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1.

INTRODUCCIÓ

Aquest estudi respon, inicialment, a una inquietud de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports de l’Ajuntament de Barcelona respecte a la seva capacitat per poder seguir
proporcionant un serveis d’alta qualitat a la gent gran de Barcelona en un context de
creixement de la demanda i contenció del recursos disponibles. Posteriorment, però, i en
consonància amb la transversalitat que atorga l’Ajuntament a aquest tema, es van anar
incorporant altres departaments al projecte, de forma destacada, formació i gerència. Però el
cert és que han acabat participant o col∙laborant altres àmbits com els diversos districtes, fins
al punt de fer que l’estudi esdevingui un projecte de tot l’Ajuntament.
Tornant al desencadenant de tot plegat, és evident que el canvi demogràfic que s’està vivint:
allargament de l’esperança de vida, creixement de l’índex de sobreenvelliment, canvis en
l’estructura familiar, etc.; però també l’evolució del context econòmic dibuixa un panorama de
grans incerteses sobre la viabilitat del model actual de prestacions socials per a la gent gran.
Per tant, és perfectament comprensible que l’Ajuntament de Barcelona volgués explorar
quines opcions de futur se li estan obrint, sobretot, si s’és conscient que l’administració local
és sempre la primera a entomar qualsevol demanda ciutadana.
Una altra cosa però, és com plantejar l’objectiu d’aquest estudi. És absolutament legítim voler
determinar els límits de la sostenibilitat del sistema actual: fer un càlcul de quina podria ser la
despesa assumible, en total, o per persona o per grau de dependència, i projectar‐la en una
sèrie temporal. Ara bé, la pregunta que ens ha perseguit des del principi del projecte és si
aquest panorama que s’esmentava abans és una situació conjuntural (una oscil∙lació dins d’una
tendència més amplia), un canvi incremental (que no afecta al moviment estructural del
fenomen) o bé un canvi qualitatiu (que planteja l’emergència d’un nou model). La resposta a
aquesta qüestió tenia implicacions importants de cara a com enfocar l’estudi. De fet, només en
el segon supòsit té realment sentit intentar determinar la viabilitat del sistema amb un càlcul
com el que es presentava. En canvi, en els altres dos casos no tenia massa sentit: si aquesta
situació de sobrecàrrega del sistema era conjuntural, no seria lògic plantejar‐se de fer reformes
senzillament perquè, més tard o més d’hora, s’acabaria; i si es tractava d’un canvi qualitatiu,
aquest podia ser massa profund per pensar que s’hi pogués navegar amb una mera
redistribució dels recursos.
Afortunadament, una de les especificitats del projecte ha estat que no es limitava a fer una
recerca sinó que, a més a més, s’havia de complementar amb accions formatives per tal de
proporcionar competències en prospectiva i intel∙ligència competitiva a personal de
l’Ajuntament. Aquesta interacció amb els tècnics i càrrecs de l’Ajuntament que treballen en
aquest tema ens ha permès fer‐nos una composició de lloc més ràpidament i va posar de relleu
de seguida que el repte a què s’havia de fer front podia ser sistèmic i, en conseqüència es va
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adoptar un plantejament equivalent emprant com a fonament la Teoria de sistemes evolutius.
Aquest pas es va fer en el convenciment que un apropament merament quantitatiu podria ser
insuficient o, com s’acostuma a dir, seria pa per avui i gana per demà.
En les properes planes es presentarà el desenvolupament del projecte, els avenços en cada
estadi, les conclusions a les que hem arribat i, finalment, els escenaris que sintetitzen tota la
feina feta.

4

2. DEFINICIÓ
En un estudi com el que es plantejava la qüestió de la definició de l’objecte era fonamental. Es
pot pensar que aquest era un tema que ja venia resolt pel propi procés de concreció de
l’encàrrec i, efectivament, en els documents preparatoris s’havia parlat de: “determinar el
marge de sostenibilitat del sistema actual (de prestacions de serveis socials a la gent gran) per
tal de definir un seguit d’escenaris de futur contemplant hipòtesis d’evolució alternatives”,
què és quelcom força concret. El què passa és que en prospectiva l’acotació dels objectes
d’anàlisi és sempre quelcom una mica més complex en la mesura que allò que conformi, afecti
o resulti del sistema analitzat pot anar variant en el temps.
Per tant, era peremptori començar per delimitar amb precisió aquest sistema.
Es va partir de dos elements nuclears: la gent gran per una banda, i els serveis socials de
l’Ajuntament de Barcelona per l’altra. Però fins i tot una anàlisi superficial revelava que això no
es podia encapsular tan fàcilment. La gent gran no són una categoria independent que es
pugui segregar de la resta de la societat, s’integra en comunitats i forma part de famílies fins al
punt que ni les unes ni les altres es poden entendre sense el seu concurs. És més, si es pensa
que l’objectiu era analitzar l’evolució del nombre i composició de la gent gran, era encara més
difícil evitar no incloure segments més grans de la societat que, versemblantment, seran vells
en els horitzons temporals previstos. Però, és clar, avançant per aquest camí pràcticament tota
la societat en el seu conjunt acabaria essent objecte de l’estudi. En l’altre extrem, si
examinàvem la noció de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona, aviat es va veure que
tampoc és una categoria tan diàfana. D’entrada sí que hi ha una Direcció de Serveis de Família i
Serveis Socials que s’integra en l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports d’on també en
depèn la Comissionada d’Alcaldia de la Gent Gran. El cert és però, i com ja s’ha dit, que l’acció
de l’Ajuntament envers la gent gran és cada cop més transversal i abasta cada cop més
instàncies municipals com es pot constatar fent una simple cerca amb els mots “gent gran” al
web de l’Ajuntament. Per tant, i tal i com han posat sovint de relleu el personal del consistori
que ha participat a l’estudi, no té sentit circumscriure l’acció municipal a serveis socials i cal
incloure tot l’Ajuntament; i aquest és el criteri que s’ha emprat en aquest estudi.
Tot això només era una breu introducció a la complexitat d’intentar delimitar l’objecte de
l’estudi. Per aquesta raó, l’equip de recerca va decidir esmerçar els primers esforços a acotar
aquest objecte i estructurar‐lo en forma de sistema.
Les raons per adoptar aquest enfocament sistèmic en aquest cas són dues:


