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VIDA I DIGNITAT
VALORACIONS PSICOSOCIALS

PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA



Valoracions psicosocials
Les valoracions psicosocials són  unes entrevistes de 
caràcter biopsicosocial adreçades als majors de 80 anys 
de la ciutat de Vic.  
 
L'objectiu és detectar aquelles necessitats no cobertes i 
també aquells possibles casos de vulnerabilitat i/o 
exclusió social per tal de donar-hi resposta des dels 
Serveis Socials de l'Ajuntament de Vic o ve des de la 
pròpia entitat mitjançant el voluntariat. 
 
És realitzen un total de 50 visites mensuals als domicilis 
de les persones grans de la ciutat de Vic. Un cop 
realitzades ens reunim mensualment amb els Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Vic per tal d'elaborar el pla de 
treball i seguiment dels casos valorats. 
 
El projecte de Vida i Dignitat 2017 s'ha realitzat mitjançant 
un conveni de col·laboració amb el Departament de 
Benestar Social i Família de l'Ajuntament de Vic.



RESULTATS DE L'ACTIVITAT 
 
Els resultats de les visites realitzades mitjançant el 
cens és el següent, s'ha de tenir present que les 
persones visitades no estan vinculades als Serveis 
Socials. 
 
En total s'han realitzat 595 visites als domicilis, 
d'aquestes visites 171 persones han estat 
valorades; 32 persones han estat derivades a 
Serveis Socials.  
34 persones reben atenció setmanalment per part 
dels voluntaris i/o professionals de l'entitat. 
 
Resultats segons el total de persones valorades 
segons l'escala GIJON versió TSO: 
- Bona situació social 87% 
- Risc social lleu 6% 
- Risc social moderat-alt 5% 
- Problemàtica social 2%



PREVENCIÓ DE LA 
DEPENDÈNCIA

La prevenció de la dependència es desenvolupa a través 
de dues línies de treball:  
 
L' Estimulació cognitiva: cognitiva al domicili: 
 
Va orientada a aquelles persones que pateixen algun 
tipus de deteriorament cognitiu, ja sigui a causa de 
demència tipus Alzheimer, demències vascular, ICTUS, 
etc..i que tenen dificultat per adaptar-se al treball en grup, 
ja sigui perquè presenten unes característiques atípiques 
en la seva malaltia, perquè són persones que requereixen 
una atenció més acurada, o per problemes de mobilitat. 
L'objectiu de l'estimulació cognitiva és potenciar i 
mantenir aquelles capacitats preservades i realitzar 
activitats estimuladores que retarden el procés de 
pèrdua. A més, es treballa la part emocional de la 
persona, ja sigui a través de l'escolta activa com a traves 
d'activitats psicològiques més específiques i adequades 
a cada cas.



L'Estimulació física al domicili: 
 
Va orientada a aquelles persones que pateixen 
algun tipus de problema físic, ja sigui degut a 
una malaltia, a un accident o a un 
deteriorament físic propi de l'edat. 
Amb l'estimulació física acostem les eines 
necessàries, la motivació i l'estímul per 
aconseguir millorar el moviment, el benestar i 
en definitiva aportar una millor qualitat de vida 





ESPAIS SOCIALS

ESPAI SOCIAL "EL MONTSENY"

ESPAI SOCIAL "L'HORTA VERMELLA"



Els Espais Socials esdevenen un projecte d'inclusió i 
participació social destinat a les persones grans de 
la ciutat de Vic. 
Actuen com a espai físic de referència per aquelles 
persones que per diversos motius disposen de molt 
temps lliure i que poden trobar al seu abast activitats  
i un suport proper i professional a les seves 
necessitats o demandes. 
A més, esdevenen  punts de detecció immediata de 
necessitats no cobertes i d'actuacions de resposta 
ràpides i centrades en la persona.  
Les activitats dels Espais Socials tenen com a 
objectiu preservar les habilitats i capacitats de les 
persones grans i afavorir  l'autonomia personal i 
social. 
Allò que  caracteritza les xarxes socials  suposa per 
als individus espais d'afecte, reconeixement, identitat 
i suport. El pes que tenen les xarxes socials en la 
inclusió social és determinant. 
Als Espais Socials hi assisteixen 52 persones 
Activitats diàries:  Taller de memòria, gimnàstica, 
manualitats, cal·ligrafia, mandales. 



