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1. INTRODUCCIÓ 

 
En les darreres dècades, els canvis demogràfics relacionats amb l’envelliment de la 

població de les societats europees, suposen un gran impacte en tots els àmbits de la 

vida familiar, social i professional. Des de l’àmbit social és necessari donar resposta 

a aquesta nova realitat. 

El projecte Vida i Dignitat és un encàrrec dela Regidoria de Benestar i Família de 

l’Ajuntament de Vic a l’Associació ASHES per tal d’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. El 

projecte neix amb la finalitat d’atendre a totes les persones majors de 80 anys que ho 

necessitin i ajudar-les en tot el que faci falta, per tal de que puguin sentir-se 

estimades, acompanyades i respectades.   

El repte es atendre les necessitats d’aquelles persones grans que es troben en 

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

activitats essencials del dia a dia. Tasques senzilles però molt importants, com anar 

a comprar, proporcionar àpats, acompanyar-los  al metge, ajudar en tràmits 

administratius, passejar, escoltar o fer-los sentir que no estan sols. Un dels objectius 

principals d’aquest projecte és  evitar que els nostres avis 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. 

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.  
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2.  ACTIVITAT  

DISSENY DEL CIRCUIT 

1) Enviament previ de la carta informativa signada pel regidor de Benestar i 

Família, on s’hi escriu el telèfon de l’Ajuntament i el de l’associació ASHES, 

per tal que el receptor de la carta tingui coneixement de la visita dels 

professionals de Vida i Dignitat i/o pugui aclarir dubtes al respecte. 

2) Distribució de les visites al domicili per barris, amb un total de seixanta 

visites mensuals. Aquesta distribució s’organitza  mitjançant el cens de la 

població major de vuitanta anys. 

3) Visites al domicili. 

4) Valoració de la informació recollida en una reunió setmanal de l’equip de 

treball. 

5) Derivació de les situacions susceptibles de ser ateses per altres recursos de la 

ciutat. 

6) Donar resposta a les persones que no poden ser ateses per altres recursos 

degut a les necessitats específiques que presenten. 

7) Visites anuals a aquelles persones que en el moment de la visita no presenten 

cap necessitat. 

8) Reunions mensuals de coordinació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament 

de Vic. 

2.1 Mètode de treball 

Mitjançant l’observació i una guia per obtenir la informació més rellevant, es 

realitzen les valoracions al domicili de les persones  mitjançant el cens 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.  
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Segons la necessitat detectada es concerta un pla d’acció per part nostra o es deriva 

el cas al recurs més apropiat.          

Les visites al domicili poden durar més d’una hora ja que treballem amb la idea de 

que quanta més estona es pot estar amb la persona més informació en podem obtenir 

i la valoració queda més ajustada a les necessitats reals. 

Les valoracions queden  registrades en un arxiu informàtic, derivant aquelles que 

creiem susceptibles de ser ateses per altres recursos i treballant amb les que per les 

seves característiques podem atendre nosaltres mateixos. 

Els voluntaris tenen una part molt important dins del projecte. 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.  

En el cas que el voluntari detecti alguna mancança o la persona verbalitzi tenir algun 

problema, es traspassa la informació al professional de referència de l’Associació 

per tal de poder actuar. Així mateix el professional fa un seguiment dels voluntaris i 

de les persones ateses.        

2.2 Recursos Humans  

La prova pilot que s’inicià el desembre del 2012 fins al Març del 2013 la van dur a 

terme dues voluntàries. Més endavant totes dues formaren l’equip de treball que 

coordinaria el projecte durant el seu curs. Els voluntaris que han col·laborat durant 

el 2013 han estes imprescindibles per tirar endavant aquest projecte. 

- Auxiliar de Clínica: 40 hores setmanals. 

- Tècnic sociosanitari: 40 hores setmanals. 

- 15 voluntaris per acompanyament a domicili  

- 3 voluntaris per a la gestió del projecte (tècnics). 



Recursos Materials 

-  Seu social. 

-  Material per a la estimulació física i cognitiva. 

-  Vehicle per el transport dels beneficiaris. 

-  Suport tècnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. VIDA I DIGNITAT 2014 

Durant l’any 2013 es van visitar 453 persones al domicili. Inicialment la 

desconfiança de la gent gran dificultava poder accedir al domicili per fer la 

valoració. El projecte era poc conegut i les derivacions dels Centres d’Atenció 

Primària i d’altres agents involucrats eren molt escasses. Tot i així varem tancar 

l’any amb 28 persones ateses al domicili i 15 al Casal d’Avis “El Montseny”. 

A l’ inici del projecte (2013), les visites domiciliàries que es feien mitjançant el 

cens, es podien realitzar amb una freqüència de seixanta domicilis mensuals (aprox), 

ja que el nombre de persones ateses setmanalment era menor que a dia d’avui. Amb 

la incorporació de dos  tècnics a l’ inici de l’any(2014), s’estableix un pla de treball 

per tal de poder mantenir l’atenció dels beneficiaris del projecte i seguir visitant els 

domicilis de les persones censades. 

Durant aquest any hem estat treballant seguint el mateix circuit que l’any 2013. En 

alguns punts hem adaptat la metodologia a les necessitats reals que han sorgit.  

Segons es pot observar en els excels adjunts (Cens 2014, usuaris Vida i Dignitat) el 

nombre de visites és lleugerament menor al cens del 2013, però el nombre de visites 

realitzades són superiors si es té en compte les visites efectuades de les derivacions 

dels Serveis Socials, CAP’s, parròquies i “boca  boca ”. 

Tot això és pot observar en els Excels adjunts, on es reflecteix amb detall totes 

aquestes incidències comentades.  

Ja que el nombre de personal i recursos ha estat el mateix que l’any anterior, el 

resultat d’aquest any es pot valorar com a satisfactori. 

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.  



 

 

 