D’entrada perquè quan s’aborda un tema complex el major perill rau a simplificar‐lo en
excés per tal de fer l’anàlisi més fàcil. L’enfocament sistèmic és, ara com ara, el
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plantejament teòric que millor permet esquivar aquest perill en la mesura que ofereix
una manera d’abordar qüestions de molta complexitat.
Però també, i aquesta és una raó específica de la prospectiva, perquè, en la mesura
que definir un sistema implica entendre els fluxos de relació entre els seus components,
proporciona una informació més dinàmica, si es vol, més diacrònica que facilita una
mica la projecció del seu possible comportament en el futur.

2.1. EL SISTEMA OBJECTE
Sigui com sigui, delimitar un sistema pot ser un repte en si mateix. Un element que pot ser
d’ajuda en aquesta tasca és emprar la teoria general de sistemes que ens diu que un
sistema, per poder rebre aquesta qualificació amb propietat ha de complir‐se cinc requisits:
1.
2.
3.
4.

5.

Nivell més alt d'interdependència. És a dir, les parts d’un sistema no poden funcionar
per separat.
Flux intern de transaccions major. Els components d’un sistema intercanvien molta
més informació entre ells que amb altres elements externs.
Transferència d'informació més fàcil. A més a més de ser quantitativament més gran la
comunicació és qualitativament més rica i complexa.
Les propietats d'un sistema són diferents de les dels seus components. Per tant, un
sistema ha de ser capaç de fer més coses que la suma total de les funcionalitats del
seus components.
Coherència. Un sistema no pot contenir contradiccions entre els seus elements
integrants.

Un cop especificats els criteris que haurà de complir el sistema objecte cal delimitar‐lo.
Una manera de fer‐ho és partir del seu nucli i anar incorporant elements que compleixin
aquests criteri. I, a aquestes alçades ja hauria d’estar clar que els elements bàsics d’aquest
sistema són la gent gran, per una banda, i l’Ajuntament de Barcelona en el seu conjunt per
l’altre.
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Figura 1
Elements bàsics del sistema objecte

Si es comença a aprofundir pel vessant de l’administració un fet sobresurt ràpidament:
l’acció pública sobre la gent gran implica a altres administracions. Efectivament,
l’administració local, tot i l’amplia acció que desplega en aquest tema, molt sovint només
és el darrer executor de programes o polítiques que s’ha definit en l’àmbit estatal o
autonòmic. És més, l’administració local és la que té menys competències en la matèria i la
seva actuació s’integra en un marc normatiu definit sobretot per les altres dues
administracions. Per exemple, ara mateix, els dos paràmetres més determinants de cara a
definir quina mena serveis es poden proporcionar a una persona gran són el seu estat de
salut i la magnitud de la seva pensió; qüestions que depenen principalment de la
Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya respectivament. Però tampoc es pot
ignorar que l’abast de l’acció d’aquestes administracions d’àmbit superior seria
sensiblement menor sense el concurs de la local, i encara més a una gran ciutat com
Barcelona.

