSIONALS I 
POLÍTICS 

• UN MODEL ORIENTAT A LA INCLUSIÓ 
SOCIAL I COMUNITÀRIA

DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA
I LES PERSONES CUIDADORES

• UN MODEL QUE FACILITA ALTERNATIVES 
HABITACIONALS I RESIDENCIALS A LES 
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

• UN MODEL QUE ENFORTEIX I MILLORA 
L’ACOMPANYAMENT I ATENCIÓ
A LA DEPENDÈNCIA I L’ENVELLIMENT

• UN MODEL AMB UNA GOVERNANÇA 
COMUNITÀRIA 

3. Tancament procés amb valoració participativa.
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• Es tracta de enriquir el model amb noves reflexions, línies de treball o 
propostes.

• El resultat d’avui no és el model definitiu, encara caldrà acabar de concretar 
aspectes tècnics, legals, organitzatius i pressupostaris. 

• US CONVIDEM A FER LES INERVENCIONS CONSIDERANT
AQUESTS CRITERIS:

(1) Bé comú: La proposta o línia de treball té major impacte en el conjunt 
de persones en situació de dependència i les persones cuidadores.

(2) Equitat en salut: La proposta o línia de treball impacte especialment 
en els col·lectius en una situació més vulnerable o 
vulnerabilitizada.

(3) Capacitat: Disponibilitat de recursos a nivell local per a la seva 
implementació (evitar propostes fora d'àmbit de control).

(4) Assolibles: Actuacions assolibles en els propers 3/4 anys.

LÍMITS 
TALLER PARTICIPATIU



RESULTATS
TALLER PARTICIPATIU

UN MODEL GUIAT PER VALORS I PRINCIPIS...
CONSENSUATS AMB LA PARTICIPACIÓ D’ACTORS SOCIALS, PROFESSIONALS I POLÍTICS 

• Respecte al model vital i autonomia.
• Dignitat. Donar dignitat a totes les 

persones i també les professions de 
cures. 

• Fer xarxa. Treball en xarxa i connectar 
amb experiències d’èxit que volem 
conèixer.

• Promoure la inclusió i l’equitat. La no 
discriminació, la igualtat de dret accés 
al servei. Que no hi hagi exclusions. 
Atendre la diversitat.

• Garantir la sostenibilitat del model 
(partides pressupostàries pel MCP), 

• Empoderament de les persones 
cuidadores i dignificació del seu paper. 
Model que doni poder a les persones.

• Suport emocional 
• Comunicació vertical i transversal.
• Canvi de valors en l’àmbit social i polític 

a tot nivells: partint de la base i establir 
circuits molt clars que arribin als 
decisors. 

• Personalitzar les cures a les persones.
• Part tecnològica/robotització: pedagogia 

i ètica per fer-ne ús. 
• Model basat en l’escolta activa i 

flexible.
• Model d’igual a igual.
• Tenir en compte molt la qualitat i no la 

quantitat.
• Model integral que inclogui a les famílies.
• Model en constant revisió, actualització.
• Model molt humà. Superar les 

burocràcies. 
• Valors com humanitzar, l’empatia, 

l’assertivitat, la dignitat de la persona 
gran i les professionals, l’ètica en 
l’atenció i serveis que duem a terme, 

• Tenir en compte la història de vida de la 
persona, potenciar l’autoestima i 
autonomia, respectar l’entorn de la 
persona, tenir present el procés vital, 
cuidar als cuidadors, accessibilitat 

arquitectònica i no excloure digitalment. 
• Treballar pel benestar de la persona gran 

i les famílies.
• Per acompanyar s’ha de valorar a la 

persona.
• Treballar la creació del vincle.
• El llenguatge és important. Canviar el 

llenguatge per canviar la percepció: 
passar de dir “pacient/usuari” a 
“persones”.

• S’ha de desaprendre per poder aprendre 
de nou. Portem maneres de fer de molts 
anys i inèrcies i canviar té els seus 
reptes. S’haurien de donar uns canvis en 
l’àmbit dels agents professionals pel que 
fa a l’empatia, acompanyament, i canvi 
de mirada de la persona: potenciar 
l’autonomia, respectar les emocions i 
preferències. 



2.1. Facilitar l'accés als recursos 
comunitaris de proximitat a les persones 
en situació de dependència i persones 
cuidadores (prescripció social i altres 
accions comunitàries).
• Identificació persones que viuen soles. 
• Porta a porta per fer difusió dels recursos 

comunitaris a gent gran que viu sola. 
• Promoció a través dels mitjans de 

comunicació: TV Canal Blau; Radio 
Vilanova; diaris; xarxes socials. 

