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1. DENOMINACIÓ DE L’ACCIÓ  
    Serveis socials avançats en entorns rurals i de muntanya: disseny i 

planificació d’un programa pilot de suport a persones en situació de 
cronicitat al domicili 
 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE L’ACCIÓ 
El Consell Comarcal del Pallars Jussà va elaborar, l’any 2013, el Pla estratègic 2013 – 
2018 per una oferta integral de serveis de proximitat, amb el suport del projecte  
“Treball a les 7 comarques“ – impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Família, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons 
Social Europeu (FSE).  Un programa que posa a disposició de les entitats locals una 
sèrie d’eines que permeten millorar el coneixement de les característiques del teixit 
productiu del territori com a base per al disseny i implementació de les accions 
ocupacionals i de desenvolupament local, fomentar l’impuls d’accions per identificar i 
donar suport als sectors estratègics de cada territori, integrar en el disseny dels 
projectes anuals accions de suport al teixit productiu local i accions de suport a les 
persones desocupades del territori d’una forma coherent i complementària, així com 
contribuir a una millora de la integració vertical de les actuacions/subvencions 
sectorials per aconseguir un major impacte de les actuacions públiques al territori. 

D’aquesta manera, s’ha posat en marxa una estratègia per a l’estructuració del 
sistema de serveis de proximitat – com a oportunitat per a les persones i el 
territori. 
Aquest suport ha permès posar en marxa iniciatives, recursos i serveis en un sector 
amb un alt potencial de generació d’oportunitats de treball i que a la comarca no havia 
tingut prèviament un desenvolupament maximitzador d’aquestes oportunitats.  

Així, s’han portat a terme les actuacions següents: 

 

ACCIÓ 2013: CREACIÓ I POSADA EN MARXA D’UNA CENTRAL MÚLTIPLE DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT 
Productes resultants: 

• Pla estratègic 2013 – 2018 per una oferta integral de serveis de proximitat i Pla 
d’acció 2013-2015 

• Catàleg de suports i serveis de proximitat i guia de proveïdors. 

• Pla d’empresa de la Central Múltiple de Serveis 

• Bases funcionals del Servei de Centre per a l’Autonomia Personal 

 

ACCIÓ 2014: ACTIVACIÓ DE LA CENTRAL MÚLTIPLE DE SERVEIS DE 
PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ 
Productes resultants: 



 

 4 

• Pla operatiu de la posada en marxa de la Central múltiple de serveis 

• Compromís d’adscripció a la Central múltiple de serveis 

• Mapa de grups d’interès de la Central i estratègia de relació 

• Metodologia per al mesurament del retorn econòmic i social de la Central 
múltiple de serveis 

• Disseny organitzatiu, model de negoci i pla d’usos del Centre polivalent per a 
l’autonomia personal i la integració sociolaboral 

 

ACCIÓ 2015: DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL 
PALLARS JUSSÀ, COM A OPORTUNITAT PER A LES PERSONES I EL 
TERRITORI. Posada en marxa del Servei de centre per a l’autonomia personal i 
coordinació del mateix amb la Central Múltiple de Serveis de Proximitat 
Productes resultants: 

• Pla operatiu de la posada en marxa del Servei de centre per a l’autonomia 
personal 

• Composició de l’equip de treball del Servei de centre per a l’autonomia 
personal 

• Perfils professionals (funcions i competències clau) de l’equip de treball del 
Servei de centre per a l’autonomia personal 

• Informe d’adequació dels professionals que es seleccionin al perfils 
professionals definits 

• Informe dels marcs de relació i aliança establerts amb altres serveis i centres 
de promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal del país 

• Sistema de coordinació entre el Servei de centre per a l’autonomia personal i la 
Central múltiple de serveis posada en marxa en 2014, en el marc de la Xarxa 
de serveis de proximitat del Pallars Jussà 

• Política de comunicació dels serveis de proximitat del Pallars Jussà 

• Pla de comunicació 2015 – 2018 dels serveis de proximitat del Pallars Jussà 

• Sistema d’avaluació anual i seguiment de resultats de comunicació 

 
ACCIÓ 2016: GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DES DELS SERVEIS DE PROXIMITAT 
DEL PALLARS JUSSÀ. Impuls a la creació de recursos per a l’ocupació de 
col·lectius amb especials dificultats al territori 
Productes resultants: 

• Composició de l’equip professional d’impuls en el sí del Consell Comarcal 

• Projecte, estatuts i documentació necessària per a l’impuls a la creació d’una 
associació per a la gestió de serveis de proximitat 

• Marcs de col·laboració per a la creació de serveis d’integració laboral per a 
persones amb discapacitat 

• Disseny organitzatiu i model de negoci del centre especial de treball 

• Pla funcional del servei de teràpia ocupacional 

• Pla operatiu per a la posada en marxa dels serveis 
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ACCIÓ 2017: PROSPECCIÓ, DISSENY I POSADA EN MARXA DE NOUS 
RECURSOS D’INCLUSIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT O RISC 
D’EXCLUSIÓ 
Productes resultants: 

• Mapa dels recursos d’inclusió laboral de persones amb discapacitat o en risc 
d’exclusió de la comarca 

• Diagnòstic de la situació actual dels recursos d’inclusió laboral de persones 
amb discapacitat o en risc d’exclusió de la comarca 

• Programa estratègic per a la generació d’oportunitats d’inclusió laboral al 
territori 

• Disseny funcional de les actuacions i recursos d’inclusió laboral que es posaran 
en marxa 

• Catàleg d’agents – públic i privats – col·laboradors 

• Pla d’acció per a la posada en marxa de les actuacions i recursos seleccionats 
per a la promoció de la inclusió laboral de persones amb discapacitat o en risc 
d’exclusió  

 

ANY 2018: IMPULS ESTRATÈGIC ALS SERVEIS DE PROXIMITAT I ALS 
RECURSOS D’INCLUSIÓ LABORAL DEL PALLARS JUSSÀ 
Productes resultants: 

• Informe de seguiment del nivell de desenvolupament del pla d’acció per a la 
posada en marxa de les actuacions i recursos seleccionats per a la promoció 
de la inclusió laboral de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió definit 
l’any 2017  

• Nou pla d’acció per a la generació d’oportunitats d’inclusió laboral al territori 

• Informe d’avaluació del pla estratègic 2013 – 2018 per una oferta integral de 
serveis de proximitat i actualització estratègica 

• Pla estratègic 2018-2023 per al desenvolupament del sistema de serveis de 
proximitat del Pallars Jussà 

 
La realització d’aquestes accions ha permès posar en marxa nous serveis generadors 
d’ocupació a la comarca del Pallars Jussà. Més serveis, més ocupació, major 
desenvolupament econòmic de la comarca. 

El Pla estratègic actualitzat l’any 2018 ha identificat la necessitat de dissenyar i 
impulsar un Sistema de Serveis Socials avançats en entorns rurals i de muntanya: 

• basat en l’empoderament dels actors que intervenen en el sistema (des de la 
innovació, el lideratge ètic i la planificació centrada en la persona), 

• articulat mitjançant marcs de cooperació i aliances amb els diversos agents del 
territori 

• i que generi una major qualitat de vida de les persones, més oportunitats de 
treball, un major desenvolupament de la comarca i una projecció exterior de la 
mateixa.  
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En el marc d’aquest sistema, es va plantejar la necessitat d’articular serveis i recursos 
que ofereixin a les persones amb necessitats de suport de la comarca la possibilitat de 
seguir vivint a casa seva, en les millors condicions de qualitat de vida. 

Per això s’ha portat a terme una acció de disseny i planificació d’un programa pilot de 
suport al domicili. 

El present document recull el resum d’activitats realitzades durant de 2019 en el marc 
de l’acció definida. 

 

3. OBJECTIU GENERAL  
L'objectiu general d’aquest procés de treball ha estat dissenyar, planificar i posar en 
marxa un programa pilot de suport a les persones en situació de cronicitat al seu 
domicili, des d’una atenció integrada social i sanitària i activant capacitats per prevenir 
situacions de deteriorament.  

Amb la finalitat complementària de continuar afavorint la dinamització socioeconòmica 
i la generació d'ocupació al sector dels serveis a les persones del Pallars Jussà, com a 
oportunitat per a les persones i el territori. 

S’ha treballat, així, en la generació de resultats i impacte en els àmbits següents: 

a) En la creació d’oportunitats de treball a la comarca, especialment per a les 
persones amb especials dificultats, generant ocupació en el sector de serveis 
personals. 

b) En la qualitat de vida de les persones en situació de cronicitat, en disposar de 
suports per romandre al seu domicili en les millors condicions de vida. 

c) En els sistemes d’atenció social i sanitari, ja que des de l’atenció integrada 
s’avança en l’optimització de recursos i estalvi per als sistemes públics. 

d) En la promoció econòmica del territori, amb un increment del volum d’activitat 
del sector. 

D’aquesta manera, amb el desenvolupament de l’acció s’ha contribuït a la consecució 
de l’objectiu central del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars 
Jussà 2017-2021: frenar el decreixement poblacional, atraient població i 
aconseguint que decaigui el volum de persones que marxen de la comarca per 
cercar noves oportunitats laborals i, de forma indirecta, atenuar l’envelliment 
poblacional. 
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4. OBJECTIUS ESPECÍFICS  
 
Es van proposar els següents objectius específics: 

• Identificar les necessitats de les persones en situació de cronicitat de la 
comarca, per definir una oferta que doni resposta a les mateixes. 

• Identificar, analitzar i conèixer bones pràctiques portades a terme a altres 
territoris rurals i de muntanya que puguin servir de referència per al disseny del 
programa. 

• Dissenyar el programa pilot de suport a persones en situació de cronicitat al 
domicili en el marc d’uns serveis socials avançats en entorns rurals i de 
muntanya. 

• Seleccionar les persones potencialment destinatàries de l’etapa pilot 
d’implantació del programa i planificar la posada en marxa. 

De manera paral·lela, s’ha donat suport per al desenvolupament dels recursos definits 
els anys 2017-2018 per a la generació d’ocupació: centre especial de treball, 
programes locals d’inclusió, serveis d’intermediació laboral, etc. 

L’assoliment d’aquests objectius incideix directament en el desenvolupament de la línia 
estratègica 1 del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà 2017-
2021: LE1- L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament 
econòmic i social. 

El pla determina que l’existència de col·lectius amb diferents situacions (com malalties 
cròniques o situació de dependència) i l’envelliment poblacional creen una demanda 
d’atenció en relació a l’assistència a les persones. En la mesura que aquest conjunt de 
la població va en augment, s’obren possibilitats perquè el sector de serveis a les 
persones esdevingui un generador d’activitat econòmica i ocupació en l’entorn. Això a 
banda, els Serveis Socials de la comarca han de continuar abordant l’atenció en 
general als col·lectius vulnerables, amb una situació que ha empitjorat com a 
conseqüència de la crisi econòmica, i en alguns casos, per una situació de 
desarrelament. 
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5. ACTIVITATS DESENVOLUPADES EN EL PERÍODE GENER – 
DESEMBRE DE 2019 

A. DISSENY I PLANIFICACIÓ D’UN PROGRAMA PILOT DE SUPORT A 
PERSONES EN SITUACIÓ DE CRONICITAT AL DOMICILI, EN EL MARC 
D’UNS SERVEIS SOCIALS AVANÇATS EN ENTORNS RURALS I DE 
MUNTANYA 

D’acord amb el programa de treball definit, s’han portat a terme les següents activitats: 

• CELEBRACIÓ DEL SEMINARI DE TREBALL “NECESSITATS DE SUPORT 
DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE CRONICITAT I DEMÈNCIA AL 
TERRITORI I ATENCIÓ INTEGRADA ENTRE ELS SISTEMES DE SALUT I 
SERVEIS SOCIALS” (12 de febrer de 2019) 

Amb la participació de representants de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran – 
CatSalut, de l’Hospital Comarcal del Pallars, SAP Lleida Nord. Institut Català de 
la Salut i Consell Comarcal del Pallars Jussà, s’acorda avançar en el treball 
iniciat seguint els passos següents: 

- Implantar el Model del Consorci de Salut i Social de Catalunya, crear la 
figura del gestor de cas i començar a treballar en casos concrets des de la 
integració funcional. 