7

Figura 2
Àmbit governatiu

ncara més, atesa la magre situació econòmica de la Generalitat, ara mateix l’Ajuntament de
Barcelona està fent un esforç extra per garantir una prestació adequada als ciutadans. Per
tant, el que evidencia la situació actual és que aquest sistema que s’està definit ha de
comprendre, ni que sigui, parcialment aquestes dues administracions: la Generalitat de
Catalunya i el Govern d’Espanya. És l’àmbit governatiu tal i com es pot veure en la figura 2.
En el pol de la gent gran també cal examinar una mica més a fons el que hi ha. En primer
lloc, és prou evident que la gent gran no existeix en el buit i està integrada en xarxes que
les interconnecten amb altres persones; en primer lloc, la família. La família és la unitat
social bàsica a Espanya, i acostuma a ser la primera opció de suport per a moltes persones
davant de qualsevol circumstància o problema en el que es puguin trobar; per aquesta raó
hi ha molts serveis socials en els què seria difícil destriar si s’adrecen a la gent gran o a la
família en la que es troben. L’evolució dels darrers anys havia estat de reducció o
concentració de les unitats familiars, sobretot pel que fa a l’aspecte intergeneracional. Així,
mentre 30 o 40 anys enrere era força habitual la presència d’avis a les llars, 20 anys més
tard el percentatge de llars amb més de dues generacions havia caigut en picat; l’arribada
de la crisi, però, pot haver trastocat aquesta tendència. La davallada d’ingressos de moltes
llars ha forçat reagrupaments. Un cas extrem seria el de famílies, que només tenen com a
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entrada fixa la pensió de l’avi, que han arribat a renunciar a accedir a una plaça en una
residència per poder mantenir la pensió. Ara mateix però, es molt difícil determinar si la
crisi pot provocar un canvi en la tendència apuntada prèviament o només una oscil∙lació
conjuntural.
Figura 3
Àmbit social

Però la família no és l’únic àmbit de relació de la gent gran, sovint veïns, comerç de
proximitat o amics formen xarxes de suport mutu que són valuoses per tal de mantenir a
molta gent gran coberta i atesa. Aquest és, precisament, el principi inspirador del projecte
RADARS promogut per l’Ajuntament i que cerca crear una xarxa de prevenció amb els
veïns, comerciants i voluntaris del seu barri per tal de poder fer un seguiment discret de
persones de més de 75 anys soles o a càrrec d’altres persones que ja superen els 65 anys1.
Sigui com sigui, aquests entramats de relacions amb persones espacialment properes,
sovint suposen el principal àmbit relacional de gent gran que no té família o que no hi pot
comptar per la raó que sigui, en altres casos, és un context que es solapa i es complementa
amb el familiar.
Però, fins i tot ampliant els dos elements nuclears, la gent gran i l’Ajuntament, encara
restarien elements molt importants, bàsics de fet, per entendre el sistema objecte que
s’està definint: els proveïdors privats de serveis per a la gent gran. En aquest àmbit que
1

Més informació del projecte RADARS a: http://serveisgentgranradars.org/projecte‐radars‐cms1.html
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podríem qualificar com mercantil (per oposició als governatiu i ciutadà precedents) hi
trobem tres grans tipus d’actors: les empreses que presten aquests serveis com a negoci,
altres organitzacions que no són empreses (és a dir que no tenen ànim de lucre) però que
també presten serveis i, a voltes competeixen amb les empreses i, fins i tot, amb
l’administració; i, finalment, aquells agents que duen a terme desenvolupament, recerca i
innovació aplicable, directament o indirecta, als serveis socials per a gent gran. Aquest
darrer actors és en realitat una amalgama d’entitats molt diverses però respon a la
necessitat de donar entrada al rol de la tècnica en el sistema.
Figura 4
Àmbit mercantil

Ara bé, l’únic agent que cau nítidament dins de l’àmbit mercantil serien les empreses. Les
organitzacions voluntàries estarien a cavall entre l’àmbit mercantil i el social en la mesura
que ni cerquen benefici i, a més a més, es nodreixen de membres de les comunitats i, per
aquesta raó, s’han de situar solapant‐se parcialment amb aquests tres contextos. Per altra
banda, els centres de recerca o innovació tampoc estarien al 100% en l’àmbit mercantil; sí
que s’hi poden trobar empreses que miren de desenvolupar nous productes o serveis,
adreçat a la gent gran, que puguin comercialitzar, però també s’hi poden trobar
organismes públics que poden treballar per altres tipus de raons, fins i tot s’hi pot trobar
desenvolupaments promoguts per les pròpies organitzacions voluntàries. Per aquestes
raons, s’ha representat a les organitzacions voluntàries i als centres de R+D+i només
parcialment dins de l’àmbit mercantil.
Arribats a aquest punt és pot fer una primera representació del sistema objecte d’aquest
estudi, tal i com es pot veure en la figura 5.
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Figura 5
Sistema objecte

