
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fitxa tècnica del debat 

Lloc: Franqueses del Vallès  

Data: 5 de desembre 2018 

Organitza: Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Modera: MCRIT - DALEPH 

 

Activitats realitzades 

• Caracterització de les estratègies a partir d’iniciatives concretes i propostes existents o en debat 

al territori (40 minuts) 

• Valoració del caràcter estratègic i la viabilitat d’impulsar aquestes estratègies (40 minuts) 

• Quina visió ens imaginem sobre el model de salut i serveis a les persones al Vallès Oriental a mig 

i llarg termini? (20 minuts)  

 

Objectius 

• Identificar l’interès estratègic i la viabilitat de les possibles estratègies de treball relacionades 

amb la salut i els serveis a les persones a la comarca  

• Definir el model en relació a la salut i els serveis a les persones que sigui més adient per al Vallès 

Oriental 

 

Resultats 

• Identificació de les línies estratègiques de treball més prioritàries en relació a la salut i els 

serveis a les persones a la comarca 

• Identificació i recull d’una primera proposta de projectes i iniciatives interessants en marxa o 

en debat a la comarca 

• Definició del imaginari futur sobre l’estat i el model de salut i serveis a les persones al Vallès 

Oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Participants 

Berta Castells Ajuntament de Granollers 

David  Casares Ajunt. Granollers – Centre per a l’Autonomia Personal Sírius 

Francesc Xavier Muntasell Ajuntament de Santa Maria de Palautordera  

Núria  Rius Consell Comarcal del Vallès Oriental – Polítiques Social i Igualtat 

Anna Novell Ajuntament de Mollet del Vallès  

Lola  Gallego Ajuntament de Mollet del Vallès 

Sandra Bobe UGT 

Vicenç  Barbancho  UGT 

Carme  Rodríguez Consell Comarcal Vallès Oriental – Servei Millora i Estratègia Corporativa 

Yolanda Lorenzo Ajuntament Vilanova del Vallès 

Maria Lluïsa Domingo Accent Social 

Paqui Alcalde Institut Gallecs 

Gema Sagarribay Consell Comarcal del Vallès Oriental – Desenvolupament Local 

Núria  Peix Consell Comarcal del Vallès Oriental – Desenvolupament Local 

Maria García Daleph 

Jordi Torres Daleph 

Laura Noguera Mcrit 

 

 

  



 
 

 

Estratègies a debatre sobre la Salut i els Serveis a les Persones 

 

 

 

1. Serveis públics per a gent gran 

Transport públic i adaptat de fàcil accés i que cobreixi els itineraris habituals de la gent gran. 

Oferta d’activitats i programes per a gent gran. Promoure un envelliment actiu. Servei 

d’assessorament gratuït per a persones grans i dependents.  

 

2. Serveis públics per atendre col·lectius en risc d’exclusió social 

Serveis assistencials, borsa de treball, serveis d’inserció social. Atenció a la dependència i a les 

persones en discapacitat. 

 

3. Formació professional i ocupacional en l’àmbit assistencial i de la salut 

Oferta de cursos d’atenció sociosanitària. Cursos més demandats, més necessitats.  

 

4. Noves economies assistencials. Oportunitats derivades de l’envelliment poblacional 

Ocupació en l’àmbit dels serveis de salut i d’atenció a les persones. Noves places en residències i 

centres de dia. Noves oportunitats de l’economia vinculada a la gent gran.  

 

5. Oportunitats dels desenvolupaments tecnològics 

Millores de l’assistència als col·lectius necessitats gràcies a les aplicacions mòbils i altres 

tecnologies emergents. Nous serveis personalitzats.   