- Mantenir el grup de treball constituït (com a grup motor) i crear grups 
funcionals per avançar en el disseny del projecte pilot en les seves diferents 
dimensions: població diana, pla de treball, agents clau i responsabilitats, 
etc. 

- Incorporar l’ús de les noves tecnologies en el marc del programa, com a 
recurs maximitzador del valor aportat a les persones ateses. 

- Definir un programa de formació i treball per millorar les competències dels 
equips professionals dels serveis socials i de salut. 

- Establir un sistema de monitorització, seguiment i avaluació que senti les 
bases per a un enfocament de millora continua. 

Veure annex 1: resum del seminari 

• ESTABLIMENT D’UN MARC DE COL·LABORACIÓ AMB ELS PRINCIPALS 
AGENTS DE L’ÀMBIT DE LA SALUT: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, 
GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS I CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE 
CATALUNYA 

Durant l’any s’han mantingut diverses reunions per anar concretant i 
desenvolupant el marc de col·laboració necessari per posar en marxa el 
programa1: 

                                                 
1 En compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, no es poden 
adjuntar les actes d’aquestes reunions per contenir informació personal i diagnòstics de les 
persones destinatàries del programa pilot. 



 

 9 

- 10 de gener de 2019: reunió institucional al Cat Salut 

- 22 de gener de 2019: reunió al Consorci de Salut i Social 

- 12 de febrer de 2019: seminari de treball al Consell Comarcal del Pallars 
Jussà (acta referenciada abans). 

- 4 de juny de 2019: reunió de l’equip motor del programa a l’Hospital 
Comarcal del Pallars. 

- 30 de juliol de 2019: reunió de l’equip motor del programa al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 

- 26 de setembre de 2019: reunió de l’equip tècnic al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. 

- 5 de novembre de 2019: reunió al Consorci de Salut i Social 

- 26 de novembre de 2019: reunió al Consorci de Salut i Social 

- 21 de novembre de 2019: reunió de les institucions co-líders del programa. 

- 12 de desembre de 2019: reunió de les institucions co-líders del programa. 

A més d’aquestes reunions, s’han mantingut reunions i converses via skype 
durant tot l’exercici, per concretar el programa. 

Aquest marc de col·laboració s’ha formalitzat en un conveni, signat el dia 28 de 
novembre de 2019, entre l'Institut Català de la Salut, Gestió de Serveis 
Sanitaris, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Consorci de Salut i Atenció 
Social de Catalunya (CSC). La signatura del conveni va tenir un important 
impacte en mitjans de comunicació. 
 

Veure annex 2: aparicions de la signatura del conveni en mitjans de 
comunicació. 

 

• IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE BONES PRÀCTIQUES DE REFERÈNCIA 

S’ha portat a terme un procés d’identificació, anàlisi i coneixement de bones 
pràctiques portades a terme a altres territoris rurals i de muntanya que puguin 
servir de referència per al disseny del programa. 

En aquest marc, s’han desenvolupat les accions següents: 

- Realització, mitjançant treball de gabinet, d’una cerca per identificar bones 
pràctiques i analitzar-les, mitjançant fonts secundàries d’informació. 

- Contacte amb els agents responsables de la pràctica de referència que es 
va considerar més interessant per concretar una visita (previsiblement 
Asprodes – Plena Inclusión Salamanca) 

http://ics.gencat.cat/ca/inici
http://gss.cat/
http://gss.cat/
http://pallarsjussa.cat/
http://www.consorci.org/
http://www.consorci.org/
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- Realització d’una visita al territori seleccionat per tal de conèixer de primera 
mà l’experiència de servei de suport a persones en situació de cronicitat en 
un territori rural i de muntanya). Aquesta visita es va portar a terme els dies 
19, 20 i 21 de juny, amb la participació de dues persones representants del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, una persona representant 
d’Albajussà/Grup Alba i de l’empresa de consultoria Alter Civites. 

- Elaboració d’un informe de la visita realitzada, per orientar el disseny del 
programa. 

Veure annex 3: Informe de la visita de representants del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i de l’Associació Alba a centres i serveis d’Asprodes 

 

• DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA PILOT DE SUPORT A PERSONES 
EN SITUACIÓ DE CRONICITAT AL DOMICILI 

Partint dels acords establerts amb els agents clau del territori, i des de la 
transferència de les bones pràctiques identificades, s’han portat a terme les 
següents accions: 

• Identificació i anàlisi de les necessitats de les persones en situació de 
cronicitat de la comarca, per definir una oferta que doni resposta a les 
mateixes.  

• Disseny del programa pilot de suport a persones en situació de cronicitat 
al domicili en el marc d’uns serveis socials avançats en entorns rurals i de 
muntanya, partint de les necessitats identificades i de les bones 
pràctiques detectades als processos anteriors. 

En el marc del conveni signat, s’ha aprovat el desenvolupament d’un 
sistema coordinat per atendre les persones amb necessitats complexes a 
través dels centres d’atenció primària, l’Hospital Comarcal del Pallars i els 
serveis socials. El desenvolupament d’aquesta prova pilot inclou 
l’assessoria i guia per a la implementació territorial per part del CSC, la 
formació als participants, sessions d’intercanvi d’informació entre els 
diversos actors de l’àmbit sanitari i social a fi de millorar el procés 
d’integració de la persona i l’anàlisi de dades a fi de millorar el servei.  

Al marge de les reunions amb l’equip de treball, s’ha aprovat la creació 
d’una comissió de seguiment i avaluació del programa. 

El programa es va presentar en el marc de la II Jornada de Persones amb 
Necessitats Complexes organitzada pel Consell de Salut i Social el dia 26 
de novembre de 2019. 

Veure annex 4: Presentació del Programa de suport a persones en 
situació de cronicitat al domicili 

• Posada en marxa del programa. En l’actualitat s’està portat a terme 
aquesta acció. 

 

http://www.consorci.org/media/upload/arxius/agenda/Material%20Jornades/II%20Jornada%20PNC_2.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/agenda/Material%20Jornades/II%20Jornada%20PNC_2.pdf
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B. SUPORT EN EL DESENVOLUPAMENT DELS RECURSOS PER A LA 
INCLUSIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT O EN RISC 
D’EXCLUSIÓ DEL PALLARS JUSSÀ 

En el marc del desenvolupament del pla d’acció definit l’any 2017 i actualitzat l’any 
2018 per a la posada en marxa de les actuacions i recursos seleccionats per a la 
promoció de la inclusió laboral de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió, 
s’han portat a terme les següents accions: 

• Celebració d’una reunió de l’Espai de concertació per a la inclusió laboral i el 
desenvolupament del territori (14 de gener de 2019). 

Veure annex 5: resum de la reunió. 

• Celebració del taller “El compromís de les empreses amb la inclusió laboral” 
amb la participació d’empreses del territori (7 de març de 2019). 

En aquest taller, des de la reflexió compartida, s’identifiquen un conjunt de 
línies d’acció que s’implementaran al territori. 

Veure annex 6: resum del taller. 

• Disseny de la següent sessió de treball amb empreses (pendent de concreció 
d’agenda). 

Veure annex 7: ordre del dia de la sessió 

S’ha dissenyat una enquesta prèvia adreçada a les empreses del territori, per 
aprofitar al màxim la sessió i avançar en l’estratègia de col·laboració iniciada. 
Es pot consultar aquí: (https://forms.gle/7VGhBBy8D1GJuwTM6). 

 

SEMINARIS DE TREBALL 

A més de les sessions, tallers i reunions esmentats, s’han portat a terme sis seminaris 
de treball en el marc de la planificació, desenvolupament i seguiment de l’acció: 

• 14 de gener de 2019 

• 10 d’abril de 2019  

• 16 de maig de 2019  

• 5 de setembre de 2019 

• 22 d’octubre de 2019 

• 20 de novembre de 2019 

Veure annex 8: actes dels seminaris de treball 

https://forms.gle/7VGhBBy8D1GJuwTM6
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A més, s’han portat a terme reunions de seguiment els dies corresponents a les altres 
trobades celebrades en el marc del projecte: 12 de febrer i 7 de març de 2019. 

 

6. PRINCIPALS RESULTATS EN LA POSADA EN MARXA DE 
SERVEIS DE PROXIMITAT A LA COMARCA 
En el marc del projecte global de creació del Sistema de Serveis de Proximitat del 
Pallars Jussà, s’ha continuat avançant en les dimensions estratègiques definides al 
PLA ESTRATÈGIC 2019 – 2023 PER UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVEIS DE 
PROXIMITAT. 

A continuació es detallen els resultats principals en la posada en marxa de serveis de 
proximitat a la comarca en els que es manté un marc de col·laboració amb ALBA 
JUSSÀ, Societat Cooperativa Catalana Limitada, constituïda com una cooperativa de 
treball associat, d’iniciativa social i sense afany de lucre per donar resposta a les 
necessitats del territori. L'objecte social d’Alba Jussà SCCL és oferir una atenció 
integral a persones amb diversitat funcional i també a infants, joves, adults i gent gran; 
partint de les seves necessitats i els seus interessos i el de les seves famílies, amb la 
finalitat d’aconseguir el seu màxim desenvolupament humà i la seva màxima inclusió 
dins de la societat. 

Resultats: 

• CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 
S’ha incrementat l’ocupació generada, passant d’un un contracte de centre 
especial de treball per a la realització de tasques de neteja a dos persones amb 
contracte laboral (amb dedicacions de 35 hores/mes i 9h/mes). 

 

• CENTRE OCUPACIONAL 
Amb dos serveis: 

• Servei de teràpia ocupacional: 7 persones (2 persones amb plaça 
pública I 5 persones sense plaça pública). 

• Servei ocupacional d’inserció: 8 persones (7 persones amb plaça 
pública I 1 sense plaça pública). 

 

 

 
 

• CLUB SOCIAL PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL:  
Com a continuació de l’etapa inicial del Club social, s’han portat a terme 
activitats de lleure, amb participació de 18 persones amb trastorn mental. 

2018 2018 
12 persones ateses 15 persones ateses 
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• PROGRAMA DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA LLAR: 
S’ha mantingut la tendència creixent en el volum creixent del nombre de 
persones usuàries: 
 

 

 
 

• CENTRE POLIVALENT D’AUTONOMIA PERSONAL I INTEGRACIÓ 
SOCIOLABORAL  
S’ha mantingut l’activitat del banc d’ajudes tècniques, generant ocupació per 
una persona amb discapacitat que porta a terme l’activitat de neteja i 
manteniment dels productes (mitjançant la col·laboració amb Alba Jussà).  

S’ha mantingut també la figura d’un terapeuta ocupacional a mitja jornada, que 
complementa l’atenció que realitzen al centre els professionals de serveis 
socials del Consell Comarcal. 