Seguint els criteris presentats prèviament el primer que cal constatar és fins a quin punt els
elements presentats podrien funcionar independentment. Abans que algú pugui pensar
que la societat pot funcionar sense el govern, o a l’inrevés, cal no perdre de vista que aquí
s’està analitzant el sistema de serveis socials per a la gent gran; òbviament, és
perfectament plausible pensar que la societat trobaria una manera de fer‐se càrrec dels
seus vells fins i tot sense el concurs de l’administració. Però a ningú se li escapa que, si més
no d’entrada, això implicaria un trasbals tan gran de l’estatus quo present que implicaria la
generació d’un nou marc de relacions i, per tant, de facto, la generació d’un nou sistema.
Ara bé, tampoc es pot negar que, ara mateix, seria molt difícil articular un sistema de
serveis socials únicament municipal, perquè li costaria molt cobrir aspectes sanitaris i
econòmics deslligats del seu àmbit competencial; però encara seria més complicat que
l’administració autonòmica, per no dir la central, assumissin directament la gestió dels
serveis socials municipals. De forma semblant, l’arquitectura actual no se sosté sense el
concurs de les entitats privades; però, i com les retallades estan posant de relleu, aquestes
tampoc semblen sostenibles sense la intervenció de l’administració. De fet, la crisi ha posat
de relleu la fragilitat del disseny actual però també evidència la manca d’alternatives
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viables ara mateix. En conjunt doncs, es pot concloure que tot i que no de manera absoluta
el sistema objecte definit compleix el primer criteri.
El segon criteri fa referència a la densitat de fluxos de comunicació entre els components
d’un sistema. La figura 6 mostra que la mera representació de les principals connexions
entre els elements detectats confirmaria que, efectivament, ens trobem davant d’un
sistema.
La línia vermella marcaria els límits del sistema objecte i, tal i com es pot comprovar, l’únic
element que n’ha restat fora (parcialment) serien els centres de R+D+i i això es deu a dos
motius:




Tot i que la seva contribució pot ser necessària, no són realment imprescindibles, el
descobriments de nous medicaments o el desenvolupament de noves aplicacions
tècniques pot tenir un gran impacte en els serveis, però el cert és que també opera
sense elles.
Perquè no es pot perdre de vista que s’ha fet una agregació una mica forçada
d’entitats i organitzacions molt diverses amb graus de vinculació amb el sistema,
també diversos.

Una altra cosa seria determinar si aquesta comunicació interna, a més de quantitativament
abundant, es qualitativament superior; és a dir, si compleix el tercer criteri. Aquest és un
punt més complicat. Si bé és indubtable que algunes de les comunicacions entre els
components són complexes (incloent elements econòmics, mèdics, socials, cultural o
psicològics) també és cert que la comunicació no sempre és eficaç. Així problemes de
redundàncies o de buits no són infreqüents, com ho són també els retards en alguns
processos. I, novament, la crisi ha contribuït a fer aquestes mancances més evidents. Com
en el cas del primer criteri, no es pot afirmar amb rotunditat que el sistema objecte
compleix completament el tercer criteri; tot i que estaria més a prop de complir‐lo que de
no fer‐ho.
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Figura 6
Fluxos de relació del sistema objecte

El quart criteri fa referència al valor afegir que aporta el sistema i que ha de ser superior a
la mera agregació de les funcionalitats dels seus components. Aquest punt es pot
considerar des de dues perspectives:




Per una banda, i en coherència amb el que s’ha dit en relació al primer criteri, si és
dubtós que els components poguessin funcionar independentment, també ho ha de
ser que poguessin complir el seu propòsit. Per tant, caldria concloure que efectivament
és la conjunció de tots els elements, el sistema, el que fa que funcioni com a tal.
Ara bé, tampoc es pot amagar que el funcionament no sempre és òptim, la intervenció
d’instàncies públiques fa que nombroses actuacions s’hagin protocol∙litzat d’acord
amb procediments administratius, sovint força burocratitzats. Tot plegat, planteja la
pregunta legítima de fins a quin punt el sistema aporta un veritable valor afegit o
senzillament dificulta, o impossibilita, altres tipus de funcionament.

Sigui quin sigui el posicionament que es prengui per respondre el seu punt, el cert és que el
primer és prou consistent per considerar que compleix el quart criteri.
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El darrer criteri, la coherència, no seria la principal qualitat del sistema objecte. Tant el
funcionament burocratitzat d’alguns processos com l’impacte de la crisis, posen de relleu
les ombres del sistema actual. Es pot adduir que no totes les mancances són veritables
contradiccions; i, també, que, en conjunt, aquests dèficits no impedeixen un funcionament
del sistema que, globalment considerat, és prou satisfactori. Novament, s’ha de concloure
que tot i no ser absolut, el grau de compliment és suficient per donar per bo el cinquè
criteri.
En conjunt el sistema objecte definit és prou sòlid i consistent per merèixer la consideració
de sistema. Ara bé, també és prou fràgil com per posar de relleu que, o bé no s’ha acabat
de consolidar realment, o bé pot estar entrant en una fase de transformació. Precisament
per poder respondre aquesta qüestió s’ha plantejat el següent capítol.
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3. DIAGNOSI
Un cop el sistema objecte ha estat definit cal determinar en quin estat està i quin pot ser el seu
desenvolupament en els propers anys. Per poder completar la diagnosi s’ha emprat la Teoria
de sistemes evolutius (TSE) per tal de poder fer una valoració més acurada, com que no és una
teoria molt coneguda s’ha considerat oportú fer‐ne una breu introducció abans d’entrar a fer
el diagnòstic.
3.1. LA TEORIA DE SISTEMES EVOLUTIUS
Originalment desenvolupada per Jan Huston, la TSE es fonamenta en un seguit de principis
que es poden resumir en forma d’interrogants:
1.