VOLUNTARIAT



El voluntariat social és avui dia un dels millors i més preciosos actius de les nostres societats. 
Gràcies a aquests voluntaris s'ofereixen recursos, acompanyament i suport que faciliten la inclusió 
social de les persones en diversos àmbits 
 
Alguns dels factors que poden descriure situacions de vulnerabilitat social en l'àmbit relacional i 
participatiu són: 
Disposar d'una xarxa familiar feble o sense recursos (solitud, conflictes familiars...) 
Trencament afectiu i/o familiar 
Abandonament, maltractament o desatenció familiar 
Xarxa relacional feble o sense recursos 
Incapacitat d'establir relacions de reciprocitat 
Manca d'autonomia per accedir a espais de socialització 
 
La participació dels voluntaris a la nostra associació representa un pilar bàsic per al seu 
funcionament. 
 



VOLUNTARIAT A VIDA I DIGNITAT: La tasca del voluntari consisteix en oferir acompanyament i/o 
suport emocional per ajudar a la persona a desenvolupar activitats diàries, com per exemple fer la 
compra setmanal, acompanyar-la al metge, ajudar-la amb la tramitació de gestions 
administratives, anar a passejar, fer companyia a la llar, etc.  
 
VOLUNTARIAT ALS ESPAIS SOCIALS: és donar suport a la realització de les activitats, establir 
vincles que potenciïn el benestar i l'autonomia de la persona i promoure les relacions 
interpersonals entre els beneficiaris/es de l'Espai. 
 
VOLUNTARIAT ALS PROJECTES EDUCATIUS 
La tasca del voluntariat consisteix en aquest projecte a col·laborar en les dinàmiques de 
grup que es realitzaran durant el curs i suport a l' elaboració d'històries de vida. 
 
A més, a nivell d'entitat ens plantegem que la tasca de voluntariat no pot esdevenir una tasca 
exclusivament de resolució de problemes tècnics de la vida diària, sinó  volem fer un pas més, i 
aconseguir l'establiment de vincles propers, d'amistat i de referència entre el voluntari i el 
beneficiari. Crear vincles sans, positius i favorables pel desenvolupament humà. 
 
Actualment l'entitat té una borsa de 35 voluntaris actius que ofereixen el seu temps de forma 
totalment voluntària. 
 





PROJECTES DE MENTORIA 
DE CARÀCTER 
INTERGENERACIONAL



Activitat intergeneracional amb l'Institut "La Plana" , Vic 
 
Conveni de col·laboració entre l'administració de la generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d'Ensenyament i l'Associació per a la Sostenibilitat Humana, Ecològica i Social 
(ASHES) en relació amb el Projecte de Servei Comunitari 
 
El Servei Comunitari esdevé un model en el que l'aprenentatge millora el servei a la 
comunitat i el servei dóna sentit a l'aprenentatge. El Servei Comunitari permet a l'alumnat 
analitzar el seu entorn i comprometre's en la seva millora, promovent així l'educació en 
valors i el compromís cívic. 
Aquest Servei Comunitari es realitza amb alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Instiiut La 
Plana de Vic, mitjançant  els  Espais Socials. La durada dels serveis és de 10 hores cada 
alumne. Durant el transcurs del servei tant la direcció de l'Institut com els responsables 
d'ASHES vetllaran per el correcte funcionament i posaran a l'abast totes les eines 
necessaries per tal de complir amb l'objectiu del projecte. 
 
 



Activitat Intergeneracional amb l'escola La Sínia de Vic:  
 
Activitat que  té com a durada el curs escolar dels alumnes i que té com a objectiu 
principal establir llaços entre diferents generacions i intruoduir els alumnes en el món 
del voluntariat com a element d'inclusió i participació. Aquest projecte està en fase de 
prova pilot.  
Durant el primer trimestre del curs escolar hem realitzat els videos de presentació, on 
tan alumnes com beneficiàris explicaven breument qui eren, que els agradava.i quin 
era el seu lloc de procedència. La primera trobada entre beneficiàris i alumnes va ser 
al novembre i es va fer amb un berenar que van portar els alumnes. Al desembre vam 
anar a l'escola La Sína amb els avis/es, a veure la Cantata de Nadal i a fer l'amic 
invisible. 
En concloure el curs escolar dels alumnes es realitzarà una memòria de l'activitat. 
 