Respecte l’activitat del centre, s’han atès 65 consultes, de les quals s’ha 
formalitzat préstec de productes a 61 famílies. 

 

 

 

 
• VOLUNTARIAT  

En el marc del Servei de Voluntariat Europeu del Pallars Jussà posat en marxa 
l’any 2016 han participat 2 voluntaris europeus que han vingut al territori i 3 
persones de la comarca que han anat a altres països a fer voluntariat durant 
2019. 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 

10 persones 17 persones 18 persones 18 persones 

2014 2015  2016 2017 2018 2019 
5 places 5 places   4 places 6 places 11 places  11 places PSALL 

3 places del pla 
pilot de la Diputació 
de Lleida (PSALL 
amb família) 

2018 2018 

18 consultes 

8 préstecs 

65 consultes 

61 préstecs 
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• PROJECTE ACTIVA’T PER LA SALUT MENTAL 
13 persones han participat en grups d’ajuda mútua: 

• Grup d’ajuda mútua en primera persona: 7 persones. 

• Grup d’ajuda mútua de familiars: 6 persones. 

A més, en el marc del programa Prospec han participat: 

• 11 professionals 

• 6 facilitadors 

• 4 familiars 

• 12 persones usuàries 
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ANNEXOS 
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ANNEX 1 

Resum del seminari de treball “Necessitats de suport de les persones en 
situació de cronicitat i demència al territori i atenció integrada entre els 
sistemes de salut i serveis socials” 

Data: 12 de febrer de 2019 

Horari: 12:30 h. a 14:30 h. 

Lloc: Consell Comarcal Pallars Jussà 

 

Participants: 

- Dr. Felip Benavent Viladegut, Cap de la Unitat de planificació, Compra de 
Serveis. Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran – CatSalut.  

- Sra. Lourdes Magrí Canal, Planificació, Avaluació i Cribatge. Regió Sanitària 
Alt Pirineu i Aran – CatSalut.  

- Sra. Griselda Esquerra Montseny, Cap d’unitat Atenció al Ciutadà. Regió 
Sanitària Alt Pirineu i Aran – CatSalut 

- Sra. Roser Artal Rocafort, Responsable d’Innovació i Projectes en Gestió de 
Serveis Sanitaris. Hospital Comarcal del Pallars.  

- Dr. Jose Luis Remon Roman, Director SAP Lleida Nord. Institut Català de la 
Salut. 

- Sra. Meritxell Feixes Betriu, Adjunta a direcció SAP Lleida Nord. Institut 
Català de la Salut. 
 

- Sra. Nekane  Navarro Rodríguez, Tècnica de Alter Civites, S.L. 
- Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L.  

 
- Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics 

del Consell Comarcal del Pallars Jussà.  
- Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell 

Comarcal del Pallars Jussà.  
- Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del 

Pallars Jussà. 

 

Resum de la reunió: 

Des del Consell Comarcal del Pallars Jussà es dona la benvinguda a les persones 
assistents, exposant la voluntat d’establir un marc de col·laboració per avançar en 
l’atenció integrada a les persones en situació de cronicitat i demència des dels 
sistemes de serveis socials i de salut del territori, impulsant iniciatives innovadores 
que reverteixin en una millora de la qualitat de vida de les persones i en una 
optimització dels recursos al seu servei. 

Es proposa, d’aquesta manera, crear un grup per avançar en la implementació de 
l’atenció integrada, com a espai de treball i diàleg per co-crear el model que es vol 
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impulsar. En aquest sentit, s’informa de la previsió de participar en la implantació 
pilot al Pallars Jussà del Model d’atenció a persones amb necessitats complexes del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya2 . 

Des del CatSalut es valora que és un plantejament necessari, en el que es porta 
anys treballant, però en el que s’han anat trobant dificultats. Es manifesta l’existència 
de voluntat política i, sobre tot, d’una necessitat real de donar resposta a aquesta 
realitat. 

Partint d’aquesta necessitat, es considera imprescindible posar en marxa accions 
concretes, en les àrees que es valorin més factibles, desenvolupant exemples 
concrets que permetin començar a caminar. 

En aquest sentit, des de l’Hospital Comarcal del Pallars  s’ofereix la possibilitat de 
col·laborar per testar si el projecte d’atenció a pacients crònics es pot fer extensible. 

 

Des de la reflexió compartida i el diàleg establert, les persones participants 
coincideixen en la necessitat i oportunitat de posar en marxa un procés de pilotatge 
que permeti, des d’una perspectiva d’aplicació pràctica assumible i real, fer passos 
en l’objectiu proposat: 

- Posant la persona al centre, racionalitzant els recursos al servei de la seva 
qualitat de vida. 

- Donant resposta a les necessitats concretes del Pallars Jussà des d’una 
dimensió social i sanitària conjunta, treballant en casos concrets però sense 
perdre la visió de prevenció i anticipació de l’evolució prevista els propers 
anys. 

- Definint un projecte pilot estructurat segons perfils de necessitats (amb un 
nombre de persones de cada perfil equiparable) per analitzar com 
implementar el model del Consorci de Salut i Social en aquests perfils 
diversos. 

- Aprofitant els recursos treballats prèviament, com les rutes elaborades. 

- Treballant en l’enfortiment de la confiança entre totes les parts, des d’un 
plantejament ètic que parteixi de la resposta a les expectatives de totes elles. 

 

S’acorda avançar en el treball iniciat seguint els passos següents: 

- Implantar el Model del Consorci de Salut i Social de Catalunya, crear la figura 
del gestor de cas i començar a treballar en casos concrets des de la 
integració funcional. 

- Mantenir el grup de treball constituït (com a grup motor) i crear grups 
funcionals per avançar en el disseny del projecte pilot en les seves diferents 
dimensions: població diana, pla de treball, agents clau i responsabilitats, etc. 

- Incorporar l’ús de les noves tecnologies en el marc del programa, com a 
recurs maximitzador del valor aportat a les persones ateses. 

- Definir un programa de formació i treball per millorar les competències dels 
equips professionals dels serveis socials i de salut. 

                                                 
2 Consulta del document: 
http://www.consorci.org/media/upload/pdf/model_atencio_pnc_csc_1539085288.pdf  

http://www.consorci.org/media/upload/pdf/model_atencio_pnc_csc_1539085288.pdf
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- Establir un sistema de monitorització, seguiment i avaluació que senti les 
bases per a un enfocament de millora continua. 

 

Una vegada el Consorci de Salut i Social de Catalunya confirmi la participació del 
Pallars Jussà com a territori d’aplicació pilot del model, es demanarà al Dr. Antoni 
Anglada (director del projecte) la celebració d’una sessió de treball per conèixer el 
model i programar la seva implantació. 
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ANNEX 2:  

Aparicions de la signatura del conveni de col·laboració entre l'Institut Català 
de la Salut, Gestió de Serveis Sanitaris, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (CSC) en mitjans de 
comunicació 

  
Nació Digital 
 

 
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/12037/prova/pilot/al/pallars/jussa/ate
ndre/persones/amb/necessitats/complexes 
  
Pirineus TV 
 

 
http://www.pirineustv.cat/2019/11/28/conveni-per-a-latencio-de-persones-amb-
necessitats-complexes/ 
  

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/12037/prova/pilot/al/pallars/jussa/atendre/persones/amb/necessitats/complexes
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/12037/prova/pilot/al/pallars/jussa/atendre/persones/amb/necessitats/complexes
http://www.pirineustv.cat/2019/11/28/conveni-per-a-latencio-de-persones-amb-necessitats-complexes/
http://www.pirineustv.cat/2019/11/28/conveni-per-a-latencio-de-persones-amb-necessitats-complexes/
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La Mañana 
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Institut Català de la Salut 
 

 
http://ics.gencat.cat/es/detall/noticia/GTLleida_APiA_Conveni_Pallars 
  

http://ics.gencat.cat/es/detall/noticia/GTLleida_APiA_Conveni_Pallars
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Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
 

 
https://www.ccma.cat/324/prova-pilot-al-pallars-jussa-per-atendre-les-persones-amb-
necessitats-complexes/noticia/2966932/ 
 
Consell Comarcal Pallars Jussà 
 

  
https://www.pallarsjussa.cat/noticies/noticies/4476-programa-col-laboracio-per-
atendre-necessitats-complexes 

https://www.ccma.cat/324/prova-pilot-al-pallars-jussa-per-atendre-les-persones-amb-necessitats-complexes/noticia/2966932/
https://www.ccma.cat/324/prova-pilot-al-pallars-jussa-per-atendre-les-persones-amb-necessitats-complexes/noticia/2966932/
https://www.pallarsjussa.cat/noticies/noticies/4476-programa-col-laboracio-per-atendre-necessitats-complexes
https://www.pallarsjussa.cat/noticies/noticies/4476-programa-col-laboracio-per-atendre-necessitats-complexes
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Consorci de Salut i Social 
 

 
  
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1112/impulsen-un-programa-de-
collaboracio-entre-entitats-de-salut-i-datencio-social-per-atendre-les-persones-amb-
necessitats-complexes-del-pallars-jussa 
 
 
Viure als Pirineus 
 

 
 
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/prova-pilot-pallars-jussa-per-
atendre-persones-amb-necessitats-complexes/20191129133851016664.html 

http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1112/impulsen-un-programa-de-collaboracio-entre-entitats-de-salut-i-datencio-social-per-atendre-les-persones-amb-necessitats-complexes-del-pallars-jussa
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1112/impulsen-un-programa-de-collaboracio-entre-entitats-de-salut-i-datencio-social-per-atendre-les-persones-amb-necessitats-complexes-del-pallars-jussa
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1112/impulsen-un-programa-de-collaboracio-entre-entitats-de-salut-i-datencio-social-per-atendre-les-persones-amb-necessitats-complexes-del-pallars-jussa
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/prova-pilot-pallars-jussa-per-atendre-persones-amb-necessitats-complexes/20191129133851016664.html
https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/prova-pilot-pallars-jussa-per-atendre-persones-amb-necessitats-complexes/20191129133851016664.html
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La República 
 

 
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/prova-pilot-al-pallars-jussa-per-atendre-
les-persones-amb-necessitats-complexes/ 

 

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/prova-pilot-al-pallars-jussa-per-atendre-les-persones-amb-necessitats-complexes/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/prova-pilot-al-pallars-jussa-per-atendre-les-persones-amb-necessitats-complexes/
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ANNEX 3 

Informe de la visita de representants del Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
de l’Associació Alba a centres i serveis d’Asprodes (Salamanca) 

Informe realitzat per Alter Civites per al Consell Comarcal del Pallars Jussà 
 
19 a 21 de juny de 2019  
 
 
 
Pla de viatge 
 
 VISITA CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSÀ A ASPRODES 

SALAMANCA 
Dimecres 19 JUNY (DIA 1)   

 DESPLAÇAMENT CATALUNYA - SALAMANCA 
 Visita instal·lacions ALTAIR Turisme Accessible i Projectes associats (NYE 

Medi Ambient, agroecologia i Turisme, Formació Dual Turisme, Xarxa 
Habitatges, etc.) 

