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Vida i Dignitat és un projecte social de l’Associació ASHES.  El projecte neix amb la 

finalitat d’atendre a totes les persones grans que estiguin en risc d’exclusió social, 

situació de vulnerabilitat, de pobresa, mancades de suport social, i/o en situació de 

dependència, amb l’objectiu de  promoure la seva autonomia i afavorir les seves 

relacions socials tot creant xarxes socials sanes i integradores. El projecte Vida i 

Dignitat és desenvolupa amb col·laboració amb el departament de Benestar Social i 

Família de l’Ajuntament de Vic, ja que un dels objectius del projecte és arribar a totes 

aquelles persones grans que viuen a la ciutat i que ja sigui per desconeixença, 

desinformació o vergonya no acudeixen als Serveis Socials quan tenen alguna 

necessitat i que en podrien esser beneficiaris. Així, la nostra funció és esdevenir de 

pont entre la població gran i els serveis socials de la ciutat, fent visibles a aquelles 

persones que per diversos motius fins al moment esdevenien invisibles.  

Així doncs, el repte es atendre les necessitats d’aquelles persones  que es troben en 

situació d’especial vulnerabilitat, i que requereixen ajudes per a desenvolupar les 

activitats essencials del dia a dia. Un dels objectius principals d’aquest projecte és  

evitar que les persones grans hagin d’abandonar la seva llar i els seus records per què 

no tenen l’ajuda suficient per seguir vivint a casa seva amb dignitat. 

Per aconseguir els objectius plantejats comptem amb una xarxa multidisciplinar que 

ens permet donar una atenció integral centrada en la persona. Els agents implicats són 

els següents: 

Borsa de voluntariat d’ASHES, professionals de l’entitat (psicòleg, tècnic en atenció 

sociosanitària) Departaments de Benestar Social i Família, Centres d’Atenció Primària, 

Càritas, Creu Roja, Associacions de Veïns, Parròquies, Hospital General de Vic i 

Hospital de la Santa Creu.  

La tasca del voluntariat és donar suport en diferents tasques de la vida diària d’una 

persona gran que ho necessiti per tal de continuar mantenint l’autonomia de la persona 

en la seva pròpia llar i en la seva pròpia vida, ja sigui a través de l’acompanyament a la 

compra, acompanyaments mèdics, ajudes administratives,  suport físic i/o emocional 

dins de la llar i acompanyaments postoperatoris. 
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La tasca dels professionals del projecte és coordinar el voluntariat, realitzar atenció 

directa dins els espais socials, dur a terme les valoracions biopsicosocials als 

domicilis, realitzar estimulació cognitiva amb persones amb deteriorament cognitiu i/o 

estimulació física a aquelles persones que per problemes de mobilitat no poden acudir 

a un centre de rehabilitació.  

Un altre pilar del projecte és el d’oferir recolzament a familiars i malalts d’Alzheimer, 

proporcionant-los recursos i estratègies per tal de fer front a la malaltia i les seves 

conseqüències mitjançant la derivació a recursos públics, entitats de l’àmbit i/o 

atenent-los des de la pròpia associació.  

Amb aquesta proposta es vol tenir una visió global i integral de la persona incidint en 

als aspectes emocionals, moltes vegades oblidats. Per altre banda es vol realitzar una 

tasca preventiva per afavorir un envelliment saludable.   

El projecte Vida i Dignitat presenta dos grans eixos d’actuació. EL PRIMER ÉS A 
L’ÀMBIT DOMICILIARI(1) I EL SEGON MITJANÇANT L’ACTUACIÓ DES DELS 
ESPAIS SOCIALS(2). 

 
1. VALORACIONS (Àmbit domiciliari) 
Mitjançant l’observació, una guia per obtenir la informació més rellevant i l’escala de 

Gijón, es realitzen les valoracions al domicili de les persones del cens majors de 80 

anys proporcionat per l’Ajuntament de Vic. Aquesta guia està dissenyada seguint 

criteris socials, familiars, econòmics i emocionals. Durant la visita també s’informa a 

les persones de quins recursos i serveis adreçats a la gent gran ofereix l’Ajuntament 

de Vic.  

Les visites al domicili tenen una durada aproximada de 30 minuts, tot i així, la durada 

vindrà determinada per la necessitat de la persona. L’objectiu és obtenir la màxima 

informació per tal d’ajustar-nos a les necessitats reals tot donant una atenció propera i 

de qualitat. 
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Segons la necessitat detectada i la puntuació de l’escala de Gijón es dissenya un pla 

de treball de forma conjunta amb BiF. L’escala de Gijón determina el grau de risc 

social a través d’una puntuació. 