Què?
Qualsevol tema o objecte d’estudi constitueix o forma part d’un sistema que, alhora,
s’integra en sistemes matrius més grans i, també, es divideix en subsistemes més petits.

2. Per què?
L’evolució no és només un procés en el que el canvi s’esdevé, sinó que és un veritable
impuls universal que provoca i estimula el canvi. Qualsevol sistema tracta d’atènyer el
seu potencial evolutiu per poder accedir a nivells evolutius superiors.
3. Com?
Qualsevol sistema passa per un seguit d’estadis que marquen la direcció del seu cicle
evolutiu.
Per tant la TSE no només ens permet determinar la direcció del canvi que experimenta el
sistema analitza i ens defineix quines opcions de futur té.
Els estadis evolutius de qualsevol sistema són cinc:
1.

Emergència
El sistema apareix per primera vegada i comença a mostrar els seus trets fonamentals.
No sempre és fàcil reconèixer aquests trets, aconseguir‐ho és molt útil atès que, en els
tres primers estadis, el sistema té un creixement incremental i no varia essencialment
aquests trets.
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2. Desenvolupament
El sistema és encara feble però començar a assolir la configuració que l’ha de permetre
arribar a la maduresa. És l’estadi de creixement per excel∙lència.
3. Maduresa
El sistema arriba al seu zenit evolutiu, assoleix el seu màxim nivell de funcionalitat i
operativitat.
4. Desestabilització
El sistema ja no és capaç d’integrar els canvis que s’esdevenen al seu voltant i
començar a fallar i a donar mostres d’esgotament.
5. Ruptura transformativa
El sistema entra en el darrer estadi i només la seva capacitat d’accedir a noves
funcionalitats determinarà la seva capacitat per seguir evolucionant o extingir‐se.
L’altre qüestió important és la lògica de creixement del sistema al llarg dels sistemes. En
els tres primers el desenvolupament és quantitatiu, incremental; és a dir, el sistema va
guanyant dimensió però d’acord amb els seus trets essencials. Això no treu que aquest
desenvolupament es pugui veure afectat pel que passi en el seu marc o sistema matriu,
fins i tot, aquest context pot provocar una fi prematura del sistema en expansió. Ara bé,
un cop assolida la maduresa, el sistema no trigarà gaire a arribar al seu llindar de
tolerància a la complexitat. Què s’ha d’entendre aquí per complexitat? Una resposta
genèrica diria que seria tota mena d’informació que el sistema no pugui processar i
integrar; és a dir, tot allò que passi al seu voltant i que no pugui entomar o entendre. Per
tant, una altra de les qualitats d’un sistema en expansió és que és capaç de processar i
incorporar el què passa al seu voltant. Per exemple, el canvi climàtic que va experimentar
la Terra al final del Cretàcic va ser més del que els dinosaures, com a sistema, podien
entomar i resistir i es van extingir; en canvi, els petits mamífers que ja existien si que van
ser capaços d’adaptar‐se a la nova situació, van transformar la nova complexitat en
informació que sabien entendre i aprofitar i, per això, van prosperar com a sistema en
desenvolupament.
Així, es pot entendre que el llindar de tolerància a la complexitat marca un punt d’inflexió
en el cicle d’un sistema. A partir d’aquest punt es produeix una situació paradoxal, mentre
la capacitat del sistema d’adaptació als canvis baixa, la seva sensibilitat respecte als canvis
augmenta. Talment com una articulació que s’atrofia amb el pas dels anys perdent
elasticitat però que, alhora, es veu més afectada que abans pels canvis en el temps.
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Aquest diferencial entre major sensibilitat i menor tolerància genera una tensió en el
sistema que el fa entrar en el estadi de desestabilització i el porta a la fase crítica. Un cop
un sistema entra en fase crítica se li presenten dues opcions:


Intentar aprofitar algun dels canvis que estan esdevenint‐se en el seu entorn i,
d’aquesta manera, tornar a incrementar la seva tolerància a la complexitat.



Aprofundir en el diferencial entre sensibilitat i tolerància. Això voldrà dir que, més tard
o més d’hora el sistema entrarà en la fase supercrítica i en el estadi de ruptura
transformativa.