 SOPAR I ALLOTJAMENT:  EN ALTAIR TURISMO RURAL. 
https://altairturismorural.com/ 
 

Dijous 20 JUNY (DIA 2)   

9.00 H. ESMORÇAR ALTAIR  

 DESPLAÇAMENT ALTAIR (BEJAR) - CIUDAD RODRIGO  

10.30 H.-14:00 H VISITA/ REUNIÓ DE TREBALL CIUDAD RODRIGO. Coneixerem projectes 
CARTERA DE SERVEIS INCLUSIVA I RESIDÈNCIA EN XARXA des de 
Ciudad Rodrigo (12.500 habitants), per tant una comarca amb certa 
intermèdia rural-urbana municipi cap de comarca, amb baixa densitat de 
població (mini-residències, pisos vida independent, atenció al llar (pobles 
despoblats), aliances amb entitats portugueses. Viver Produccions 
Innovadores i Centre Educació Ambiental (arbres fruiters fustes nobles, 
producció ecològica, gestió i sensibilizacion d'hàbitats com la Devesa). 

14.30 H. – 16.30 h. DINAR A CIUDAD RODRIGO 
16.30 H. – 18.30 h. DESPLAÇAMENT: CIUDAD RODRIGO - MIRANDA DEL CASTAÑAR 

(POSADA MIRANDA). Visita de camí a pobles de la Serra de França 
(Mogarraz, Alberca, etc) 

19.00 H - 21.00H REUNIÓ TREBALL: Desenvolupaments estatègics, Disseny Organitzatiu, 
Projectes d'Innovació (EDUSI, A GUST A CASA, INTECUN, Residència en 
Xarxa, etc), Desenvolupament Rural-Urbà, Cooperació GAL Cartera de 
Serveis Inclusiva 

 SOPAR I ALLOTJAMENT: EN POSADA MIRANDA 
http://www.posadamiranda.es/ 
 

Divendres 21 JUNY (DIA 3)   

9.00 h.  ESMORÇAR EN POSADA MIRANDA DEL CASTAÑAR  

9.30 H. – 10.30 h. DESPLAÇAMENT: POSADA MIRANDA - SALAMANCA  

https://altairturismorural.com/
http://www.posadamiranda.es/
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10.30 H. – 13.30 h. Visita planta compostatge ARCA (projecte mediambiental EDUSI ...), 
Projectes Concursos Públics i Clàusules Socials i Formació Dual Jardineria, 
Visita Vida independent i habitatge intel·ligent ASDEM (Auxiliar Assistent 
Personal), Punt Asesormiento i Investigació Productes de Suport (Paipa) 

13.30 h. COMIAT 
 DESPLAÇAMENT SALAMANCA - CATALUNYA 

Breu presentació de l’organització 

Asprodes Plena inclusión Castilla y León és una associació creada, fa més de 50 
anys, per un grup de famílies que van decidir emprendre un treball col·lectiu de 
reivindicació i, posteriorment, de gestió de centres i serveis. 
 
Asprodes el formen les famílies, les persones ateses, els voluntaris, els socis, els 
clients i els professionals que dia a dia treballen per millorar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. 
 
Actualment, ASPRODES gestiona diferents centres de dia, un col·legi d'educació 
especial, un centre especial de treball, habitatges i residències a Salamanca i la 
seva província, donant suport a més de 1.000 persones amb discapacitat i les seves 
famílies.

 
 
 
Han anat integrant entitats en situació delicada i alineant la cultura de totes elles, 
construint una visió de grup que té sentit en el seu conjunt. 
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Una entitat que ha centrat la seva estratègia en la promoció d'un desenvolupament 
sostenible del medi rural, posant el focus en aquesta dimensió i generant 
oportunitats per a tots els col·lectius en risc d'exclusió social. I apostant per la 
col·laboració transfronterera amb Portugal, situant la perspectiva social com a eix de 
la col·laboració. 
 
Han trencat, així, fronteres: tant territorials (desenvolupant actuacions en la província 
d'Àvila) com de col·lectius, ampliant els seus serveis a tots els col·lectius en risc 
d'exclusió. 
 
La col·laboració amb altres organitzacions i institucions està present en totes 
les dimensions d'activitat, amb una clara voluntat de transferència i cooperació. 
Entre altres actuacions, mostra d'això és que realitzen assistència a altres entitats 
per millorar la seva gestió i viabilitat i que avalen organitzacions (a Àvila i 
Ponferrada, per exemple). 
 
A Castella i Lleó són l'entitat de referència al medi rural. La Junta de Castella i 
Lleó els hi atorga la màxima confiança i credibilitat i abans de plantejar qualsevol 
nou projecte pregunten a Asprodes si estan en condicions de gestionar-lo. 
 
És l'ocupador més important en totes les zones rurals en què és present, amb una 
mitjana de 40-50 treballadors per comarca mitjana (25.000 habitants). Informació 
complementària: http://semanal.cermi.es/noticia/asprodes-campo-traves-exito-
laboral-medio-rural.aspx 
 
Han integrat de manera transversal la planificació centrada en la persona, des de la 
gestió de processos per a la qualitat de vida, plantejant itineraris de millora de 
condicions de vida. 

 

 

http://semanal.cermi.es/noticia/asprodes-campo-traves-exito-laboral-medio-rural.aspx
http://semanal.cermi.es/noticia/asprodes-campo-traves-exito-laboral-medio-rural.aspx
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Més informació: 
• Memòria 2017: https://asprodes.es/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-de-

actividades-2017-Grupo-Asprodes.pdf 
 

• Pla de gestió 2019: https://asprodes.es/wp-
content/uploads/2019/03/Plan_de_Gestio%cc%81n_2019_ASPRODES.pdf  

 
 
 
Alguns elements innovadors detectats 
 

• Integració de la perspectiva del desenvolupament sostenible de manera 
transversal en totes les activitats de l’organització: 
 
Asprodes compta amb un Pla de Sostenibilitat 2020: https://asprodes.es/wp-
content/uploads/2018/10/Plan-Sostenibilidad-Asprodes-2020.pdf 
 
Aquest pla vincula l'estratègia de l'organització amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. Asprodes col·loca en 
el centre de la seva estratègia la millora de la qualitat de vida i la igualtat 
d'oportunitats de les persones, el desenvolupament de xarxes d'aliats i 
col·laboradors, la innovació, la universalitat dels suports, la gestió ètica o el 
creixement sostenible a matèria de formació o ocupació. I aquests elements 
nuclears s'alineen perfectament, en el marc de l'Agenda de desenvolupament 
sostenible. 
 
En l'actualitat, estan treballant en la confluència dels ODS amb l'enfocament de 
drets, amb algunes implantacions pioneres com la desenvolupada en el centre 
educatiu Los Tilos: https://asprodes.es/el-centro-educativo-de-asprodes-
cumple-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu-con-el-proyecto-tilos/  
 
 

• Turisme sostenible: 
El complex Altair (https://altairturismorural.com) es defineix com una destinació 
turística intel·ligent, sostenible i accessible (integrant noves tecnologies, 
domòtica, etc.). 
 
Està certificat per PREDIF com a destinació turística accessible 
(http://www.predif.org).  
 
Compten amb materials de suport adaptats perquè les persones amb dificultats 
de mobilitat puguin participar de les activitats en l'entorn natural: 

https://asprodes.es/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-de-actividades-2017-Grupo-Asprodes.pdf
https://asprodes.es/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-de-actividades-2017-Grupo-Asprodes.pdf
https://asprodes.es/wp-content/uploads/2019/03/Plan_de_Gestio%cc%81n_2019_ASPRODES.pdf
https://asprodes.es/wp-content/uploads/2019/03/Plan_de_Gestio%cc%81n_2019_ASPRODES.pdf
https://asprodes.es/wp-content/uploads/2018/10/Plan-Sostenibilidad-Asprodes-2020.pdf
https://asprodes.es/wp-content/uploads/2018/10/Plan-Sostenibilidad-Asprodes-2020.pdf
https://asprodes.es/el-centro-educativo-de-asprodes-cumple-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu-con-el-proyecto-tilos/
https://asprodes.es/el-centro-educativo-de-asprodes-cumple-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu-con-el-proyecto-tilos/
https://altairturismorural.com/
http://www.predif.org/
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http://www.joeletteandco.com/es/ 
 
 
Volen implicar, a més, als turistes a la conservació dels elements del territori 
(paisatge, cultura, natura), plantejant iniciatives com la donació d'un 
percentatge de la factura a algun projecte de conservació perquè puguin tornar 
i veure com avança. 
 
Tenen previst incorporar línies com l'agricultura terapèutica o l'equinoteràpia. 
 
A Altair, a més de generar ocupació, s'ofereix formació dual (acreditats per a la 
certificació professional) i activitats formatives. 
 
 

• Innovació tecnològica al servei de les persones: 
Asprodes gestiona la primera residència intel·ligent per a persones amb 
esclerosi múltiple d'Espanya (titularitat d’ASDEM), una residència 
completament domotitzada en la qual es realitzen també pilotatges d'ajudes 
tècniques per a la seva aplicació posterior en domicilis. 
 
A la residència compten amb tecnologia per al control de l'entorn i presència, el 
que afavoreix una major autonomia de les persones amb esclerosi múltiple en 
el seu dia a dia. Han desenvolupat - mitjançant l'aliança amb l'Institut Politècnic 
de Guarda, Portugal, un programari que permet a les persones sense mobilitat 
controlar la seva habitació: obrir i tancar les persianes, encendre dispositius, 
trucar al personal, etc. 

http://www.joeletteandco.com/es/
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En aquesta residència, a més, treballen 5 persones amb discapacitat, com a 
auxiliars d'assistent personal. S'aposta pel creixement professional, començant 
per tasques senzilles i afegint progressivament altres més complexes, com els 
acompanyaments mèdics a les persones ateses. Es dóna suport també a les 
persones amb discapacitat que ho desitgen per a preparar oposicions 
d'ocupació pública. 
 
Compten amb un professional de referència en cada passadís (en què viuen 5 
persones). 
 
La tecnologia domòtica i de control de l'entorn permet mantenir un registre 
d'activitat dels professionals, i pot valorar l'adequació de les ràtios, els temps 
de resposta, etc.) 
 
A més, el 30% del pressupost reverteix directament en el CET d’Asprodes, 
mitjançant la subcontractació de tasques de neteja, cuina, etc. 
 
 

• Nous jaciments d’ocupació: 
https://oninclusiventrepreneur.com/es/nuevos-yacimientos/ 

 
El projecte ONEP-ON Inclusive Entrepreneur, és una iniciativa europea que té 
com a principal objectiu aconseguir la dinamització econòmica i la consegüent 
generació de riquesa a les zones de frontera, fonamentalment de l'àmbit rural, 
entre Espanya i Portugal, amb projectes orientats a nous jaciments d'ocupació , 
que promoguin l'ocupabilitat a les zones rurals, per tal d'aconseguir la inserció 
laboral de persones amb discapacitat o en situació o risc d'exclusió. El consorci 
que desenvolupa el projecte està composat per entitats de Castella i Lleó i 
Portugal i s'emmarca dins del Programa de Cooperació Transfronterera 
Interreg V-A Espanya - Portugal (POCTEP) 2014-2020. 
 
ON Inclusive Entrepreneur pretén buscar noves oportunitats de negoci en els 
nuclis rurals dins de diferents àmbits d'actuació com són el turisme accessible, 
els serveis de proximitat, el medi ambient i el mercat ecològic. 
 
