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1 METODOLOGIA I DINÀMICA DE LA SESSIÓ 

 

La sessió de la Comissió de Salut i serveis a les persones es duu a terme el 31 de gener de 2018 a la 
Fundació Sanitària Mollet de Mollet del Vallès amb una durada inicial prevista de 2,30h. 

La dinàmica s’inicia realitzant una contextualització dels principals elements a tractar a partir de dades 
socioeconòmiques per tal de mostrar objectivament la realitat del territori i les seves necessitats en 
matèria de salut i de serveis a les persones amb una durada aproximada de 20 minuts. En aquest apartat 
es constaten el creixement i l’envelliment de la població com a trets demogràfics destacats de l’últim 
decenni. S’aborda la qüestió de la demanda de serveis i la seva evolució i s’analitza l’oferta de serveis, així 
com la taxa de cobertura, l’ocupació en l’àmbit sanitari i dels serveis a les persones. També s’aborda la 
qüestió de la formació pel treball en l’àmbit i el nivell i tipus d’oferta.  

Després de l’exposició dels principals indicadors, els assistents a la sessió es presenten breument i 
s’indica la ubicació de les organitzacions i entitats presents a la sessió en el mapa d’agents del Vallès 
Oriental. 

Posteriorment, es formen grups heterogenis d’entre 4 i 5 persones amb l’objectiu d’identificar els factors 
crítics i els temes clau en relació a dos blocs principals: activitats i recursos i l’ocupació i la formació per 
al treball. Pel que fa les activitats i els recursos es valoren un seguit d’aspectes (reptes del territori, 
infraestructures, especialitats com a territori, tecnologies, activitats emergents i model de gestió) i es 
prioritzen els més rellevants per tal d’identificar les principals amenaces, debilitats, fortaleses i 
oportunitats. En l’àmbit de l’ocupació i la formació per al treball s’utilitza la metodologia de l’arbre de 
problemes per tal d’identificar-los i caracteritzar-ne les causes.  Després del debat en grup s’exposen els 
principals acords sobre quins són els temes clau identificats en un plenari. 

Per finalitzar la dinàmica es duu a terme un resum i torn obert de paraules per tal de valorar el grau 
d’acord i valorar-ne el resultat conjunt. 
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FOTOS DINÀMICA SESSIÓ 

 

 

 

  



[DIAGNOSI ESTRATÈGICA DEL VALLÈS ORIENTAL] 
Resultats GT Salut i serveis a les persones 

 

 Pàg. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Actíva Prospect  i Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
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2 PARTICIPANTS 

En total han participat a la sessió 27 persones amb equilibri entre el sector públic i el sector mercantil i 
social d’una diversitat d’institucions i empreses que permeten tenir un coneixement ampli i transversal 
dels temes tractats i amb capacitat d’incidir en els reptes de futur del Vallès Oriental en aquesta matèria. 

 
 Nom Cognoms Institució 

1 Lluïsa Domingo Serrano Accent-Social 

2 Montserrat Iglesias Tura Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

3 Berta Castells Bellavista Ajuntament de Granollers 

4 Marc  Candela Ajuntament de Martorelles - Alcalde  

5 Lola Gallego Hernandez Ajuntament de Mollet del Vallès 

6 Anna Novell Ribas Ajuntament de Mollet del Vallès 

7 Ernest Micàs Isus Ajuntament de Montmeló 

8 Joaquim Colominas Coll Ajuntament de Sant Celoni 

9 David Casares Velazquez Ajuntament de Granollers 

10 Francesc Xavier Muntasell Ruiz Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 

11 Puri Martín García Consell Comarcal del Vallès Oriental 

12 Lola Padrós Sánchez Consell Comarcal del Vallès Oriental 

13 Sílvia Pèrez Corts Consell Comarcal del Vallès Oriental 

14 Josefa Recio i Corral Consell Comarcal del Vallès Oriental 

15 Núria Rius Cañas Consell Comarcal del Vallès Oriental 

16 M. Dolors Masclans Plana Escola Pia de Caldes 

17 Anna Benavent Navarro Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 

18 Èlia López Felpeto Fundació Viver de Bell-lloc 

19 Diana Navarro Hospital General de Granollers 

20 Carme Dolcet Masip Institut Escola del Treball de Granollers 

21 Paqui Alcalde Alonso Institut Gallecs 

22 Vanessa Quintanilla Linares Institut Gallecs 

23 Laura Martí Subirà Les Teixidores - MAP Assessorament i serveis S.L. 

24 Alicia Castro Gonzalez Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes 

25 Jordi Mompart Fernandez Mútua de Granollers 

26 Sandra Bobe Unió General de Treballadors (UGT) 

27 Vicenç Barbancho Galán Unió General de Treballadors (UGT) 
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3 CONCLUSIONS 