Arribats a l’estadi de ruptura un sistema haurà d’acarar dues alternatives contraposades:
mutar a un nou sistema emergent, l’opció superior, o extingir‐se, l’opció inferior. Com que
el seu marge de maniobra s’haurà minvat molt en aquest punt, al sistema no li quedarà
cap altra opció que examinar el que està passant al seu entorn. Aleshores, i d’entre la
munió de canvis, processos, innovacions i tendències que s’estiguin esdevenint al seu
voltant, haurà de ser capaç d’identificar aquells elements que li poden proporcionar la
manera de superar les seves mancances actuals. És a dir, de la mateixa manera que, en el
seu moment, la natura va descobrir que la reproducció sexual obria unes possibilitats de
variació que la reproducció asexual no podia assolir, de la mateixa manera que la revolució
industrial va permetre a la humanitat superar els límits estructurals de la modernitat;
només aquell sistema que identifiqui els elements de canvi i innovació adients podrà
mutar a un nou estadi emergent. Per descomptat, també pot passar que el sistema no
pugui o sàpiga fer res i declini fins al seu final.
Una tercera alternativa, molt atractiva en sistemes humans, és tractar d’introduir
reformes en el sistema: Efectivament, el concepte de reforma resulta atraient perquè
intenta conciliar la necessitat de canvi amb una certa dosi d’estabilitat o permanència. Per
descomptat, allò que hom consideri una reforma pot variar molt, però el que cal pensar és
que quan un sistema arriba a l’estadi de ruptura és perquè els seus trets o funcions
essencials s’han quedat desfasats respecte als desafiaments presents; si això és així,
qualsevol modificació que no cerqui renovar o actualitzar aquests trets o funcions
essencials es quedarà curta. Dit altrament, una reforma, pot ajudar a guanyar temps, però
si aquest temps extra no s’empra per poder aprofitar alguna oportunitat emergent de
l’entorn del sistema, aquest només anirà acumulant tensió fins al punt en el que el seu
final sigui més explosiu i incontrolable.
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3.2. DIAGNÒSTIC DEL SISTEMA OBJECTE
Un cop presentada la TSE es tracta de saber que ens pot dir sobre el sistema objecte que
estem analitzant. Determinar en quin estadi es troba no ha estat una tasca fàcil per
diverses raons:


En primer lloc, per la pròpia complexitat del sistema examinat, ja se n’ha parlat en el
capítol precedent i no s’hi insistirà aquí.



En segon lloc, i molt lligat a aquesta complexitat, perquè no tots els components del
sistema estan en un moment de desenvolupament equiparable. Per exemple, molts
dels tècnics que han participat o col∙laborat en l’estudi argumenten que, pel que a
l’Ajuntament respecta, el seu potencial de desenvolupament és superior al d’altres
administracions o parts del sistema. En aquest sentit és fàcilment constatable que
segurament l’element del sistema que més clarament ha transcendit el llindar de
tolerància seria el sistema de pensions. Per tant, hauríem de concloure que alguns dels
subsistemes tenen cicles de durada diversa amb posicionament evolutius distints.



En tercer lloc, hi ha dubtes substantius respecte a fins a quin punt la crisi ha provocat
una gran fluctuació en el sistema minvant la seva capacitat de tolerància, o si la crisi
només ha accelerat una tendència preexistent. En el primer cas, la situació podria ser
conjuntural i la prudència aconsellaria no fer canvis grans o estructurals; en el segon, es
tractaria només d’un escurçament en el termini per poder fer, precisament, aquesta
mena de canvis.



Finalment, i en una línia semblant, és pot argumentar també que la virtualitat del llindar
de tolerància és diferent per alguns subsistemes. En aquest sentit, l’Ajuntament es
troba clarament encotillat per marc competencial; fins i tot es podria dir que, en alguns
casos aquest llindar és induït.

Sigui com sigui, la conclusió després de valorar‐ho extensament ha estat que el sistema
objecte es troba en l’estadi de desestabilització. Diverses raons fonamenten aquest
diagnòstic:
1.

El sistema ja havia donat diverses indicacions de insostenibilitat abans de la crisi. En
aquest sentit, l’experiència dels països escandinaus amb una trajectòria molt més llarga
que la del nostre país, ja mostrava que el manteniment de la configuració actuals del
sistema de prestació de serveis socials era problemàtica atesa l’evolució demogràfica.