Si bé fins ara ha estat la Junta de Castella i Lleó la institució encarregada 
d'exercir el lideratge del projecte, ara és Asprodes qui assumirà aquest paper 
de líder. 
 

https://oninclusiventrepreneur.com/es/nuevos-yacimientos/
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S'han identificat jaciments en els següents sectors d'activitat, desenvolupant els 
certificats professionals corresponents i tots els materials necessaris per a la 
seva implementació: 
 
o Ocupació verda 
o Turisme accessible  
o Producció agroalimentària 
o Serveis de proximitat 
o Artesania i productes locals 

 
 

• Projecte “A gusto en mi casa”: 
Projecte impulsat per la Junta de Castella i Lleó i plantejat com un laboratori 
social amb el qual vol experimentar i obtenir les evidències amb les que és 
possible crear un sistema eficient d'atenció a les persones grans dependents, 
amb discapacitat o pacients crònics a través dels suports i serveis 
sociosanitaris que necessitin i en les seves pròpies llars, que és on volen viure. 
 
Més informació: https://asprodes.es/plena-inclusion-castilla-y-leon-asprodes-y-
pronisa-participan-en-el-proyecto-a-gusto-en-mi-casa/  

 
 

• Residència en xarxa: 
S'està construint una nova residència a Ciudad Rodrigo en què s'atendrà a 25 
persones amb grans necessitats de suport, però que a més serà el nucli per a 
l'extensió del model de residència en xarxa d’Asprodes, donant servei a 13 
habitatges i fins a 100 persones en servei de vida independent. 
 
Les activitats previstes són: 
 
o L'activitat principal de residència per a persones amb discapacitat d'edat 

avançada i/o gran necessitat de suport. 
o Centre de formació professional en perfils relacionats amb l'àrea 

sociosanitària. 
o Centre de formació professional en perfils relacionats amb el càtering. 
o Establir seu per a servei de vida independent, com a suport integral per a 

persones en Ciudad Rodrigo i la seva comarca que vulguin viure al seu 
domicili. 

o Inici d'activitat de càtering en línia freda a domicilis 
o Ampliar els itineraris d'ocupació a persones de difícil ocupabilitat mitjançant 

empresa d'inserció, formació i contractes finançats pel Fons Social Europeu 
i agència de col·locació. 

o Servei d'autonomia personal amb rehabilitació i fisioteràpia, rehabilitació 
cognitiva i teràpia ocupacional. 

o Servei hispà lusità d'assessoria empreses socials ubicades a la zona 
fronterera. 
 

Més informació: https://asprodes.es/web/noticias/la-nueva-residencia-de-
asprodes-en-ciudad-rodrigo-ampliar-la-oferta-de-plazas-residenciales  
 
Aquesta residència complementarà els serveis d'un altre centre ja en 
funcionament i que ofereix serveis de punt d'informació, promoció de 
l'autonomia personal, productes de suport ... 

https://asprodes.es/plena-inclusion-castilla-y-leon-asprodes-y-pronisa-participan-en-el-proyecto-a-gusto-en-mi-casa/
https://asprodes.es/plena-inclusion-castilla-y-leon-asprodes-y-pronisa-participan-en-el-proyecto-a-gusto-en-mi-casa/
https://asprodes.es/web/noticias/la-nueva-residencia-de-asprodes-en-ciudad-rodrigo-ampliar-la-oferta-de-plazas-residenciales
https://asprodes.es/web/noticias/la-nueva-residencia-de-asprodes-en-ciudad-rodrigo-ampliar-la-oferta-de-plazas-residenciales
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• Desenvolupament de bones pràctiques a comaques: 
Mitjançant el projecte POCTEP Fronteira es treballarà en la identificació i 
sistematització de bones pràctiques per a la implantació de serveis en territoris 
amb poc desenvolupament. 
 
La pretensió és estructurar una eina informàtica per compartir les bones 
pràctiques identificades i afavorir la seva transferència a altres entorns i la 
cooperació. 
 
 

• Vivers: 
Asprodes és una de les poques entitats qualificades per al desenvolupament 
d'activitats de jardineria amb criteris de sostenibilitat. 
 
Estan alineant totes les activitats per complir amb l'objectiu de ser gestors 
mediambientals d'empremta zero. L'aposta per l'economia circular ha portat a 
incorporar aquest enfocament en totes les activitats de l'organització. Per 
exemple: 
 
o Desenvolupament de la línia de compost, per gestionar els propis residus i 

absorbir els d'altres. El compost, que era un producte final, s'incorpora com 
input en el procés de producció. 
 

o Han desenvolupat, mitjançant un projecte de col·laboració amb la 
Universitat de Salamanca, un nou producte (TD Compost) per a l'eliminació 
de productes químics en el tractament de plagues. 
 

o Producció ecològica de plantes per incorporar-les en jardins sostenibles: 
nou nínxol de negoci. 
 

o Estan plantejant produir planton hortícola per incorporar-lo en horts 
ecològics i per subministrar el càtering, que volen que sigui també ecològic. 
 

o Estan llançant, així mateix, una nova línia de manteniment d'espais 
naturals, com a activitat estretament vinculada al seu core-business. 
 

o Plantació de plantes silvestres per preservar la biodiversitat, que atreuen 
insectes que eviten plagues, fertilitzen ... 



 

 35 

 
 

 
Pel que fa a les condicions de treball, s'estan adaptant progressivament les 
instal·lacions per facilitar les condicions d'ergonomia (elevant les plantes, per 
exemple). 
 
És habitual que empreses ordinàries del sector que observen als treballadors 
del CET en els vivers els facin ofertes de feina. Asprodes ofereix a aquestes 
persones una excedència de per vida per donar suport perquè pugui intentar 
desenvolupar la seva carrera en un entorn ordinari, però amb la seguretat de 
poder tornar al CET. 
 
Realitzen visites per a centres educatius, amb una mitjana de 2/3 visites per 
setmana, de manera que han disposat materials gràfics que faciliten la 
interpretació de tot el cicle de reciclatge de residus vegetals: 
 

 
 

Poden consultar-se totes les il·lustracions aquí: http://www.viverosarca.es/  
 

http://www.viverosarca.es/
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Des del centre El Arca a Salamanca es coordinen les activitats de jardineria, 
neteja i bugaderia. En el servei de neteja es dóna feina a 65 persones. A més, 
compten al centre amb 120 places de servei ocupacional. 
 
També es desenvolupa una activitat de centre ocupacional adreçada a crear 
obres artístiques per a la seva comercialització (en aquesta activitat hi ha 16 
persones). 

 
 
 

En els Vivers Miróbriga s'han inaugurat les noves instal·lacions en què 
desenvolupa la producció de planta aromàtica. Aquesta activitat s'emmarca en 
un important projecte de creació d'ocupació per a la comarca de Ciudad 
Rodrigo. 
 
Així, el viver Miróbriga d’Asprodes ha passat de tenir 4 treballadors a posseir 
un plantilla de 8 persones. L'hivernacle ocupa 1.400 metres quadrats i està 
dotat amb un modern sistema de control de temperatura que obre i tanca les 
finestres zenitals en funció de les necessitats. Els vivers compten amb una 
mescladora per a l'elaboració de substrat, un hidronetejadora, dues 
motobombes de reg, carros de transport i tot el necessari per a realitzar els 
treballs de la forma més adequada i còmoda. 
 
Des d'aquest centre s'està duent a terme el projecte Santiago Ortega de 
recuperació d'arbres fruiters autòctons i que preveu incorporar activitats 
d'educació ambiental i agricultura terapèutica amb persones grans. 
 
Més informació: https://asprodes.es/web/noticias/santiago-ortega-un-proyecto-
medioambiental-e-inclusivo-en-viveros-mirobriga  
 

 

• Generació de condicions de viabilitat del CET mitjançant la compra 
interna: 
Asprodes atén unes 1.000 persones en serveis de proximitat. La prestació de 
serveis de transport, bugaderia i càtering per a l'autoabastiment dels propis 
serveis assistencials suposa el 40% de l’ocupació del CET. 
 
 

https://asprodes.es/web/noticias/santiago-ortega-un-proyecto-medioambiental-e-inclusivo-en-viveros-mirobriga
https://asprodes.es/web/noticias/santiago-ortega-un-proyecto-medioambiental-e-inclusivo-en-viveros-mirobriga
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• Col·laboració públic-privada:  
 
o Pilotatge de nous models de serveis de proximitat en el medi rural. 

Asprodes col·labora amb la Junta de Castella i Lleó en el pilotatge de nous 
serveis en el medi rural. En l'actualitat, per exemple, estan dissenyant nous 
serveis per atendre 100 persones en pobles d'Àvila, projecte en el qual 
l'administració invertirà 6 milions d'euros. En primer lloc piloten nous serveis 
i si es conclou que són viables s'impulsen empreses socials per 
acompanyar el seu desenvolupament, enfortint l'economia social del 
territori. 
 

o Projecte Tormes+ (https://www.mastormessalamanca.es). Les instal·lacions 
del Viver L'Arca de ASPRODES seran el centre de recursos del projecte 
Tormes+, estratègia municipal de l'Ajuntament de Salamanca que inclou 
instal·lacions esportives, un centre d'interpretació, un corredor verd de 21 
hectàrees, horts urbans i instal·lacions per al foment de l'emprenedoria i 
que rep fons europeus. 
 
Aquest projecte permetrà, a més, oferir formació dual a 200 joves en risc 
d'exclusió en 3 anys, treballant en les obres per a l'adequació de l'entorn 
del projecte. 
 
Plantegen el projecte com a gran laboratori d'iniciatives, per tancar cicles. 
Per exemple: apostant per l'eficiència energètica, la incorporació d'energies 
renovables, la generació de biomassa, la fabricació de pellets gràcies a la 
compra d'una nova trituradora més gran, etc. 

 

• Adaptació de materiales: 
Tots els protocols d'aplicació de les normes de qualitat estan adaptats a lectura 
fàcil i accessibilitat per afavorir el seu ús per part de totes les persones. També 
tots els perfils professionals elaborats i publicats en el marc del projecte de 
Nous Jaciments estan adaptats. 
 
 

• Exportació: 
El 30-35% de la producció dels vivers es ven a Portugal. 
 
 

• Optimització d’instal·lacions: 
En tots els espais plantegen la màxima utilització i ús. Exemple d'això és la 
desestacionalització del complex turístic Altair i l'obertura de la cuina per a la 
realització de serveis de càtering per als serveis de proximitat. 

 
 
 
 
 
 

https://www.mastormessalamanca.es/
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Altres referències d’interès: 
 

• Catàleg de serveis socials de Castella i Lleó: 
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/12845
85482135/_/_/_ 

 
• Document d’avaluació del catàleg: 

https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/binarios/870/417/EVALUACI%C3%93N
%20DEL%20CAT%C3%81LOGO.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bchar
set%3DUTF-8&blobnocache=true 

 
• Prestació econòmica per assistència personal: 

http://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/
1246991411473/_/1284657345640/Informe 

 
• Projectes pilot del Ministeri d’Agricultura: 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/subv
enciones_estatal/default.aspx 

 
 

https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1284585482135/_/_/_
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1284585482135/_/_/_
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/binarios/870/417/EVALUACI%25C3%2593N%20DEL%20CAT%25C3%2581LOGO.pdf?blobheader=application%252Fpdf%253Bcharset%253DUTF-8&blobnocache=true
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/binarios/870/417/EVALUACI%25C3%2593N%20DEL%20CAT%25C3%2581LOGO.pdf?blobheader=application%252Fpdf%253Bcharset%253DUTF-8&blobnocache=true
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/binarios/870/417/EVALUACI%25C3%2593N%20DEL%20CAT%25C3%2581LOGO.pdf?blobheader=application%252Fpdf%253Bcharset%253DUTF-8&blobnocache=true
http://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/1246991411473/_/1284657345640/Informe
http://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/1246991411473/_/1284657345640/Informe
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/subvenciones_estatal/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/subvenciones_estatal/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/subvenciones_estatal/default.aspx
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ANNEX 4:  

Presentació del Programa de suport a persones en situació de cronicitat al 
domicili 
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ANNEX 5 

Inclusió laboral i desenvolupament del territori 

Resum de la reunió d’entitats (14 de gener de 2019) 

 

Entitats assistents 

• Consell Comarcal del Pallars Jussà 

• SOC 

• Associació Reintegra 

• Associació Alba Jussà 

• PAI2 Pallars  

• Alter Civites 

 

Acords de la reunió 

Es repassen els acords presos a la reunió celebrada el 12 de novembre, compartint 
l’estat d’execució dels mateixos: 

• Revisió del projecte presentat en el marc dels Singulars vinculats a 
garantia juvenil: 

Revisió de l’estat de desenvolupament dels acords presos a la reunió 
celebrada el 12 de novembre de 2018 i dels processos de treball posats en 
marxa. 

o S’ha aprovat el 100% del projecte presentat. Participen al projecte 
l’associació Reintegra, PAI2, Alba Jussà i una petita intervenció d’Actúa. 