Mancances estructurals i canvis de dinàmica social. Els canvis dràstics produïts els darrers anys en 
l’estructura social de la nostra comarca (i del nostre entorn) determinen el sector, la seva manera de 
treballar i les dificultats amb les que es troba. 

 Un territori dispers, poblacional i institucionalment. Es posa de manifest la dificultat que 
representa donar serveis a les persones en un territori on la població viu força dispersa, on no hi 
arriba sovint el transport públic, produint-se mancances de cobertura dels serveis. Altres 
debilitats i amenaces del sistema d’atenció a les persones tenen a veure amb la també dispersió 
però en aquest cas institucional pel que fa a la prestació de serveis, que dificulta la coordinació i 
crea buits. 
 

 Envelliment. A la dinàmica anterior se suma un procés molt accelerat d’envelliment de la 
població i la manca de recursos econòmics de la població envellida per fer front als serveis que 
l’insuficient desplegament de la Llei de la dependència situa en les famílies, altrament també 
afectades per riscos d’exclusió social conseqüència de la crisi econòmica viscuda els darrers anys 
i la precària recuperació de les rendes familiars, que fan que l’ajuda pública sigui encara més 
necessària  

Model de gestió de les polítiques públiques. S’aborda bàsicament tot allò que fa referència al model de 
gestió de les polítiques com a la seva dotació econòmica. 

 La rigidesa de les polítiques existents dificulta millores en l’oferta. Una de les seves vessants la 
trobem en la definició de polítiques locals adaptades a les especificitats territorials i la dificultat 
per a individualitzar/personalitzar l’atenció dels beneficiaris, fet que comporta una desconnexió 
entre les necessitats socials i els recursos existents. 
 

 L’infrafinançament de les polítiques comporta dèficits de serveis. S’apunta la manca de recursos 
per fomentar l’autonomia de les persones amb discapacitat quan són adultes i també la manca de 
serveis d’acompanyament a la població en general en altres àmbits (abandonament escolar 
prematur, acompanyament psicològic, emocional, etc.) i la necessitat de garantir-ne l’accés en 
termes econòmics. 

Sector emergent. Les noves dinàmiques generen l’oportunitat que el sector emergeixi com a un dels 
sectors claus dels propers anys. S’assenyalen alguns dels aspectes en relació a aquesta nova realitat. 

 Creació d’ocupació. El sector té molt de potencial en la creació d’ocupació pròpia. Atès 
l’envelliment de la població i l’augment de l’esperança de vida, tant pel que fa als serveis d’atenció 
a la dependència però sobretot en l’àmbit de l’envelliment actiu, també pel que fa a l’augment de 
la detecció de noves malalties en l’àmbit sanitari que requereixen de nous tractaments. Hi ha un 
augment important de la demanda però també de les necessitats que comporta donar noves 
solucions i pensar en alternatives als recursos actuals.  
 

 Referencialitat de la comarca en el sector. També es veu com una oportunitat el problema de 
la dispersió poblacional, podent esdevenint una comarca líder i referent en els serveis d’atenció 
domiciliària (SAD), atès que la gent gran vol ser atesa a casa. En aquest sentit també s’assenyalen 
les TIC com una gran oportunitat per combatre la soledat i l’aïllament. Però també les TIC  poden 
resoldre alguns dels problemes identificats, com per exemple el de connectar els diferents agents 
del sistema interconnectant els diferents serveis (història compartida, etc.). 
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Ocupació i la formació pel treball es destaquen diversos factors que creen desajustos importants en el 
mercat de treball del sector.  

 Desprestigi social que té en general la cura a les persones dependents, ja sia persones grans com 
persones amb discapacitats. Un sector al qual no se li dóna el valor que té (tant social com 
institucional) que es tradueix en precarietat laboral (baixa remuneració i convenis amb 
condicions laborals precàries). El sector acaba sent un sector refugi per a moltes dones sense 
formació professionalitzadora i entre els joves no hi ha vocació, a banda de ser una activitat 
gairebé en la seva totalitat exercida per les dones.  
 