2.2 Promoure una concepció de la cura 
com una tasca compartida i comunitària 
(no privada i individual).

• Adaptar el projecte vila – veïna als barris de 
Vilanova i la Geltrú.

• Estudi d’adequació d’altres bones 
pràctiques comunitàries i de cures a 
Vilanova i la Geltrú.

• Aprofitar els centres cívics per facilitar 
accés a les activitats a persones amb 
manca d’autonomia mitjançant persones 
vetlladores. També per fer tallers, sessions 
informatives, etc.

• Sessions informatives als CAPs. 

• Apropar al lleure i adaptar al lleure a les 
persones grans amb dificultats 
d’autonomia, perfil entre REMS i centre de 
dia.

2.3. Avançar formes de participació i 
governança comunitària de les cures a la 
dependència i l'envelliment.
• Accions comunitàries per barris (exemple el 

Tacó).
2.4. Consolidar una xarxa comunitària 
corresponsable del benestar col·lectiu i les 
cures.
• Crear un grup de treball enfocat a la 

inclusió social i comunitària dins del model 
col·laboratiu. Aprofitar aquest grup per 
aprofundir sobre la inclusió social i 
comunitàries de les persones en situació 
de dependència i les persones cuidadores.

2.5. Consolidar una dinàmica de treball 
conjunt entre agents polítics, professionals 
i socials: una acció comunitària integral.
• Creació d’unes figures / agents que facilitin 

enxarxament comunitari als barris.

UN MODEL 
ORIENTAT A LA 
INCLUSIÓ SOCIAL 
I COMUNITÀRIA
DE LES PERSONES 
EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA
I LES PERSONES 
CUIDADORES



3.1. Impulsar models com les unitats de 
convivència viables en l'entorn de VNG.
• Pisos amb serveis.
• Pisos compartits oferts des de Serveis 

Socials.
• Persones grans que conviuen amb 

persones joves.
• Habitatges sense BBDA, adaptar locals 

(canvi d’ús).

3.2. Impulsar iniciatives i models de co-
housing viables en l'entorn de VNG. 
3.3. Més recursos per adaptar els 
habitatges propis.
• Potenciar el suport a domicili i garantir que 

sigui accessible. 
3.4. Garantir les places necessàries a 
Vilanova i la Geltrú.
• Més oferta pública i menys acreditades.
3.5. Incloure a les residències la 
perspectiva de gènere.
3.6. Impulsar nous models de gestió de les 
residencials.

UN MODEL QUE 
FACILITA 
ALTERNATIVES 
HABITACIONALS I 
RESIDENCIALS
A LES PERSONES EN 
SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 



Una qüestió que ha impregnat tot aquest 
treball és la necessitat de millorar les 
condicions laborals de les treballadores 
del SAD per tal que esdevingui un treball 
atractiu i incentivi a les professionals a 
formar-se i a millorar les seves 
intervencions més enllà de les higienes, 
així com incentivi als homes a dedicar-
s’hi també.

4.1. Suport emocional i espais de trobada 
i respir a les persones cuidadores no 
professionalitzades / persones interines 
que treballen sense contracte.

• Espais de trobada oberts per persones 
cuidadores (exemple centres cívics). Es 
parla de l’espai físic i també de suport 
professional en aquests espais. Afavorir 
els grups d’ajuda mútua. 

• Activitats formatives/pràctiques: tallers, 
xerrades,...pels cuidadors, interès per 
temes de salut.

• Augmentar els grups de cuidadors 
dirigits per professionals.

• Fer difusió dels serveis i recursos des de 
tots els àmbits i espais ja que es detecta 
que els cuidadors no tenen la informació: 
que el metge, el SAD privat o públic, les 
farmàcies, les xarxes socials, etc tinguin 
informació actualitzada i la transmetin.

• Treballar la ètica de la cura, la dignitat de 
la persona depenent. Atenció centrada 
en la persona, fer-la participar, tenir-la en 
compte, parlar-hi, interactuar,...

4.2. Reforçar i articular els serveis 
públics i privats d’atenció domiciliaria i 
la seva orientació centrada en la 
persona i les cures personalitzades

• Atenció centrada en la persona No és 
fàcil: definir, fer un decàleg, aplicar bones 
pràctiques.

• Les persones amb titulació de TF No 
tenen experiència, les pràctiques son 
breus i no poden intervenir. Proposta fer 
pràctiques més extenses i més 
capacitadores. 