Per tal de donar resposta a les necessitats presentades, ASHES i Benestar i Família 

realitzen un treball en comú que consisteix en l’elaboració d’un pla de treball i un 

seguiment de cada un dels casos. 

 

Vida i Dignitat ofereix diferents tipus d’accions, les quals descrivim detalladament a 

continuació. 

Suport emocional: Aquesta tasca es nodreix d’un grup de voluntaris que ofereixen 

acompanyament a les persones grans, així com seguiment i recolzament d’aquestes o 

a la família en cas de malaltia.  

És una part important del projecte, ja que els canvis en el concepte de família, l’estil de 

vida de la societat actual i l’allargament de l’esperança de vida, fa que moltes persones 

grans es sentin soles. 

Prevenció de la dependència: Aquesta atenció es realitzarà a partir de dues 
branques: 

- Estimulació cognitiva al domicili. 

Aquesta activitat es realitza per tal de prevenir possibles pèrdues de memòria. 

Treballem per mantenir les capacitats cognitives a través de fitxes d’estimulació i 

activitats prèviament adaptades a cada persona. 

L’activitat també va destinada a persones amb Alzheimer o altres demències, per 

tal de retardar els efectes de la malaltia. 

 

- Estimulació física al domicili. 

Es realitza mitjançant exercicis físics adaptats a la persona per tal de mantenir les 

capacitats funcionals. 

Aquestes sessions estan pensades per a persones que per diferents motius no 

s’adapten a les activitats que ja es realitzen en altres recursos o serveis i tenen un 

cost que va des de els tres euros l’hora fins al vuit, depenent de la situació  
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econòmica de la persona. En cas que no puguin fer front a la despesa, els servei 

s’ofereix gratuïtament. 

 

VOLUNTARIAT DOMICILIS :Acompanyament mitjançant el voluntariat de persones 

que estan soles. Anar a comprar, passejar, fer companyia al domicili, etc. 

Detecció de necessitats: Tant els professionals com els voluntaris, són observadors i 

si detecten altres necessitats quan realitzen les seves intervencions, s’intenten pal·liar. 

Quan es detecta una situació susceptible de ser atesa per un voluntari i prèvia 

valoració amb serveis socials s’actua mitjançant el voluntariat. La seva tasca consisteix 

en acompanyar a les persones grans que estan soles a casa i/o que necessiten un 

suport puntal per desenvolupar tasques quotidianes, com pot ser anar a comprar, fer 

un tràmit administratiu o anar al metge. Aquestes tasques les realitzen les vegades 

que a la persona li faci falta.  

 

2. ESPAIS SOCIALS: 

Projecte adreçat a l’atenció de necessitats socials de les persones i a fomentar 

activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social. 

Els Espais Socials són un lloc de referència per aquelles persones que per diversos 

motius disposen de molt temps lliure i que poden trobar al seu abast activitats i suport 

a les seves necessitats o demandes, a més de ser un punt de trobada per afavorir les 

relacions inter -personals. 

Els Espais Socials “El Montseny” i “l’Horta Vermella” han estat cedits per l’Ajuntament 

de Vic i l’Associació de veïns del barri, per tal de disposar d’un equipament destinat a 

l’atenció i ajut a la gent gran en situació de risc d’exclusió social, com poden ser la 

soledat, carències afectives, mobilitat reduïda,  poca capacitat de relació o persones 

amb algun tipus de patologia relacionada amb l’envelliment. 

Per donar resposta a les necessitats exposades, en els espais es duen a terme 

activitats com: Manualitats, tallers de memòria, Musicoteràpia, lectura i escriptura, 

estimulació física, cinefòrum, xerrades, celebració de festes assenyalades,excursions. 
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Conscients de que amb la relació individual amb les persones no es suficient i 

potenciant i dinamitzant les virtuts que els espais socials ofereixen, treballem per 

activar-los per tal : 

Promoure la solidaritat entre els veïns del barri. 

Desenvolupar les actituds social individuals. 

Afavorir les relacions social amb els grups. 

Acollir a partir de la posta en comú, inquietuds personals. 

Detecció de necessitats i mancances personals. 

Potenciar les habilitats personals. 