 
Generem noves oportunitats per a les persones del territori 
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o Es treballa des de la col·laboració i participació de les entitats 
implicades, aportant cadascuna l’activitat més adequada a la seva 
experiència i coneixement. 

o S’ha iniciat el projecte. Es faran 3 grups orientació i 4 grups de formació. 
s’haurà de donar resposta d’orientació i formació a 45 persones. 

 

• Potencial col·laboració en el marc dels certificats de professionalitat: 

S’acorda abordar aquesta potencial col·laboració en futures reunions. 

• Campanya adreçada a empreses el territori: 

o Des dels Ateneus s’ha fet una nova versió del tríptic per a la difusió. 

o Manca recollir declaracions de 3 persones empresàries al tríptic. 
S’acorda demanar a un hotel (Hotel Terradets), un supermercat 
(Caprabo), una empresa de neteja (Servinet) i una del sector 
agroalimentari (Casa Badia) 

• Concreció del programa i aspectes organitzatius de la jornada “El 
compromís de les empreses amb la inclusió laboral” 

S’acorda ajornar la jornada fins que les entitats valorin i acordin el format més 
adient per captar l’interès i compromís de les empreses del territori. 

S’aprofitarà la data fixada (7 de març) per portar a terme un taller amb alguns 
empresaris, amb una xerrada inicial (a càrrec de Nekane Navarro, consultora 
experta en responsabilitat social) i amb dinàmiques pràctiques per identificar 
necessitats de les empreses del territori. 

Durada: 2 hores (10h a 12h) 

Des d’Alter Civites es farà una proposta de dinamització de la sessió. 
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ANNEX 6 

El compromís de les empreses amb la inclusió laboral 

Resum del taller amb empreses del territori 

 

Data: 7 de març de 2019 

Horari: 10:00 h. a 12:00 h. 

Lloc: Epicentre 

 

Participants: 

Sr.  Joan Santacana i Vélez, Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials 
i Famílies a Lleida 
Sra. Rosa Amorós i Capdevila, Delegada Territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran.  
 
Sra. Nekane Navarro i Rodríguez, Tècnica de Alter Civites, S.L. 
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
 
Sra. Mireia Badia i Boher, Associació Reintegra. 
Sra. Maria Helena Vicente i Farrús, Associació Alba Jussà.  
 
Sr. Josep Junyent, empresari Servinet. 
Sr. Jaume Badia, empresari Badia Xarcuters.  
Sr. Gabriel Serra, empresari Hotel Terradets.  
Sr. Oriol Pallarès, empresari És pallarès. 
Sra. Susanna Mitjana, empresària Centre Geriàtric del Pirineu. 
 
Sr. Marti Cardona i Rocafort, Vicepresident 2n del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Núria Segú, Oficina Jove. Consell Comarcal del Pallars Jussà.  
Sra. Dolors Engo, Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran. Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

 

Resum de la sessió: 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà, dona la benvinguda a les persones assistents i 
agraeix la seva participació. 

Posa èmfasi en la voluntat d’avançar en el desenvolupament sostenible del territori, 
des del compromís amb la generació d‘oportunitats de treball per a les persones amb 
especials dificultats, en clau d’aliança i cooperació entre tots els agents implicats. 

A continuació, Nekane Navarro, consultora experta en responsabilitat social, introdueix 
el concepte de Territori Socialment Responsable i de la importància d’integrar l’ètica en 
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la gestió de les empreses per posar la persona al centre, des dels valors de la 
diversitat i la cooperació, generant oportunitats per a les persones més vulnerables. 

Després d’aquesta intervenció, s’obre el debat i la reflexió conjunta amb els assistents 
per identificar: 

1. De quina manera poden avançar les empreses del Pallars Jussà en el 
compromís amb la inclusió laboral? 

2. Quines necessitats tenen les empreses per avançar en les accions 
identificades? 

3. Com poden donar suport les entitats que hi treballen al territori? 

 

Des d’aquesta reflexió compartida, s’identifiquen les següents línies d’acció que 
s’implementaran al territori: 

- Construir la visió compartida des del plantejament del Pallars Jussà com a 
Territori Socialment Responsable. 

- Incorporar les empreses assistents a l’Espai de concertació per a la inclusió 
laboral, amb una periodicitat de convocatòria de 2-3 reunions anuals. 

- Crear o promoure una agencia de col·locació que faciliti a l’empresa: 

o La centralització de l’oferta de persones en risc d’exclusió social 
potencialment candidates a la contractació per part de les empreses, 
amb una bossa de demandants unificada. 

o Assessorament tècnic i administratiu en els processos de contractació. 

- Oferir suport a les empreses en el procés previ a la contractació i durant 
l’execució dels contractes, analitzant les fórmules més adients a tal efecte: 

o Treball amb suport. 

o Enclavaments laborals per donar resposta a necessitats concretes 
derivades de l’estacionalitat en la contractació. 

o Altres que s’identifiquin. 

- Promoure la contractació pública socialment responsable per part de les 
administracions del territori i articular ofertes conjuntes d’empreses i entitats per 
a les licitacions que incorporin clàusules socials. 

- Promoure el consum responsable i de proximitat, des de la sensibilització dels 
agents econòmics i de la ciutadania. 

- Adaptar l’oferta formativa adreçada a les persones en risc d’exclusió social a 
les necessitats del teixit empresarial de la comarca, treballant tant les 
competències tècniques com les transversals (personals i socials). 

 

S’acorda celebrar una nova trobada entre els mesos de juny i setembre per seguir 
avançant en les prioritats identificades. 
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ANNEX 7 

Avançant en el compromís de les empreses amb la inclusió laboral 

Programa del proper taller amb empreses 

 

Data: pendent de concreció 

Horari: 10:00 h. a 12:30 h. 

Lloc: Epicentre 

 

Programa de treball: 

 

10:00– 10:05 h  Benvinguda i presentació 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

10:05 – 10:15 h  Presentació dels resultats de l’enquesta “prospecció potencials llocs de 
treball per a persones amb especials dificultats al Pallars Jussà” 
(https://forms.gle/7VGhBBy8D1GJuwTM6)  

 Alter Civites 

 

10:15 – 11:15 h  Concreció d’accions i priorització: avançant, junts, en el compromís 
amb la inclusió laboral  

 Dinàmica pràctica 

 

11:15 – 12:15 h  Coneixement entre empreses i entitats: teixint xarxes 

 Dinàmica de coneixement, amb torns de 10 minuts en els que es 
realitzaran entrevistes per parelles (empresa-entitat) 

 

12:15– 12:30 h  Conclusions i cloenda 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

 

 

 

https://forms.gle/7VGhBBy8D1GJuwTM6
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ANNEX 8 

Resum dels seminaris de treball 

 

Serveis socials avançats en entorns rurals i de muntanya: 
Disseny i planificació d’un programa pilot de suport a persones 

en situació de cronicitat al domicili 
 
Seminari de Treball 
Data: 14 de gener de 2019 

Horari: 10:00 h. a 12:00 h. 

Lloc: Consell Comarcal Pallars Jussà 

 

 

Assistents: 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  

Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 

Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  

Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

 

Ordre del dia: 
1. Tancament i previsió de presentació del Pla estratègic 2018 – 2023 per una 

oferta integral de serveis de proximitat (actualització estratègica). 

• Rosa Fumàs parlarà amb el gerent, amb la proposta d’enviar als 
alcaldes i presentar quan es formi nou equip de govern després de les 
eleccions. 

2. Tancament de l’acció “Impuls estratègic als serveis de proximitat i als recursos 
d’inclusió  laboral del Pallars Jussà” desenvolupada l’any 2018. 

• Des del Consell Comarcal s’enviarà a Alter Civites els documents 
pendents (actes de reunions i resultats de serveis) durant la setmana 
del 14 de gener. 

3. Programació de l’acció “Serveis socials avançats en entorns rurals i de 
muntanya. Disseny i planificació d’un programa pilot de suport a persones en 
situació de cronicitat al domicili” per a l’any 2019: 

• Des del Consell Comarcal s’estan fent les gestions necessàries per 
posar en marxa el programa: 
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i. Coordinació amb l’Hospital 

ii. Integració dels sistemes de gestió de serveis socials i de salut. 

iii. El programa es portarà amb el PADES. 8-9 pacients. 

iv. S’ha concretat que la comarca sigui terreny demostratiu (pilot) 
del Consorci Social i de Salut. 

v. Sessió febrer amb CatSalut, ICS... 

1. Visió i missió compartida 

2. Eixos estratègics 

• S’acorda fer contacte ja amb Salamanca per organitzar viatge. 

4. Programació de l’acció “Intercanvi i coneixement d’experiències de serveis 
socials en entorns rurals i de muntanya a Noruega” per a l’any 2019: 

• Model projecció a 15 anys vista als països nòrdics. Visió prospectiva del 
Pirineu, agafant aquell model. 

• Serveis socials de muntanya amb focus en les necessitats de futur: 
cronicitat, sociosanitari... 

• Es considera important implicar el Departament de Salut en l’acció. 

• Cal planificar bé, comunicar al Departament d’Exteriors... es realitzarà 
una planificació de l’acció. 

5. Planificació de la sessió de febrer amb representants del Departament de Salut. 
S’orienta el programa de la sessió, que es definirà partint d’aquestes primeres 
idees: 

• Presentació: Consell Comarcal i Cat Salut. Missatge: hem d’innovar per 
donar resposta al creixement de necessitats derivades de les situacions 
de cronicitat. 

• Evidenciar necessitat (dades). 

• Presentació del model d’atenció coordinada S.Socials/Salut 

• Preguntes: 

i. Què podem fer des del punt vista atenció especialitzada? 

ii. En la prevenció? 

iii. Davant l’agreujament de salut i dependència? 

iv. En la detecció de necessitats? 

v. En l’intercanvi i cooperació entre professionals? 