• SAD: fer un protocol a aplicar alhora 
d’iniciar un servei de SAD. Es parla d’un 
sistema de tutorització de la TF quan 
inicia una atenció i posteriorment. 

• SAD ha de tenir en compte la persona 
depenent però també el cuidador (el seu 
entorn). Fer una valoració global alhora 
de posar un SAD a un domicili. Recollir 
necessitats i no només fer la higiene a la 
persona depenent sinó també donar 
eines a la persona cuidadora. 

• Establir coordinacions entre SAD i UBAS 
(sobretot la figura de la infermera). Es 
parla de l’experiència del CAPI.

• Necessitat de més suports per les 
famílies que tenen una persona 
depenent: econòmics, serveis, 
recursos,...

4.3. Enfortir la pràctica professional amb 
millores de la pràctica professional 
(capacitació, condicions laborals, 
assessorament legal i laboral,...) i el seu 
benestar (suport emocional i social).

• Espais de supervisió pels professionals 
del SAD

• Espais per treballar l’empoderament del 
SAD

• Espais de trobada pels equips del SAD, 
compartir neguits, orientacions, etc. Es 
parla de la figura de coordinació i de la 
funció de mentoria. 

• Millora de les condicions laborals que 
permetin espais de trobada, formació, 
etc. no només centrar la tasca en 
l’atenció de les persones dependents. 

• La formació que capacita ha de ser més 
atractiva i la sortida laboral també. A dia 
d’avui la feina no atrau pels sous baixos i 
les condicions precàries. 

• S’ha de reforçar els serveis de SAD ja 
que permeten seguir vivint a casa que és 
el qué volen la majoria. 

• Treballar equips de SAD sectoritzats.
• Fer treball psicoeducatiu amb la població 

en general: el SAD no només és per fer la 
higiene, parlar amb la persona, jugar, 
llegir un llibre, etc són tasques que no es 
valoren i són molt importants. Tot el tema 
emocional també és important alhora de 
treballar amb la persona dependent i el 
seu entorn. 

• Tema de gènere, potenciar el treball de 
cuidador home. 

UN MODEL QUE ENFORTEIX I MILLORA L’ACOMPANYAMENT I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I L’ENVELLIMENT



El debat s’ha articulat a partir d’una proposta 
d’estructura per desplegar el model d’atenció a la 
dependència i l’envelliment.
La proposta defineix tres espais de més a menys 
intensitat participativa:

a. Equip coordinador / grup motor / permanent
b. Grups de treball per reptes
c. Fòrums ciutadans temàtics o de seguiment

Per cadascun d’aquests espais les persones 
participants han valorat tres aspectes:

- Què fa l’espai? O què li demanem?

- Qui participa? Els actors de l’espai.
- Com treball?

UN MODEL AMB 
UNA GOVERNANÇA 
COMUNITÀRIA 



Equip coordinador / grup motor / permanent

Què fa?
Què li 
demanem?

• Seguiment de l’execució del model
• Seguiment / dinamització dels grups de treball
• Traslladar la feina feta al govern i a la resta de l’Ajuntament (anada i 

tornada)
• Vetllar perquè continuï existint voluntat política per continuar la feina
• Representar el model base per interlocutor amb els actors polítics

Qui participa?
• Format per un representant de cada àmbit que ha estat representat 

durant tot el procés: sanitari; social; cívic / entitats del tercer sector; 
polític

• Possibilitat de fer un equipat de gestió, coordinació i suport tècnic. 

Com treballa?
• Trimestral

Grups de treball per reptes

Què fa?
Què li 
demanem?

• Grup de treball vinculat a cada objectiu / encàrrec del model. Que 
siguin transversals

• Grup de treball dins de l’Ajuntament a nivell polític i tècnic
• Grup de treball comunitari per barris, estil radars

Qui participa?
• Ha de continuar sent encàrrec tècnic amb persones voluntàries, 

entitats i societat civil 

Com treballa?
• Reunions un cop cada dos mesos
• Potser cal treballar individualment per poder compartir després en les 

reunions



Fòrums ciutadans temàtics o de seguiment

Què fa?
Què li demanem?

• Recollir idees
• Conscienciació i sensibilització

Qui participa?
• Societat en general

Com treballa?

• A través de les Associacions de Veïns i Veïnes, centres cívics i xerrades
• Enquestes telemàtiques 
• Pressupostos participatius
• Pancartes, banners i cartells
• Porta a porta.