 

L’Espai Social de l’Horta Vermella obra les seves portes de les 4 de la tarda fins les 

8 del vespre. Dins d’aquest horari s’inclouen activitats adreçades a gent gran com 

tallers de memòria, gimnàstica, manualitats, mitja, jocs de taula, tertúlia, etc...Les 

activitats van a càrrec dels professionals d’ASHES amb el suport de voluntaris. També 

hem establert una col·laboració amb l’ Institut La Plana en el marc del projecte Servi a 

la Comunitat, en la que dos cops per setmana venen alumnes  a fer tasques de suport 

a les activitats amb la gent gran  

 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

16h- 17h Arribada Arribada Arribada Arribada Arribada 

17h- 18h TALLER 
MITJA 

GIMNÀS MANUALITATS TALLER DE 
MEMÒRIA 

Lectura/ 
escriptura 

18h-20h Oci i temps 
lliure 

Oci i temps 
lliure 

Oci i temps lliure Oci i temps 
lliure 

Oci i temps 
lliure 
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Espai Social El Montseny, obra les portes de dilluns a divendres de les 3 a les 7 de la 

tarda. Dins d’aquest horari també es realitzen activitats de memòria, gimnàstica, 

manualitats, cal·ligrafia, etc. Les activitats estan dirigides per professionals d’ASHES 

amb el suport de voluntaris. En aquest espai també col·laboren els alumnes de l’ 

institut La Plana. 

 

 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15h- 16h Arribada Arribada Arribada Arribada Arribada 

16h- 17h Manualitats Taller de 
memòria 

Estimulació 
física 

Mandales Lectura/ 
Escriptura 

17h-19h Oci i temps 
lliure 

Oci i temps 
lliure 

Oci i temps 
lliure 

Oci i temps 
lliure 

Oci i temps 
lliure 

 

 

ACTIVITATS ASHES 2016 

 

 Participació al Mercat Medieval de Vic mitjançant tallers a l’Espai Social del 

Montseny 

 Col·laboració amb el dinar “Festes en companyia” de l’Ajuntament de Vic 

 Sortida a Taradell amb Carrilet i dinar a la Masia de Taradell. 

 Xerrada sobre El Voluntariat a càrrec de Jordi Molas de l’Associació Sant 

Tomàs 

 Participació en el projecte “Vic, ciutat cuidadora” 

 Participació a la Festa de la Primavera 2016 

 Xerrada sobre reutilització de voluminosos a càrrec de vectorambiental i 

Vicverd. 

 Conveni IES La Plana (projecte intergeneracional)  

 50 visites mensuals a les persones censades majors de 80 anys 
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RESULTATS OBTINGUTS 

S’han realitzat 495 visites al domicili a la ciutat de Vic. S’està  donant suport  al domicili 

mitjançant el voluntariat a 30 persones de forma setmanal. S’han realitzat 27 

intervencions temporals. 

A l’Espai Social el Montseny hi assisteixen 27 persones 

A l’Espai Social l’Horta Vermella hi assisteixen 25 persones 

En total Vida i Dignitat atén a 109 persones directament. 

Valorem positivament les actuacions que s’han fet des de Vida i Dignitat, donant 

resposta o derivant sempre que hi ha alguna necessitat. L’objectiu per el 2017 es 

mantenir la capacitat de resposta i atenció a les persones que més ho necessiten 

CONCLUSIONS 

 

Es fa evident que segueixen havent-hi persones grans que tenen algun tipus de 

necessitat, soledat, problemes econòmics, familiars. El nostre objectiu es seguir 

visitant a les persones al domicili per tal de poder ajudar i/o acompanyar en l’etapa de 

la vellesa. Oferir-los oportunitats per poder-se relacionar, sentir-se útils i estimats. Els 

Espais Socials són una molt bona eina per poder atendre a les persones. Són moltes 

hores les que passem amb ells i això ens dóna la oportunitat d’establir vincles 

importants que permeten detectar o prevenir situacions de risc. 

 

 

La nostra feina té un component molt important de transmissió d’afecte i de 
sensibilitat envers a les persones, que requereix temps i dedicació i que no és 
possible plasmar en aquesta memòria. La prova d’això és el feedback que rebem 
de les persones ateses, els seus agraïments i veure com la seva qualitat de vida 
ha millorat. Hi han altres mitjans pels quals podem transmetre aquesta 
sensibilitat i que ens oferim a explicar-los, ja que la nostra tasca té una vesant 
molt més qualitativa pel que fa les accions que duem a terme.  

 