• Punts de l’ordre del dia (2 hores): 

i. Punt de partida: atenció des de serveis socials i des de salut a 
pers sit cronicitat. Iniciatives innovadores. 

ii. Identificar necessitats territori i formes coordinació/col·laboració 
en detecció/prevenció/atenció integrada/tecnologia 
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Serveis socials avançats en entorns rurals i de muntanya: 
Disseny i planificació d’un programa pilot de suport a persones 

en situació de cronicitat al domicili 
 
 
 
SEMINARI DE TREBALL 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 10 d’abril de 2019 
Hora inici: 10’30h 
Hora acabament: 12’30h   
 
 
Assistents: 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Ordre del dia: 

1. Seguiment de l’estat dels contactes i programació de l’acció “Intercanvi i 
coneixement d’experiències de serveis socials en entorns rurals i de muntanya 
a Noruega” per a l’any 2019. 

2. Seguiment de l’estat dels contactes i programació de la visita a ASPRODES a 
Salamanca. 

3. Seguiment de l’estat de la concreció del projecte pilot amb el Consorci de Salut 
i Social de Catalunya i accions derivades: 

a. Programació de noves accions de coordinació amb els serveis de salut 
(seguiment dels acords de la reunió del 12 de febrer). 

b. Planificació del programa pilot de suport a persones en situació de 
cronicitat al domicili, en el marc d’uns serveis socials avançats en 
entorns rurals i de muntanya (acció SOC 2019). 

4. Altres punts que es consideri necessari tractar. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1 Seguiment de l’estat dels contactes i programació de l’acció “Intercanvi i 
coneixement d’experiències de serveis socials en entorns rurals i de 
muntanya a Noruega” per a l’any 2019. 
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a. Des de Alter Civites s’ha fet el contacte amb la Sra. Gemma Aubarell i 
amb la Sra. Anna Dotor del Departament d’Exteriors. Així com amb la 
Sra. Francesca Guardiola, delegada del Govern de la Generalitat als 
Països Nòrdics.  

b. Des del Consell Comarcal del Pallars Jussà s’enviarà una carta de 
presentació sol·licitant el suport  per realitzar els contactes de la visita a 
Noruega. Aquest escrit cal adreçar-lo a la Sra. Anna Dotor i a la Sra. 
Gemma Aubarell.  

c. Les dates previstes per a la realització del viatge a Noruega són: 25, 26 
i 27 setembre de 2019. 

d. Cal elaborar un document de recerca previ per poder preparar les 
diferents trobades i visites, amb un enfoc d’atenció integrada.  

e. En funció de les persones que realitzin el viatge es planteja: 

- Agenda institucional amb tot el grup. 
- Grup de treball més reduït format per 3-4 persones per fer activitats i 

sessions de treball més intenses. 

f. Noruega compta amb un Fons Social Europeu amb diferents països, ex. 
Espanya.  

 

2 Seguiment de l’estat dels contactes i programació de la visita a 
ASPRODES a Salamanca. 

• Previst viatge a Salamanca: 19, 20 i 21 de juny de 2019. 

• Alter Civites ha contactat amb Asprodes a Salamanca per tal de poder 
fer la programació de la visita. Resta pendent que des d’aquesta entitat 
presentin una proposta amb la programació de les diferents visites. 
Persona de contacte: Sr. Juan Recio ( Gerent)  

3 Seguiment de l’estat de la concreció del projecte pilot amb el Consorci de 
Salut i Social de Catalunya i accions derivades: 

o Programació de noves accions de coordinació amb els serveis de 
salut (seguiment dels acords de la reunió del 12 de febrer). 

o Planificació del programa pilot de suport a persones en situació de 
cronicitat al domicili, en el marc d’uns serveis socials avançats en 
entorns rurals i de muntanya (acció SOC 2019). 

• En relació a la previsió de participar en la implantació pilot al Pallars 
Jussà del Model d’Atenció  a persones amb necessitats complexes del 
Consorci de salut i Social de Catalunya, queda pendent la confirmació 
per part del Consorci, així com del sistema de salut.  

• Acció 2019: “Planificació del programa pilot de suport a persones en 
situació de cronicitat al domicili, en el marc d’uns serveis socials 
avançats en entorns rurals i de muntanya”.  A efectes de justificació es 
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pot tenir en compte el contingut de la jornada de  PINSAP – Salut 
Pública.  

4 Altres punts que es consideri necessari tractar. 
 
Temes d’interès tractats en reunió amb Associació Alba: 

• PSALL: Està previst per aquest any 2019 que es converteixi en Servei 
enlloc de Programa,  anomenat SAVI Servei d’Acompanyament a la 
Vida Independent.  L’accés al servei de noves persones usuàries es 
vehicularà per una convocatòria adreçada a les entitats prestadores de 
servei (desapareix, per tant, l’ajut econòmic a la persona i l’afectació 
fiscal). 

• La Diputació de Lleida, de la mà de salut mental han implementat un pla 
pilot de Psall amb persones que pateixen algun trastorn mental i que 
viuen amb família. Concretament a l’entitat Alba Jussà se li han 
assignat dos casos.  

• La Pobla de Segur i Conca de Dalt compartiran un camp de treball per 
senyalitzar refugis i trinxeres de la Guerra Civil. Serà Alba Jussà qui 
durà a terme aquests treballs.  

• S’ha detectat que les entitats, en ocasions, no contemplen la RGC com 
a possible recurs per a persones beneficiàries d’un Psall.  

• Creació de Grup d’Ajuda Mútua  GAM en primera persona. Projecte 
Activa’t per la Salut Mental. 

• Alba Jussà  amb la idea de fer créixer l’àrea laboral, opta per identificar 
varietats tradicionals de llavors i poder-les cultivar als horts, obtenint 
d’aquesta manera un banc de llavors i posteriorment elaborar un 
producte innovador al territori.  Per dur a terme aquest projecte treballen 
de la mà de l’entitat “ Eixarcolant”, la qual els assessora en aquest 
sentit.  

Taula d’Inclusió Laboral: Previst dur a terme una segona sessió de treball 
amb les empreses del territori, a l’octubre de 2019. Com a dinàmica es planteja 
elaborar una proposta d’enquesta adreçada als empresaris i posteriorment a la 
sessió del mes d’octubre  posar de manifest els resultats de l’enquesta, 
generant un debat – col·loqui. Dinàmica Marketplace.  
 
 

 S’acorda propera sessió Taula d’Inclusió Laboral amb empresaris: 
22/10/2019 de 10 a 12.30h 

 S’acorda proper  seminari de treball 7 comarques  pel 16/05/2019  les 10:30h 
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Serveis socials avançats en entorns rurals i de muntanya: 
Disseny i planificació d’un programa pilot de suport a persones 

en situació de cronicitat al domicili 
 

Seminari de Treball 

Data: 16 de maig de 2019 

Horari: 10:30 h. a 13:00 h. 

Lloc: Consell Comarcal Pallars Jussà 

 

Ordre del dia: 

1. Programació de la visita a ASPRODES a Salamanca i concreció de la logística 
del viatge. 

2. Seguiment de l’estat dels contactes i programació de l’acció “Intercanvi i 
coneixement d’experiències de serveis socials en entorns rurals i de muntanya 
a Noruega” per a l’any 2019. 

3. Seguiment de l’estat de la concreció del projecte pilot amb el Consorci de Salut 
i Social de Catalunya i accions derivades. 

4. Preparació de la sessió de treball amb empreses (22 d’octubre de 2019). 

5. Altres punts que es consideri necessari tractar. 

  

Desenvolupament de la sessió: 

1. Programació de la visita a ASPRODES a Salamanca i concreció de la logística 
del viatge. 

S’ha mantingut contacte amb la direcció d’Asprodes i es disposa d’un complet 
programa de visites i coneixement per als dies 19, 20 i 21 de juny. 

S’acorda revisar els punts d’interès per a la transferència al Pallars Jussà per 
tal de demanar informació durant la visita i aprofitar al màxim la mateixa. 

Es portarà documentació sobre la comarca i sobre els serveis a les persones 
posats en marxa al Pallars Jussà per afavorir l’intercanvi. 

 

2. Seguiment de l’estat dels contactes i programació de l’acció “Intercanvi i 
coneixement d’experiències de serveis socials en entorns rurals i de muntanya 
a Noruega” per a l’any 2019. 
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Es fa la previsió de viatge següent: 

25/9 – Barcelona/Oslo 

26/9 – Oslo/Bergen 

27 /9– Bergen/Barcelona 

 

El focus principal de l’intercanvi es fixa en l’atenció integral a la ruralitat amb 
èmfasi en: 

• Atenció integrada social-sanitat. 

• Aplicació de tecnologies en la cura de les persones. 

• Treball amb persones en situacions d’aïllament, solitud... 

• Sistemes predictius de planificació 

Durant les tasques de recerca i prospecció realitzades s’ha identificat com a 
països amb pràctiques d’interès Holanda, Gales i França, a més de Noruega. 

Per aquesta raó, s’acorda contrastar amb el SOC la possibilitat de canviar la 
destinació de l’intercanvi per tal d’aprofitar al màxim la visita amb efectes de 
conèixer pràctiques aplicables al Pallars Jussà amb un territori proper, com 
l’Occitània, amb el qual es puguin establir marcs estables de col·laboració i 
projectes europeus de cooperació. 

S’acorda també contactar amb les institucions Noruegues de referència 
facilitades pel Departament d’Exteriors de la Generalitat de Catalunya per tal de 
començar a intercanviar informació per via correu electrònic i planificar una 
possible visita futura. 

 

3. Seguiment de l’estat de la concreció del projecte pilot amb el Consorci de Salut 
i Social de Catalunya i accions derivades: 

A l’espera de concreció del marc de col·laboració amb el Consorci de Salut i 
Social de Catalunya per realitzar: 

a. La programació de noves accions de coordinació amb els serveis de 
salut (seguiment dels acords de la reunió del 12 de febrer). 

b. Planificació del programa pilot de suport a persones en situació de 
cronicitat al domicili, en el marc d’uns serveis socials avançats en 
entorns rurals i de muntanya. 

4. Preparació de la sessió de treball amb empreses (22 d’octubre de 2019):  

S’analitzen els següents documents elaborats per Alter Civites per a la 
preparació de la sessió prevista per octubre: 



 

 61 

a. Programació de l’enquesta prèvia 
(https://forms.gle/7VGhBBy8D1GJuwTM6) 

b. Concreció del programa de treball i dinàmica de la sessió 

Es valoren positivament i s’acorda tancar el programa una vegada realitzada la 
visita a Salamanca, per si es deriven potencials escenaris de col·laboració amb 
empreses. 

 

 
 

https://forms.gle/7VGhBBy8D1GJuwTM6
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Serveis socials avançats en entorns rurals i de muntanya: 
Disseny i planificació d’un programa pilot de suport a persones 

en situació de cronicitat al domicili 
 
 
 
SEMINARI DE TREBALL 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 5 de setembre de 2019 
Hora inici: 10’30h 
Hora acabament: 12’30h   
 
 
Assistents: 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Programació d’activitats properes en el marc de l’acció “Serveis socials 
avançats en entorns rurals i de muntanya: Disseny i planificació d’un programa 
pilot de suport a persones en situació de cronicitat al domicili” (2019). 

2. Planificació de l’acció “Intercanvi i coneixement d’experiències de serveis 
socials en entorns rurals i de muntanya a Occitània” (2019). 

