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Terrassa planteja un aplicatiu per a
cuidadores de gent amb
dependència
La Diputació de Barcelona inverteix 200.000 euros en 25 programes impulsats per
ajuntaments que promouen la innovació social

Una cuidadora atenent a una persona dependent | Europa Press

L'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona ha creat un programa
transformador anomenat Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat, amb el que
pretén contribuir a impulsar projectes d'innovació social ajudant-los econòmicament. L'aportació de
la Diputació és de 200.000 euros, repartida entre els 25 programes que han impulsat diferents
ajuntaments i consells comarcals de la demarcació barcelonina, la majoria dels quals es troben en
fase pilot.
La idea d'aquests projectes està dirigida a la creació de nous models d'atenció social domiciliària i
una intervenció proactiva, comunitària i personalitzada a través de noves metodologies i
tècniques d'intervenció. Per exemple, si hi ha gent gran en soledat o en situació de fragilitat,
poder detectar, a través d'acompanyament psicosocial o amb la tecnologia, les seves
necessitats abans d'hora. També, aconseguir l'impuls de xarxes comunitàries de cures, suport a
la maternitat, a les famílies, així com el reconeixement dels treballadors de la llar o la infància amb
discapacitat.
Un dels projectes seleccionats ha estat el proposat per l'Ajuntament de Terrassa, que proposa
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crear un aplicatiu per a cuidadores de persones amb dependència. A través del suport que la
Diputació de Barcelona dona a aquest i a altres projectes, es vol aconseguir que els ens locals
reforcin els serveis públics de cures, donin un reconeixement social a aquesta pràctica i donin
ajut a les persones cuidadores.

[h3]Projectes locals[/h3]
- Ajuntament de Terrassa: Creació i dinamització d'un aplicatiu per a persones cuidadores de
persones amb dependència.
- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: Campanya i accions de sensibilització per a la dignificació de
les condicions de treball de les persones treballadores de la llar i les cures, i d'assessorament a
la creació d'una cooperativa.
- Ajuntament de Mollet del Vallès: Grup de suport i ajuda mútua per a famílies amb infants de 0-6
anys amb diferents capacitats.
- Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana: Servei Porta'm.
- Consell Comarcal del Vallès Oriental: SAD, cap a una gestió proactiva.
- Ajuntament de Manresa: NutriAlth3D.
- Consell Comarcal de l'Anoia: Projecte "esTIC+apropxcuidar".
- Consorci d'Osona de Serveis Socials: Cuidem: Socialització de les cures en l'àmbit comunitari a la
comarca d'Osona.
- Ajuntament de Manlleu: Qualitat i tecnologia al sector de la dependència i treball en xarxa.
- Ajuntament de Sant Joan Despí: CARES Sant Joan Despí.
- Ajuntament del Prat de Llobregat: Projecte pilot de suport a l'emancipació de persones amb
discapacitat intel·lectual.
- Ajuntament de Castelldefels: Suport domiciliari a persones amb una malaltia neurodegenerativa.
- Ajuntament d'Abrera: Maternem a Abrera.
- Ajuntament d'Alella: Xarxa comunitària de cures.
- Consell Comarcal del Maresme: Sensibilització sobre el valor de les cures i la corresponsabilitat
al món educatiu.
- Consorci del Lluçanès: Xec Servei. Cures amb valor afegit al Lluçanès.
- Ajuntament de Gironella: Finestra oberta a la saviesa.
- Ajuntament de Mediona: Dispositiu d'acompanyament del Projecte Social de gestió de les cures i
altres serveis afins.
- Ajuntament de Pacs del Penedès: Estimulació cognitiva, emocional i físicofuncional per a
persones amb deteriorament cognitiu.
- Ajuntament de Sant Pere de Ribes: Oficina única d'atenció a la gent gran, dependència i
discapacitats.
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: Millora del SAD municipal a través de la implementació de
les noves tecnologies, formació de les treballadores i de les famílies cuidadores, millora d'aspectes
de la qualitat i participació en la intervenció comunitària.
- Consell Comarcal del Berguedà: Viure i conviure al món rural.
- Ajuntament d'Arenys de Mar: Anàlisi i sensibilització del sector de les dones en treball de cures i
de la llar.
- Ajuntament de Vilafranca del Penedès: Obrint camins: Projecte innovació social en les cures.
- Ajuntament de Pineda de Mar: PADAH. Programa d'Atenció al Domicili a l'Alta Hospitalària.
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