 

6. Qualitat de vida: paisatge urbà i salut.  

Espais per la convivència ciutadana. Millora i adaptació dels espais públics.  
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Síntesi de les contribucions dels participants 

 

Priorització de les estratègies proposades 

Entre les estratègies proposades, les línies més prioritàries segons els participants a la jornada han 

estat:   

1. Serveis públics per a la gent gran 

2. Serveis públics per atendre col·lectius en risc d’exclusió  

3. Formació professional i ocupacional en l’àmbit assistencial i de la salut 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Elements destacats del debat en relació a les línies estratègiques 

 

 Primerament, cal cobrir les necessitats assistencials bàsiques, doncs, a nivell comarcal, moltes 

d’elles no estan encara cobertes. De manera paral·lela, cal abordar i treballar també per la millora 

de la qualitat i autonomia de les persones grans o amb alguna dependència en relació als 

habitatges, als espais públics...Es tracta de fer, en la mesura del possible, que aquests col·lectius 

assoleixin una bona qualitat de vida en si mateixa i en l’entorn que els envolta. En aquest punt, 

tenir en compte altres tipus de col·lectius com gent jove amb alguna discapacitat, persones en risc 

d’exclusió...adaptar els serveis a les seves necessitats. En línies generals, els serveis assistencials 

estan adreçats a persones grans o a persones amb una alta dependència, el que fa que moltes 

vegades no es pugui respondre a altres necessitats de persones també amb discapacitat o amb 

algun altre tipus de dependència.   

 

  Cal millorar la coordinació entre els diferents departaments de serveis socials de la comarca, i 

amb institucions superiors, per ampliar el coneixement sobre els serveis i els programes 

disponibles. Seria interessant crear un ens de coordinació dels plans i programes engegats pels 

serveis socials a la comarca, i també sobre la política de salut, com eina per l’optimització dels 

recursos. Moltes vegades no ens coneixen les iniciatives en curs, i es deixen de fer accions pel 

desconeixement dels tècnics. Es podria fer a través de la creació d’una plataforma online que 

aglutini tots els serveis, programes i activitats que tinguin relació amb la política social i de salut a 

nivell comarcal. Es tracta de generar una xarxa de treball on quedin inclosos tots els serveis 

disponibles, cercant sinergies de treball a nivell administratiu.   

 

 Els avanços tecnològics han de permetre la millora de les situacions personals d’aquelles persones 

amb dependència. La introducció de sistemes de domòtica en les llars d’aquests col·lectius pot 

millorar en certs aspectes la seva qualitat de vida.  

 

 Entre les accions proposades, se’n destaca la creació d’habitatges socials tant per col·lectius en 

risc d’exclusió social com per persones grans. Es parla de l’assignació d’habitatges de manera 

individualitzada. És a dir que aquests pisos quedin repartits pel territori, en diferents àrees del 

municipi i en diferents pisos, per evitar així que sorgeixin guetos. Treballar per un habitatge social 

normalitzat. En el debat, sorgeix la idea de la constitució de cooperatives d’habitatge social per a 

gent gran, per exemple.  

 

 Es creu necessari cobrir l’àmbit de la salut en el seu sentit més ampli. Cal cuidar la salut dels més 

joves, promoure estils de vida saludable entre ells, i millorar la qualitat de l’entorn per contribuir a 

millorar els estàndards de salut de la població a la comarca. Els serveis assistencials són necessaris 

però els serveis de salut en el seu sentit més ampli han d’ajudar a millorar la vida de la població 

en general.  

 

 El Vallès Oriental té molta població que en el seu envelliment torna a la ciutat de Barcelona, d’on 

és originaria. Per tant, és qüestiona que la comarca se’n pugui aprofitar de l’envelliment 

progressiu de la població com un nou nínxol de desenvolupament econòmic comarcal. Molta 

d’aquesta població retorna a la ciutat perquè al Vallès Oriental no troba oferta d’oci ni té facilitats 



 
 

 

per moure’s. Per tant, es considera que la millora de la mobilitat i de l’ampliació de l’oferta d’oci 

són importants per atreure i fixar la població gran, en cas que es vulgui treballar en aquesta línia.  

 

 En aquesta matèria es torna important la especialització formativa en serveis a les persones. Cal la 

professionalització d’aquestes tasques, que estiguin reconegudes i que a nivell formal es formi en 

aquest àmbit. Com s’ha destacat, costa trobar persones formades en aquest sector, i moltes 

vegades les que si dediquen ho fan en situació de precarietat.  