2. De fet, es pot considerar que l’allargament de l’esperança de vida és el principal repte
del sistema actual. No és només que l’augment de l’índex d’envelliment i, sobretot, del
de sobreenvelliment hagin estat molt notables; sinó, i de forma destacada, les
problemàtiques associades amb l’augment de la prevalença dels deterioraments
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cognitius, de les dependències i de les grans dependències. Això ha fet que, sovint,
l’augment de la despesa no hagi sigut proporcional a l’increment dels esmentats
índexs, sinó força per sobre.
3. Per altra banda, l’evolució social també presentava desafiaments en el sentit que les
famílies eren cada vegada menys capaces d’entomar la cura de les seves persones
grans. Aquí val a dir que la crisi ha provocat una fluctuació en el sentit que ara, moltes
famílies s’ha hagut de reagrupar al voltant dels seus avis, per la mera raó que la seva
pensió pot ser l’única entrada regular de la llar com ja s’ha explicat. Però això no
sembla una base massa sòlida per pensar que la tendència anterior s’hagi capgirat
totalment.
4. Una nova concepció de la vellesa, no com una mera etapa terminal, sinó com un procés
en que és possible gaudir d’una vida activa i plena. Això ha comportat una nova
generació de prestacions no centrades en la assistència sinó, més aviat, en la prevenció
i l’atenció integral.
5. La fonamentació jurídica‐social del sistema, en el sentit que les administracions han de
vetllar per garantir les condicions en les que els seus ciutadans no només puguin
atènyer unes mínimes condicions de vida digne, sinó també, que pugui assolir cotes
creixents de benestar i, per què no?, felicitat. Els anomenats drets de tercera i quarta
generació que, des d’un perspectiva merament incremental, obligaven a l’estat a
assumir un nivell creixent de costos. Això ha estat qüestionat per l’arribada de la crisi
però, novament, mostrava la necessitat d’introduir canvis en la configuració dels
serveis socials.
6. Finalment, perquè, en darrer terme, no es pot considerar la crisi únicament com un
fenomen puntual que ha colpejat el sistema analitzat. Si bé és cert que la crisi ha pogut
estar una gran excusa per endegar reformes amb un alt contingut ideològic (i aliè a la
crisi), tampoc es pot negar que la crisi, en si mateixa, és la màxima expressió de la
arribada d’un sistema a la fase crítica. La crisi no és quelcom absolutament al marge de
la insostenibilitat a que s’ha al∙ludit prèviament; de fet, n’és la sublimació. Per tant,
l’arribada d’una recessió tan profunda com la que s’està experimentant ja hauria de ser
indicació que els sistemes afectats havien transcendit el seu llindar de tolerància a la
complexitat. Altra cosa, ben diferent, és fins a quin punt la crisi, per si sola, pot
justificar algunes de les mesures que s’han pres o que es volen prendre.
Per tant, un cop determinat que el sistema, globalment considerat, ha traspassat el llindar
de tolerància i ha entrat en l’estadi de desestabilització, cal estar amatent al seu entorn, als
seus sistemes matriu, per tal de determinar quines opcions evolutives se li estan
presentant en aquest moment.
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Aquí l’anàlisi és complexa, per una banda, ja s’ha dit, hi ha determinats aspectes de la
inestabilitat actual que poden ser conjunturals o induïts per la crisi (la retallada i
recentralització de serveis), mentre que altres poden ser més estructurals (l’evolució
demogràfica). Cal doncs, filar prim i escatir quines opcions han de donar respostes a més
llarg termini i quines poden ser per resoldre temes més puntuals. El que es busca en darrer
terme és identificar quins són els principals reptes del sistema i quines poden ser les
innovacions que li permetin superar aquests reptes.
3.3. ELS REPTES DEL SISTEMA ACTUAL
Al nostre entendre els principals reptes que afronta el sistema actual són tres:
3.3.1.

L’evolució demogràfica

Aquest punt conté diversos elements que transcendeix el mer recompte del nombre de
persones grans. Segons les dades del departament d’Estadística de l’Ajuntament de
Barcelona, al 2012 hi havien a Barcelona 338.770 persones de 65 o més anys. Això vol dir
que un de cada cinc barcelonins és una persona gran (20,9%); és més, d’aquestes persones
n’hi ha 56.145 que tenen 85 o més anys, és a dir, el 16,6% del grup de gent gran o, si es vol,
el 3,5% de la població total de Barcelona. En conjunt, es pot afirmar que l’envelliment de la
ciutat és superior al dels seus àmbits de referència, tal i com es pot veure en el gràfic 1.
Gràfic 1
Percentatge de població de 65 anys i més (comparat)

2012

20,9
17,1

Barcelona

Catalunya

17,4

Espanya

18,6

Zona Euro

17,8

Unió Europea

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i IDESCAT. Elaboració pròpia.
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Barcelona està quasi 4 punts per sobre de la mitjana catalana i 3,5 per sobre de l’espanyola
i més de 2 per sobre de la de la zona Euro. Per tant, no és gens agosarat afirmar que
Barcelona és una ciutat amb un envelliment notable. Però aquest element s’accentua més
ens fixem en les persones de 80 i més anys. Aquí la situació de Barcelona és encara més
destacable, com es pot apreciar en el gràfic 2 Barcelona està pràcticament 2 punts per
sobre dels seus àmbits de referència. Evidentment, això es pot prendre com un indicador
de la qualitat de vida de la ciutat, però assenyala directament el repte al que han de fer
front els serveis socials de la ciutat.

Gràfic 2
Percentatge de població de 80 anys i més (comparat)

2012
7,1
5,3

Barcelona

Catalunya

5,2

Espanya

5,3

Zona Euro

4,9

Unió Europea

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i IDESCAT. Elaboració pròpia.