3. Anàlisi i tancament de les propostes d’acció per a 2020. 

4. Altres punts que es consideri necessari tractar. 

 
Desenvolupament de la sessió: 

1. Programació d’activitats properes en el marc de l’acció “Serveis socials 
avançats en entorns rurals i de muntanya: Disseny i planificació d’un programa 
pilot de suport a persones en situació de cronicitat al domicili” (2019): 

• Concreció de la trobada amb empresaris (prevista per al dia 22 
d’octubre)  

S’acorda el següent programa de treball i l’enviament de l’enquesta 
prèvia: https://forms.gle/fBk6BDVRhz6Bca9x7  

Programa: 
10:00– 10:05 h  Benvinguda i presentació. Consell Comarcal del Pallars Jussà 

10:05 – 10:15 h  Presentació dels resultats de l’enquesta “prospecció potencials 
llocs de treball per a persones amb especials dificultats al Pallars Jussà”, Alter 
Civites 

10:15 – 11:15 h  Concreció d’accions i priorització: avançant, junts, en el 
compromís amb la inclusió laboral. Dinàmica pràctica 

https://forms.gle/fBk6BDVRhz6Bca9x7
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11:15 – 12:15 h  Coneixement entre empreses i entitats: teixint xarxes. 
Dinàmica de coneixement, amb torns de 10 minuts en els que es realitzaran 
entrevistes per parelles (empresa-entitat) 

12:15– 12:30 h  Conclusions i cloenda. Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

S’enviarà el programa del taller amb l’enquesta el dia 16 de setembre, 
demanant que la puguin complimentar abans de final de mes. 

 

• Disseny i planificació d’un programa pilot de suport a persones en 
situació de cronicitat al domicili, en el marc d’uns serveis socials 
avançats en entorns rurals i de muntanya: 

- Es segueix avançant la concreció del programa pilot, des de la 
col·laboració entre els diversos agents implicats (Consorci de Salut i 
Social, Institut Català de la Salut, CatSalut, Hospital de Tremp i 
Consell Comarcal). 

- La identificació de perfils i la concreció del programa es porta a 
terme en el marc de la CIMS (Comissió interdisciplinar mixta 
sanitària) que es reuneix una vegada al mes. 

- S’han triat 15-20 persones per fer l’acompanyament pilot, amb perfils 
diversos i dispersió geogràfica (a Tremp, a pobles sense serveis, 
que viuen amb cuidador gran, amb cuidador jove...). Sobre les 
patologies, s’han seleccionat perfils PADES, respiratoris i VIH. 

- L’Hospital ha posat en marxa una app que serà de gran utilitat. Més 
informació: 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11621/hospital/pallar
s/posa/marxa/aplicacio/mobil/assistencia/distancia 

https://www.segre.com/noticies/lleida/2019/08/26/l_hospital_del_pall
ars_estrena_atencio_malalts_cronics_traves_del_mobil_85128_109
2.html 

2. Planificació de l’acció “Intercanvi i coneixement d’experiències de serveis 
socials en entorns rurals i de muntanya a Occitània” (2019). 

S’han continuat fent gestions amb la Generalitat (Gemma Ubarell), que valora 
molt positivament la realització del viatge a Occitània, com a territori estratègic. 
S’avança en la programació del viatge, amb una previsió per als dies 2 a 4 de 
desembre. 

 

3. Anàlisi i tancament de les propostes d’acció per a 2020: 

Les propostes estan presentades i derivades a gerència, pendent de valoració 
per a la seva presentació. 

 

4. Altres punts tractats: 

Es preveu cursar una invitació a Asprodes per visitar territori la primavera de 
2020 per continuar establint sinergies i col·laboracions. 

 

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11621/hospital/pallars/posa/marxa/aplicacio/mobil/assistencia/distancia
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11621/hospital/pallars/posa/marxa/aplicacio/mobil/assistencia/distancia
https://www.segre.com/noticies/lleida/2019/08/26/l_hospital_del_pallars_estrena_atencio_malalts_cronics_traves_del_mobil_85128_1092.html
https://www.segre.com/noticies/lleida/2019/08/26/l_hospital_del_pallars_estrena_atencio_malalts_cronics_traves_del_mobil_85128_1092.html
https://www.segre.com/noticies/lleida/2019/08/26/l_hospital_del_pallars_estrena_atencio_malalts_cronics_traves_del_mobil_85128_1092.html
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Serveis socials avançats en entorns rurals i de muntanya: 
Disseny i planificació d’un programa pilot de suport a persones 

en situació de cronicitat al domicili 
 
 
SEMINARI DE TREBALL 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 22 d’octubre de 2019 
Hora: 10 a 12h 
 
Assistents: 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Flors Albert Labal, Tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Programació d’activitats properes en el marc de l’acció “Serveis socials 
avançats en entorns rurals i de muntanya: Disseny i planificació d’un programa 
pilot de suport a persones en situació de cronicitat al domicili” (2019). 

2. Planificació i concreció de l’acció “Intercanvi i coneixement d’experiències de 
serveis socials en entorns rurals i de muntanya a Occitània” (2019). 

3. Informació sobre la presentació i estat de les propostes d’acció per a 2020. 

4. Altres punts que es consideri necessari tractar. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Programació d’activitats properes en el marc de l’acció “Serveis socials 
avançats en entorns rurals i de muntanya: Disseny i planificació d’un programa 
pilot de suport a persones en situació de cronicitat al domicili” (2019): 

• Reprogramació de la trobada amb empresaris (prevista per al dia 22 
d’octubre)  

S’acorda fer la trobada el dia 20 de novembre, reenfocant la jornada per 
donar espai a la fundació Acció Solidària contra l’Atur. 

• Seguiment d’actuacions desenvolupades en el marc del disseny i 
planificació d’un programa pilot de suport a persones en situació de 
cronicitat al domicili, en el marc d’uns serveis socials avançats en 
entorns rurals i de muntanya.  

Es realitza un resum de les últimes accions portades a terme: 

• Ja s’ha acordat el conveni de dona marc a la col·laboració.  
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• La CIMSS es reuneix un dia al mes i aprofitant la sessió es 
treballen casos d’atenció integrada.  Ja hi ha pacients identificats 
amb el que es començarà a treballar. 

A més s’acorda que es cercaran experiències de centres especials de 
treball amb experiència en la gestió de serveis de l’àmbit de la salut per 
enfocar possibilitats de generació d’ocupació. 

 

2. Planificació i concreció de l’acció “Intercanvi i coneixement d’experiències de 
serveis socials en entorns rurals i de muntanya a Occitània” (2019). 

S’ha establert contacte, mitjançant les referències facilitades per part de la 
Generalitat de Catalunya, amb responsables al territori.  

En Rafael Giménez Capdevila (Responsable de Projectes internacionals de la 
Direcció General d'Afers Europeus i Mediterranis) ha contactat amb Philippe 
Peries (Chargé de mission, Service coopérations européennes, solidarité et 
relations internationales. Direction des Relations Européennes et 
Internationales, Site de Toulouse) que ha derivat a Christelle Bessonies de la 
Direction des Solidarités). 

Encara no s’ha rebut resposta. En Víctor Bayarri tornarà a parlar amb els 
responsables de la Generalitat per reactivar la programació del viatge. 

La previsió és realitzar el viatge els dies 2-4 de desembre, però observant la 
possibilitat d’aplaçar-lo a la segona quinzena de gener. 

 

3. Informació sobre la presentació i estat de les propostes d’acció per a 2020: 

S’han presentat les propostes corresponents als següents projectes a la 
convocatòria i es resta a l’espera de la resolució: 

i. Noves oportunitats per a les persones amb necessitats de suport al Pallars 
Jussà: promoció de l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat i de les 
persones en risc d’exclusió i atenció integrada per a les persones en 
situació de cronicitat. 

ii. Acció d’intercanvi amb Portugal. 

 

En el cas de la primera acció, i de cara a activar la creació de llocs de treball 
per a persones amb discapacitat, es considera interessant: 

- Parlar amb l’Associació Alba per valorar la possibilitat d’obrir un obrador 
a la comarca. 

- Analitzar la possibilitat de posar en marxa el servei d’assistent personal, 
parlant amb Ecom que disposa d’un model molt interessant (després de 
compartir-lo amb Alba). 
 

Informació del servei d’Ecom:  
http://www.laconfederacio.org/wp-
content/uploads/2019/08/A2.Fundaci%C3%B3-Privada-Ecom_FP_2019.pdf 

 
 
 

http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2019/08/A2.Fundaci%C3%B3-Privada-Ecom_FP_2019.pdf
http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2019/08/A2.Fundaci%C3%B3-Privada-Ecom_FP_2019.pdf
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Serveis socials avançats en entorns rurals i de muntanya: 
Disseny i planificació d’un programa pilot de suport a persones 

en situació de cronicitat al domicili 
 
 
SEMINARI DE TREBALL 
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Data: 20 de novembre de 2019 
Hora: 10 a 12h 
 
Assistents: 
Sra. Nekane Navarro, Tècnica de Alter Civites, S.L.  
Sr. Victor Bayarri i Catalán, Director de Alter Civites, S.L. 
Sra. Rosa Ma. Fumàs i Pascual, Directora Tècnica de Serveis Socials Bàsics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Sra. Cristina Vidal Isanta, Treballadora Social del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Planificació del tancament de les accions previstes per a l’exercici 2019. 

2. Planificació de l’inici de les accions previstes per l’any 2020. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 

1. Planificació del tancament de les accions previstes per a l’exercici 2019: 

-  “Serveis socials avançats en entorns rurals i de muntanya: Disseny i 
planificació d’un programa pilot de suport a persones en situació de cronicitat 
al domicili”: 

• Reprogramació de la trobada amb empresaris i de l’activitat de la taula 
de concertació per a la inclusió laboral. 

S’acorda novament, ajornar per a l’any 2020 la sessió de treball amb els 
empresaris, així com l’activitat de l’espai d’inclusió laboral.  

• S’informa que en data 26 de novembre de 2019, es realitzarà la II 
Jornada de Persones amb Necessitats Complexes, organitzada pel 
Consorci de Salut i Social de Catalunya.  Rosa Fumàs assistirà com a 
ponent de la taula rodona sobre els serveis comunitaris davant del repte 
de l’atenció a les persones amb necessitats complexes i presentarà el 
programa pilot en el que s’està treballant. Alter Civites donarà suport a 
la Rosa Fumàs en l’elaboració de la presentació per a la jornada. 

- “Intercanvi i coneixement d’experiències de serveis socials en entorns rurals i 
de muntanya a Occitània” (2019). 
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Programació del viatge i de les gestions necessàries per a la seva 
realització. 

La Consultora Alter Civites a través de la Generalitat de Catalunya, està en 
contacte amb persones responsables del territori d’Occitània per tal de 
poder tancar la programació de les visites.  

S’acorda realitzar el viatge a Occitània els dies 3, 4 i 5 de febrer de 2020. 

 

2. Planificació de l’inici de les accions previstes per l’any 2020: 

i. Noves oportunitats per a les persones amb necessitats de suport 
al Pallars Jussà: promoció de l’ocupabilitat de les persones amb 
discapacitat i de les persones en risc d’exclusió i atenció 
integrada per a les persones en situació de cronicitat. 

ii. Acció d’intercanvi amb Portugal. 

En relació a les dues accions que s’han presentat a la convocatòria,   continuen 
pendents de resolució. 

Per tal de desplegar la primera acció (Noves oportunitats per a les persones 
amb necessitats de suport al Pallars Jussà) es valora necessari programar una 
reunió amb l’Associació Alba i amb la Cooperativa Alba Jussà, avaluant també 
les accions realitzades durant aquest any 2019. 

 

 

 
S’acorda la propera reunió de treball: 15/01/2020 de 10 a 12h. A les 12h s’incorporaran 
a la reunió les persones responsables de les entitats d’Alba i d’Alba Jussà. 
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