 

 Caldria també comptar amb els usuaris dels servis socials en el disseny dels programes i plans per 

tal que es pugui respondre de la manera més efectiva a les seves necessitats.   

 

 El seguiment de les situacions familiars, personals, econòmiques, socials o d’habitatges d’aquelles 

persones en risc d’exclusió com una eina per acompanyar a quests col·lectius és una altra de les 

propostes sorgides al debat. Es tracta de crear un servei personal de carrer, que conegui de 

primera mà cadascuna d’aquestes situacions. Són importants també les tasques 

d’acompanyament.  

 

 Es creu que seria necessari també un increment de la partida pressupostaria en matèria de salut i 

serveis a les persones. Els recursos econòmics disponibles no són suficients per finançar el conjunt 

de projectes i programes en aquesta matèria.  

 

 

  



 
 

 

Iniciatives en curs o propostes vinculades a cada estratègia 

Per cadascuna de les línies se’n destaquen les següents iniciatives, projectes i accions: 

a) Serveis públics per a gent gran 

En el curt termini, caldria augmentar les places en les residències públiques i la creació de nous 

centres de dia, que contribueixin a un envelliment actiu i a prevenir la solitud en les edats més 

avançades. Actualment se’n destaca que hi ha molt poques places.   

 

En el llarg termini, se’n destaca la creació d’habitatges socials o apart-hotels, bé siguin públics o 

privats, per a gent gran, i els quals tinguin serveis que facilitin la seva autonomia i la millora de la 

seva qualitat de vida. També, es parla d’augmentar els serveis d’acollida o descans familiar.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Creació de centres i tallers aglutinadors de joves/gent gran/discapacitats 

- Promoció d’habitatges per a gent gran 

- Creació d’aparthotels públics o privats per a gent gran  

- Nous centres de suport social i centres de dia 

- Augment de les places en residències públiques 

- Construcció de pisos amb serveis pera gent gran 

- Més serveis d’acollida o descans familiar 

- Programa tecnològic que enxarxi a la gent gran 

- Envelliment actiu per prevenir la solitud en edats avançades   

  

 

b) Serveis públics per atendre col·lectius en risc d’exclusió social 

En el curt termini, es considera molt important l’augment de llits hospitalaris a la comarca. 

Actualment, el Vallès Oriental és la comarca catalana amb menys llits per habitant. També es valora 

el grau d’implicació de les empreses perquè apostin per una ajuda integral en la inserció laboral dels 

col·lectius amb risc d’exclusió social.  

En el llarg termini, caldria la creació de residències o espais tutelats per a tot tipus de necessitats, des 

de per a gent gran fins per col·lectius amb alguna discapacitat, en els que s’ofereixin serveis 

especialitzat d’acompanyament. Es destaca el cas del col·lectiu de persones amb alguna discapacitat, 

els quals es jubilen als 55 anys i desprès no tenen altre tipus d’oportunitat per estar-hi dins del 

mercat de treball.   

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Creació de residències per a tot tipus de necessitats  

- Augment dels llits hospitalaris 

- Empreses que apostin per l’ajuda integral a col·lectius en risc d’exclusió social 

- Creació de serveis per a persones joves amb algun tipus de limitació  

- Foment de l’autonomia de les persones grans   

 

 

 



 
 

 

c) Formació professional i ocupacional en l’àmbit assistencial i de la salut 

En el curt termini, es creu molt important la professionalització dels serveis de cura a gent gran per 

tal de donar-li el valor suficient als treballadors del sector i millorar les condicions de precarietat que 

en alguns casos es donen.  

En el llarg termini, caldria acreditar les competències de la població formada en aquest sector, a més 

d’apostar per impulsar la formació en salut lligada a les noves tecnologies que faciliti el dia a dia a les 

persones grans o amb alguna dependència.   

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Acreditació per competències de fàcil accés i de fàcil tramitació 

- Revisió de l’oferta professional existent en aquest sector  

- Professionalització de la cura de gent gran 

- Especialitzacions pròpies segons col·lectius (gent gran, infants, discapacitats...)  