 



PROJECTE DE COL·LABORACIÓ AMB 
ELS PROGRAMES DE TREBALLS EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT DE LA 
DIRECCIÓ GENERAL D'EXECUCIÓ PENAL  
A LA COMUNITAT I JUSTICIA JUVENIL 
DEL DEPARTAMENT DE  JUSTÍCIA



Les mesures penals alternatives permeten als òrgans judicials (jutges i tribunals) donar una 
resposta menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d'una falta o d'un 
delicte lleu o menys greu, al temps que se salvaguarden els drets de les víctimes. Les mesures 
penals alternatives combinen:  
 
- L'element retributiu de la pena. L' internament en un centre és substituït per una mesura que, 
en la majoria dels casos, consisteix a fer una activitat que comporta un benefici per a la 
comunitat.  
- Els aspectes relacionats amb la prevenció general i especial de la pena pel fet que s'aborden 
les causes que motiven el delicte i, per tant, s'orienten a reduir el risc de reincidència.  
- La finalitat educativa i integradora de la pena. La persona infractora pot conciliar el règim 
penal amb la seva vida familiar i laboral. 
 
Aquesta mesura pretén, d'una banda, que la persona infractora repari simbòlicament el dany 
ocasionat a la comunitat, que es responsabilitzi de les seves accions i les pugui confrontar 
amb la resposta penal, faci una acció positiva per a la comunitat, revaloritzi la seva autoimatge 
i descobreixi el sentit i la utilitat dels serveis que tenen una dimensió social per a la comunitat. 
D'altra banda, pretén implicar la comunitat en la resolució de conflictes, fer participar 
activament les institucions públiques i les entitats d'iniciativa social en la reinserció dels penats 
i minimitzar els estereotips sobre la delinqüència i els seus protagonistes. 
 
 
 



RESPONSABILITAT SOCIAL 
 
Les intervencions han d'orientar-se cap a la responsabilització personal i la reintegració social, si 
escau i és possible, de les persones que en siguin objecte. Per això, cal proporcionar a l'autoritat 
judicial els mitjans necessaris per poder donar resposta a les mancances o problemàtiques que 
puguin presentar aquestes persones. La participació de la comunitat en aquest procés ha 
d'ocupar un lloc destacat, amb la finalitat de permetre l'establiment de vincles reals amb la societat 
i augmentar les possibilitats de reinserció i reintegració social. 
 
L'objectiu principal d'ASHES amb aquesta col·laboració amb l'administració jurídica i amb les 
persones que han de dur a terme alguna mesura penal alternativa és donar-los l'oportunitat de 
treballar amb les persones i per les persones de forma sana i essent reconeguts. Treballar per 
eliminar estereotips socials, estant al costat de les persones, reconeixent-les i donar-los 
l'oportunitat de tornar a sentir respecte i il·lusió davant de la vida. 
La Psicòloga del programa d'ASHES realitzarà el seguiment i l'acompanyament de la persona 
durant la seva estada a l'entitat.  L'objectiu és garantir un benestar personal i professional de la 
persona, promovent la seva implicació i reconeixent-lo com a part important del projecte. Un altre 
dels objectius del seguiment és donar un espai a la persona per poder ser escoltat i per poder 
expressar tota qüestió que tingui a veure amb la seva condició de persona. 
A més la professional també es posarà en contacte amb el referent intern del projecte, per tal de 
garantir una bona cohesió entre les parts i treballar per resoldre qualsevol situació que es pugui 
generar. 
 