 Dificultat per trobar professionals pel sector. Com a causes del desajust entre la demanda 
social i empresarial s’apunten alguns elements, com la manca de places formatives, sobretot en 
l’ensenyament superior (estudis de grau), la manca de treball de la diversitat funcional a l’escola 
per tal que hi hagi un major reconeixement social de l’activitat, la manca d’orientació sobre els 
requeriments empresarials i d’alineació dels CVs i l’escassa diversitat de l’oferta.  Altres 
problemes a abordar se situen en l’envelliment del cuidador/a i la manca de cobertura d’aquest 
per part del sistema, la necessitat de reforçar en la formació dels professionals els valors i l’ètica, 
sobretot en la formació adreçada a la força de treball que vol ocupar-se en el sector. I la de lligar 
l’obtenció del carnet de conduir en el cas de les persones que es formen en l’atenció domiciliària, 
atesa la dispersió geogràfica de la població i l’oferta de transport públic existent.
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FACTORS CRÍTICS  

DAFO - ACTIVITATS I RECURSOS 

 

Debilitats i Amenaces Fortaleses i Oportunitats 

 Població envellida, cada vegada més nombrosa, en un 
context d’insuficients recursos (tant públics com de les 
famílies) i serveis d’atenció per donar-hi resposta. Fet 
que comporta un desajust entre les necessitats a 
atendre i els recursos disponibles. 

 Augment del risc d’exclusió social que cada vegada 
abasta més col·lectius - majors de cinquanta anys, joves 
sense feina, etc.- que fa que augmentin les necessitats 
socials i al mateix temps afecta a l’accés als recursos i 
serveis d’atenció. 

 Unitats familiars més atomitzades, més petites, i per 
tant amb menys membres com a xarxa de suport en la 
cura i l’atenció de persones. 

 Dispersió geogràfica de la població, amb important 
proporció de població que viu en urbanitzacions i cases 
aïllades que dificulta l’accés als recursos i serveis.  

 Manca d’un pla de mobilitat, amb transport públic i 
transport adaptat, que faciliti l’accés i el desplaçament. 

 Elevada demanda de serveis i recursos per atendre a 
molta població, que concentra la demanda del servei en 
la mateixa franja horària.  

 Model homogeni d’atenció, en el qual la prestació dels 
recursos i serveis és poc flexible a les necessitats de les 
persones i l’atenció poc adaptada a la diversitat de 
situacions socials, demogràfiques, geogràfiques o de les 
llars. 

 En la configuració de l’atenció, els recursos i la prestació 
de serveis no es dóna veu a la persona atesa.  

 Els serveis i recursos estan massa encotillats pel 
disseny que estableix la Generalitat i les 
administracions locals no tenen capacitat de dissenyar 
polítiques pròpies i serveis singulars adaptats a les 
especificitats del territori i de la població. 

 Complexitat de l’atenció a un ventall més ampli de 
necessitats, no només l’atenció a les persones grans 
dependents (que és el col·lectiu més nombrós i en 
creixement), sinó també l’atenció que afavoreixi la 
conciliació i l’atenció emocional de les persones.  

 Manca de desplegament de serveis avançats mitjançant 
les noves tecnologies que permetrien la implantació i ús 
de noves tecnologies i dispositius d’atenció a les llars.  

 Manca de coneixement dels recursos existents i 
d’experiències d’èxit en l’atenció a les persones a la 
comarca. 

 Creació d’ocupació en l’àmbit dels serveis de salut i 
d’atenció a les persones, que serà un sector que 
haurà de fer front a una demanda creixent de la 
població més envellida, l’augment de l’esperança de 
vida i l’augment en la detecció de noves malalties o 
problemes de salut que requereixen de recursos i 
serveis específics.  

 Activitat emergent amb oportunitats per generar 
ocupació en la prestació de serveis 
d’acompanyament per a persones en totes les 
franges d’edat, tant a nivell d’acompanyament 
psicològic, emocional, de benestar físic.  

 Existència d’una xarxa de treball, relació i intercanvi 
d’informació a nivell dels tècnics /ques del territori 
per abordar i gestionar casos, a partir de la 
proximitat dels municipis i els equips tècnics, la 
coneixença entre ells i la facilitat de contacte.  