- Impuls de la formació en salut lligada a les noves tecnologies 

 

 

d) Noves economies assistencials. Oportunitats derivades de l’envelliment poblacional 

En el curt termini, engegar i promoure l’emprenedoria en l’àmbit dels serveis d’atenció a les 

persones, a través per exemple, de la creació de cooperatives.  

 

En el llarg termini, consolidar projectes d’emprenedoria en relació a l’atenció a les persones.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Consolidació del projecte emprenedoria àmbit dels serveis d’atenció a les persones (SAD) 

- Figura del terapeuta ocupacional (en SAD, en residències)  

 

 

e) Oportunitats dels desenvolupaments tecnològics 

En el curt termini, es valora molt positivament la generació i potenciació d’aplicacions i recursos 

tecnològics que ajudin al benestar i la salut de les persones en tots els seus àmbits, i en especial a les 

persones grans o dependents. 

 

En el llarg termini, s’aposta per incorporar sistemes de domòtica en els habitatges de persones grans 

o dependents per la millora de la seva qualitat de vida i augment de la seva autonomia.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Incorporació de les TIC als domicilis amb població gran 

- Engegar projectes TIC orientats a resoldre les necessitats i la millora de la qualitat de vida de les 

persones dependents 

- Potenciació d’aplicacions i recursos tecnològics per ajudar al benestar i la salut 

- Suport tècnic per a gent gran (per gestions bancaries, per gestions de facturació de serveis...) 

 

 



 
 

 

f) Qualitat de vida: paisatge urbà i salut   

En el curt termini, millorar la mobilitat i l’accessibilitat perquè sigui totalment adaptada. Adequació 

dels espais públics als col·lectius que en facin ús. Per exemple, els parcs per fer esport per a gent gran 

ubicar-los prop del nucli urbà. 

 

En el llarg termini, augmentar els espais verds urbans perquè contribueixin a crear espais públics de 

millorar qualitat. Ampliar el sistema preventiu de salut promovent estils de vida saludable.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Augment dels espais verds i mobiliari urbà  

- Potenciació d’espais agrícoles amb agricultura ecològica i de proximitat  

- Promoció d’estils de vida saludable  

- Augment de l’accessibilitat i mobilitat perquè sigui totalment adaptada 

- Projecte europeu Gallecs 

- Ampliar el sistema preventiu de salut 

 

 

Visió futura de l’estat i models de salut i serveis a les persones al Vallès Oriental 

En primer lloc, el Vallès Oriental ha de cobrir les necessitats bàsiques per a col·lectius en risc 

d’exclusió social i persones grans, que avui dia, no estan garantides. Hi ha mancança de recursos i 

costa arribar a cobrir les necessitats bàsiques que alguns col·lectius a la comarca requereixen. Cal 

promoure uns serveis assistencials de qualitat, que puguin abordar totes i cadascuna de les 

problemàtiques socials existents a la comarca, i de manera paral·lela treballar per fomentar 

l’autonomia d’aquelles persones amb algun tipus de necessitat. Per això, caldria apostar per pisos 

tutelats, habitatges amb serveis o centres d’atenció social que milloren el dia a dia de la gent gran o 

d’altres col·lectius en risc d’exclusió. Es tracta de millorar la seva qualitat de vida a través d’accions 

que els puguin fer sentir part del gruix social al llarg de tota la seva vida.  

 

Així, cal fer més eficients els servis assistencials però sense oblidar l’àmbit de la salut en el seu sentit 

més ampli. Perquè per millorar la qualitat de vida a la comarca cal promoure també estils de vida 

saludable, i millorar les condicions ambientals de l’entorn.  

 

Alhora, una comarca que atregui o fixi al territori residents sèniors cal que disposi d’uns serveis de 

mobilitat adequats i una ampla oferta de serveis i d’oci. Un gruix important de població major de 65 

anys retorna a Barcelona quan es jubila. Molts dels municipis de la comarca no disposen de serveis 

de transport públic, i altres no estan adaptats, i tampoc ofereixen activitats d’oci suficients. Els 

serveis assistencials han de ser de qualitat però també hi ha altres factors que són complementaris, 

però igualment necessaris. Es creu que més que noves residències, caldria crear pisos o habitatges, 

públics o privats, en els quals la població més gran o amb algun tipus de discapacitat tingui total 

autonomia però amb els serveis bàsics que requereixen.      

