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Un dispositiu controlat per GPS permet localitzar 
persones amb deteriorament cognitiu lleu  
 
» El servei (SIMAP) permet a les persones cuidadores accedir a la localització del terminal, que 

notifica si l’usuari surt d’una zona segura o es desplaça a més de 35 km/h. 
 

» Un total de 144 usuaris reben l’ajut de la direcció de Serveis de Família i Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona per tenir accés al dispositiu  en el marc d’una col·laboració amb la 
Creu Roja. 
 

» Al 2011, l’Ajuntament hi ha destinat 30.000 euros, la mateixa aportació que hi fa la Creu Roja a 
través del cofinançament del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i de l’Institut 
Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. 
 

»  Maite Fandos recorda que la innovació tecnològica també ha de tenir cabuda en els Serveis 
Socials i assegura que Barcelona té capacitat per convertir-se en una ciutat pionera en 
innovació social. 

 
L’Ajuntament de Barcelona i la Creu Roja ha posat a disposició de persones que pateixen malalties 
neurodegeneratives en estadis primerencs un aparell, anomenat Sistema Intel·ligent de Monitorització 
d’Alertes Personals (SIMAP), que aporta informació sobre la seva ubicació als cuidadors o familiars. Un 
total de 144 usuaris estan rebent un ajut per accedir-hi.  
 
A l’any 2011, l’Ajuntament va dotar aquest servei d’un pressupost total de 30.000 euros, la mateixa 
aportació que hi fa la Creu Roja a través del cofinançament del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, i de l’Institut Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. Està previst que aquest 
partida augmenti enguany. 
 
 El dispositiu permet la localització remota permanent de les persones usuàries gràcies a la xarxa de 
telefonia mòbil, que incorpora GPS (sistema de posicionament global a través d’una xarxa de satèl·lits). 
Alhora, aquest mecanisme permet detectar i alertar de situacions potencialment perilloses relacionades 
amb la posició geogràfica de les persones usuàries.  
 
 Així, la persona que du un terminal que incorpora tecnologia telefònica amb GPS pot ser localitzada pels 
familiars o persones cuidadores, connectant telefònicament amb el Centre de Coordinació de la Creu 
Roja o bé accedint directament a l’enviament de missatgeria mòbil o per internet.  
 
Aquest aparell permet la configuració personalitzada perquè notifiqui automàticament l’entrada de zones 
prefixades com a perilloses, la sortida d’una zona segura o bé quan la persona es desplaça a més de 35 
quilòmetres per hora. Si és el cas, la Creu Roja notifica de manera automàtica les incidències 
assenyalades a les persones cuidadores de contacte i, en cas necessaris, mobilitza recursos 
d’emergència que pertoquin. 
 
Els familiars poden rebre informació sobre la ubicació de l’usuari a través de diverses opcions: via 
telefònica, a través de la Creu Roja, que disposa d’una línia d’atenció disponible les 24 hores i tots els 
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dies de l’any;  a través d’un avís SMS, que envia una clau d’accés se li remet la informació; a través de 
MMS, un missatge multimèdia que indica la localització de la persona usuària de manera gràfica 
mitjançant un mapa; i un web que, a través d’un codi i d’una contrasenya permet informar-se sobre la 
localització exacta de les persones.  
 
 La tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, recorda que “la innovació 
tecnològica, en la que Barcelona vol ser puntal, també té cabuda en els serveis socials. Per això valorem 
i potenciem la innovació social, que ens permeti desenvolupar noves tecnologies i processos que ens 
facin excel·lir, encara més, en els serveis socials. Creiem, i apostem, perquè el futur dels serveis socials 
estigui en la innovació i en la millora constant dels serveis a la ciutadania, perquè no només volem ser 
una ciutat pionera en tecnologia productiva sinó també en tecnologia i innovació per l’atenció a les 
persones”, ha afegit. 
 
Com sol·licitar el SIMAP 
 
A mesura que la població envelleix, les malalties neurodegeneratives es fan més presents a la societat, 
entre elles la malaltia d’Alzheimer. Una característica d’aquest tipus de malalties és el seu caràcter 
irreversible, que comporta múltiples necessitats des de l’aparició dels primers símptomes, d’acord amb el 
nivell de dependència que es va generant.  
 
Les persones destinatàries dels servei són aquelles que pateixen els primers estadis lleus o moderats de 
les malalties relacionades amb deteriorament cognitiu, com ara l’Alzheimer, i amb dificultats 
econòmiques per poder accedir al servei a nivell privat.  
 
Per a accedir al servei s’ha de presentar la sol·licitud a qualsevol dels 40 Centres de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona, o bé als Centres d’Assistència Primària de salut o als equipaments 
municipals de Gent Gran (residències i habitatges amb serveis).  
 
El servei està subvencionat al 100% per a aquelles persones sense cònjuge a càrrec i uns ingressos 
inferiors a 850 €/mes i a persones amb cònjuge a càrrec  i uns ingressos inferiors a 1.500 €/mes.  També 
està parcialment subvencionat per a persones sense cònjuge a càrrec i uns ingressos compresos entre 
els 850 i els 1.100 €/mes, i per a persones amb cònjuge a càrrec i uns ingressos compresos entre els 
1.500 i 1.700 €/mes. En aquests casos, la persona usuària, només assumeix el cost de 15€ per a l'alta 
del sistema i de 22 euros al mes. 