 L’entrada de les noves tecnologies als serveis 
d’atenció com a doble oportunitat per fer més 
accessibles els serveis en un territori dispers 
geogràficament i amb habitatges disseminats, així 
com també, en la gestió dels serveis per avançar cap 
a un model de gestió compartida de la informació  
(entre salut, serveis socials, etc.). 

 Oportunitat de desenvolupar un model d’èxit en 
l’atenció domiciliària, mitjançant bons professionals 
i l’existència d’infraestructures de serveis avançats, 
que a més a més s’adapta a la voluntat de les 
persones grans i els seus familiars en la cura i 
l’atenció a la pròpia llar.  

 Oportunitat per desenvolupar serveis i recursos per 
atendre i promoure un envelliment actiu, amb un 
enfocament de prevenció i l’atenció a les persones 
grans.   
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 Manca de coordinació i en els estàndards d’atenció 
entre les organitzacions que presten els diferents 
nivells d’atenció, principalment l’atenció primària 
(gestió pública) i l’atenció hospitalària (gestió privada) 
a la comarca. 

 Deficient model de gestió i de Governança entre 
municipis propers.  
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ARBRE DE PROBLEMES  

OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER AL TREBALL 

 Escassa valoració social a la cura de 
persones, sobretot en l'atenció a la 
dependència i a les persones amb 

discapacitat

CAUSES

•No es treballa prou a l'escola la diversitat funcional, ni la 
importància que tenen les persones grans.

•Hi ha un percepció generalitzada de que és una feina 
que pot fer qualsevol.

•És una feina que tradicionalment ha fet la dona.

•Hi ha jornades atípiques (horaris nocturns, guardies, 
caps de setmana).

•Es una feina dura.

CONSEQÜÈNCIES

•Esdevé un sector poc atractiu, sobretot a la població 
més jove. 

•Manca de vocació. L'atenció a la dependència acaba 
sent sovintun sector refugi per a moltes dones amb 
escassa o sense cap tipus de formació orientada a 
l'activitat. És una sortida laboral per necessitat  per a 
moltes dones.

•Envelliment dels cuidadors/treballadors del sector 
(sobretot en l'atenció a la dependència)

•Baixa remuneració i convenis que afavoreixen la 
precarietat. Elevada temporalitat dels contractes.

•Desmotivació dels treballadors del sector vers la seva 
feina.

L'oferta formativa no s'ajusta prou a la 
realitat del sector

CAUSES

•El nombre de places  és insuficient en relació a 
l'ocupació que es crea.

•L'oferta és poc diversificada. L'oferta actual es 
concentra principalment en l'atenciió a la 
dependència.

•No hi ha oferta de formació especialitzada.: salut 
mental, infància i familia

•No hi ha oferta de formació superior (graus).

•No es posa prou èmfasi en aspectes com el treball en 
equip, els valors o l'ètica, sobretot en la formació 
adreçada a les persones adultes que s'incorporen a la 
cura de persones a través de la formació ocupacional.

•Els cvs i itineraris no estan ben alineats amb la 
demanda del sector i les necesitats socials  i són poc 
flexibles.

•Manca de formació i reciclatge al llarg de la vida.

•El treball a domicili exigeix sovint disposar de carnet de 
conduir degut a l'elevada dispersió poblacional i els 
dèficits en el transport públic.

CONSEQÜÈNCIES

•No surten prou professionals del sistema de formació per 
al treball.

•Costa cobrir determinades vacants per manca de 
professionals en àmbits especialitzats.

•Les competències dels treballadors/es no s'ajusten als 
requeriments empresarials ni de l'activitat

No es crea ocupació en consonància a la 
demanda social, la demogràfica i l'avenç de 

l'estat del benestar

CAUSES

•No s'ha produit el deplegament previst de la LAPAD per 
manca de recursos i priorització política.

•Les families no tenen prou recursos per fer front a la 
despesa. La crisi  econòmicaha tingut un impacte molt 
negatiu en el desenvolupament del sector.

CONSEQÜÈNCIES

•Persistència d'atur estructural i baixa participació en 
l'ocupació, sobretot entre les dones majors de 55 anys 
que són les principals cuidadores.

•Elevada presencia de treball irregular: cuidador/a 
familiar i població estrangera.