 
 
 



ACTIVITATS D’ASHES



PARTICIPACIÓ A LA 13ª MOSTRA D'ENTITATS 
I MÚSIQUES DE VIC

L'associació va participar de forma activa en la 
fira, tot exposant i informant de les accions que 
l'entitat desenvolupa. L'activitat va consistir en 
elaborar la decoració per la Fira d'Entitats de la 
ciutat a càrrec dels beneficiaris dels espais 
socials. Van participar-hi 22 persones



COL·LABORACIÓ AMB EL 150È ANIVERSARI 
DE LA GUÀRDIA URBANA DE VIC.

L'activitat es va realitzar als dos Espais Social en 
dates diferents. Dos agents del cos van 
participar en una cafè - tertúlia amb els/les 
beneficiàries/es per tal de recollir informació 
sobre experiències passades amb la Guàrdia 
Urbana i així elaborar un anecdotari. A l'activitat 
hi van assistir 40 persones.



COL·LABORACIÓ AMB L'ESCOLA LA SÍNIA, 
"TOMBA SOLIDÀRIA"

Els beneficiaris dels espais socials van participar 
de forma activa en l'elaboració de clauers per la 
posterior posta a la venta en la tomba Solidària 
que organitza l'Escola la Sínia.



PARTICIPACIÓ A LA FESTA DE LA 
PRIMAVERA DE LA CIUTAT DE VIC

L'Ajuntament de Vic organitza un dinar adreçat a 
les persones grans de la ciutat, hi vam assistir 
beneficiaris i professionals dels espais socials. 
En total vam participar-hi 38 beneficiaris.



FESTA ANUAL D'ASHES, SANT JOAN 2017
Anualment l'entitat celebra la festivitat de Sant Joan amb una festa 
adreçada a totes les persones grans que atenem des de l'entitat, ja 
sigui a través dels espais socials com des dels seus domicilis. 
Enguany la celebració s'ha realitzat en el barri del Montseny, barri 
on s'ubica un dels espais socials i van assistir-hi un centenar de 
persones. 
 
- Xerrada sobre el desenvolupament del barri a càrrec de 
l'historiador Vicens Pascual. 
- Actuació de Màgia a càrrec del Mag de la Plana. 
- Dinar d'Arrossada 
- Actuació musical a càrrec de Josep Mª Puigdomènch 



PARTICIPACIÓ EN LA DECORACIÓ DEL 
MERCAT MEDIEVAL DE VIC

Els beneficiaris dels Espais Socials van col·laborar en la decoració 
del Mercat Medieval de Vic.



PARTICIPACIÓ EN L'ACTIVITAT 
CULTURA I ALZHEIMER

Primera activitat del programa cultural dirigit a persones afectades 
per la malaltia d'Alzheimer i als seus familiars i cuidadors. L'activitat 
estava centrada en dues obres del museu i consistia en estimular 
verbalment i corporalment a les persones que pateixen demència. 
  
Activitat organitzada per el Museu Episcopal de Vic i Institut del 
Teatre de Vic, en el marc del Postgrau en moviment i educació. 
Programa coordinat pel CCCB.  



COL·LABORACIÓ VIC, 
CIUTAT CUIDADORA

Professionals i voluntaris de l'entitat han participat de 
forma activa en les conferències i cursos que ha presentat 
Vic Ciutat Cuidadora. A més, les professionals de l'entitat 
han participat en reunions per tal de conèixer els nous 
objectius del projecte i el nou enfoc, per tal de continuar 
informant als voluntaris de l'entitat.



TAULA DE SALUT COMUNITÀRIA

L'entitat va participar en la 1ºJornada de Salut 
Comunitària de la ciutat de Vic, tot realitzant un vídeo de 
les accions de salut comunitària que ASHES desenvolupa. 
A més, de l'assistència a la jornada realitzada a la 
Universitat de Vic.



TALLERS DE DECORACIÓ PER LA 
13ª MOSTRA D'ENTITATS I 
MÚSIQUES DE VIC

FESTA DE LA PRIMAVERA 
DE LA CIUTAT DE VIC

FESTA ANUAL D'ASHES, 
SANT JOAN 2017

DECORACIÓ DEL MERCAT 
MEDIEVAL DE VIC



PARTICIPACIÓ EN L'ACTIVITAT 
CULTURA I ALZHEIMER
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