 



 
 

 

 

  



 
 

 

Estructura de la dinàmica 

 

1. Benvinguda, presentacions i situació (10 min).  

Presentació en format PPT per part de l’equip de Daleph i Mcrit sobre l’estat actual dels treballs per 

situar els participants en el marc de partida de la discussió i format de la jornada. Contextualització 

dels antecedents del Pla, resultats de la diagnosi estratègica, i introducció a les dinàmica del debat. 

Exposició de les possibles línies estratègiques de treball sobre Salut i Serveis a les Persones.  

 

  

2. Activitat 1 - Caracterització i identificació d’iniciatives i projectes existents o en debat al territori 

vinculats a cada estratègia (20 min).  

Els participants es divideixen en dos grups de treball. Cada participant per cadascun dels grups ha 

d’identificar i proposar projectes, iniciatives o programes existents, en debat o proposats, que sumin 

a les estratègies presentades pel el curt termini (2018-2025), i pel llarg termini (més enllà de 2025). 

Es genera un debat intern per cada grup, en el que cada participant explica a la resta les seves 

decisions i les seves propostes. Un membre del grup exposa els principals raonaments a la resta de 

participants al final de l’activitat.  

 

 

3. Activitat 2 - Selecció de les iniciatives i projectes més interessants per cada estratègia (20 min).  

Els grups canvien de taula i deixen el panel d’iniciatives i projectes que han estat treballant fins ara. 

Així, ara cada grup treballa amb les propostes que ha realitzat l’altre grup. De manera col·lectiva, i 

sobre la proposta d’iniciatives i programes de l’altre grup, s’escullen aquelles les iniciatives o 



 
 

 

projectes de curt termini (2018-2025) i aquelles de llarg termini (més enllà de 2025) que 

s’identifiquin com a més rellevants i interessants. S’agafen les enganxines corresponents i es 

col·loquen dins el cercle de consens. De nou es genera un debat intern en cada grup. 

 

 

4. Activitat 3 - Priorització de línies estratègiques (20 min).  

Els grups realitzen una discussió interna sobre quins dels 6 grans eixos estratègics de treball 

proposats són més interessants, i caldria impulsar abans. Així, cada participant vota amb dos gomets 

la línia estratègica que li sembla més prioritària i amb un gomet aquella que li segueix. Cada 

participant explica a la resta les seves decisions i s’organitza un debat intern en cada grup sobre les 

propostes que s’han fet. 

 

 

5. Activitat 4 - Discussió sobre la priorització i viabilitat de les línies (20 min).  

Dinàmica oberta a tots els participants on es discuteix entre tots quins són els condicionants per 

cadascuna de les estratègies, i es valora quina és la priorització i viabilitat té cadascuna de les línies, 

així com la capacitat d’impacte que es té des del Pla Estratègic per incidir sobre el desenvolupament 

de les estratègies proposades.  



 
 

 

 

 

6. Activitat 5 - Visió de futur sobre l’estat i el model de salut i serveis a les persones al Vallès 

Oriental (20 min). 

Es mostren 4 models alternatius, però no excloents, sobre sistemes de salut i serveis a les persones, 

perquè els participants destaquin amb quin dels models presentats es senten més identificats i els 

agradaria més prendre com a referent de cara a desenvolupar les línies estratègiques proposades.  

 

La pregunta que es realitzarà és: “Com t’imagines el model de salut i serveis a les persones al Vallès Oriental 

en els propers 10-15 anys?” 

a) Una comarca que atreu residents sèniors amb una potent xarxa de geriàtrics i amb serveis assistencials de 

qualitat 

b) Una comarca que atreu nous residents joves atrets pels serveis i els equipaments de qualitat 

c) Una comarca on l’administració publica assumeix el lideratge de iniciatives i accions de caire social 

d) Una comarca on operadors privats locals cooperen per impulsar iniciatives i accions de caire social 

 

7. Debat obert i cloenda (10 min)  

 