La gran pregunta però és: com pot evolucionar aquesta qüestió? Si mirem les previsions
demogràfiques per a la ciutat per a 2015 i 2020, i tal i com es mostra en la taula 1, es pot
veure que, en termes absoluts el nombre de persones grans baixa en l’escenari de
creixement baix, però es manté o augmenta en els de creixement mitjà o alt. En
percentatge però, en pràcticament totes les hipòtesis contemplades, hi ha un augment.
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Taula 1
Projeccions del creixement de la gent gran a Barcelona

2015
2020

Baix
332.981
334.097

De 65 anys i més
%
Mitjà
%
21,4 338.081 21,2
21,9 343.700 21,6

Alt
342.597
351.461

%
20,8
21,1

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Per tenir dades més enllà del 2020 s’ha d’anar a les dades globals de Catalunya i aquestes,
com reflexa la taula 2, mostren un procés d’aprofundiment en l’envelliment de la població.
Aquest és un aspecte que ha d’inquietar a Barcelona; en els darrers anys Barcelona, de
mitjana, ha tingut 4 punts més percentuals de gent de 65 i més anys. Evidentment, no es
pot fer el càlcul barroer d’afegir aquest 4% a les xifres de la taula per estimar el percentatge
de Barcelona. La diferència varia en cada escenari i cal pensar que pot haver‐hi un
acostament en aquest diferencial entre Catalunya i la seva capital. Sigui com sigui,
Barcelona pot haver de fer front a una situació en la que la ràtio de gent gran passi d’1 cada
5 persones a una d’1 cada 4.
Taula 2
Projeccions de població de gent de 65 anys i més a Catalunya

De 65 anys i més

%

2025
Escenari baix
Escenari mitjà
Escenari alt

1.538
1.612
1.674

20,2
19,7
19,1

1.699
1.806
1.898

22,2
21,6
20,7

1.887
2.038
2.171

24,6
23,7
22,6

2.107
2.315
2.503

27,4
26,1
24,7

2030
Escenari baix
Escenari mitjà
Escenari alt

2035
Escenari baix
Escenari mitjà
Escenari alt

2040
Escenari baix
Escenari mitjà
Escenari alt
Font: IDESCAT. Elaboració pròpia.
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Aquest però, només és un aspecte de la qüestió, cal estar amatent també a com s’insereix
aquesta gent en el conjunt de la societat barcelonina. Segons l’IDESCAT, al 2007, només al
2,7% de les llars de Barcelona hi vivien 3 generacions. Per altra banda, segons les dades del
propi Ajuntament, al 2012 a Barcelona hi havien 86.975 llars on hi vivien gent gran sola
(67.602 dones i 19.975 homes) més unes cent mil llars més (95.607) on hi vivien parelles
sense menors on almenys un d’ells tenia 65 anys o més. Dit altrament, al 13,2 de les llars hi
viuen gent gran sola i un 14,5% on almenys un dels membres de la parella té més de 65 anys.
La crisi està canviant aquesta situació en la mesura que ha forçat el reagrupament
generacional en moltes llars, a voltes perquè la família no pot afrontar la despesa que
suposa tenir als avis en una residència, altres perquè la pensió d’aquestes persones ha
esdevingut l’única entrada regular de la família, o bé perquè fills i/o nets sense feina s’han
instal∙lat amb els pares o avis per poder trampejar el tràngol actual. Cal demanar‐se fins a
quin punt aquests reagrupaments està provocant una millora efectiva de la situació socio‐
sanitària d’aquestes persones grans.
Amb tot, hi segueix havent un munt de gent gran que està sola. El repte aquí és aconseguir
que aquestes persones mantinguin el major nivell d’autonomia durant el màxim de temps
possible, no només perquè això redunda directament en la seva qualitat de vida, sinó
també perquè el cost de les accions preventives és sensiblement menor al de residències o
llars tutelades. Aquest punt ens porta directament al següent punt
3.3.2.

El finançament dels serveis

Aquesta és una altra qüestió de gran densitat en si mateixa. Agafant com a referència
l’estudi de Caixa Catalunya de 2005 “Envelliment i dependència. Situació actual i reptes de
futur”2 que, tot i estar enfocat a la relació entre envelliment i dependència, ofereix algunes
indicacions d’interès.
En primer lloc, palesar que calcular la despesa associada a aquesta mena de qüestions és
molt complexa i, encara més, projectar‐la al futur. L’estudi contempla un seguit de factors
per poder‐ho fer:
1. La prevalença de la dependència.
Cal dir aquí que, l’estudi de Caixa Catalunya està específicament adreçat al tema de
dependència i, per aquesta raó, li dona tanta preeminència. Ara bé, en termes generals, ara
mateix el fet del grau de dependència de la persona gran és el principal paràmetre de cara

2

LOPEZ CASANOVAS, Guillem (Dir.). (2005) “Envelliment i dependència. Situació actual i reptes de futur” a Estudis
Caixa Catalunya, núm. 2. Caixa Catalunya.
https://www.catalunyacaixa.com/caixacat/cat/ccpublic/particulars/publica/pdf/estudi02.pdf
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a determinar el seu dret a accedir a serveis i ajudes. Sigui com sigui, el que cal entendre és
que la dependència és un factor variable que no depèn únicament de l’edat sinó, sobretot,
de l’estat de salut de la persona i de si aquesta pateix algun impediment o malaltia que
afecti la seva funcionalitat. Per tant, té tot el sentit del món que l’administració contempli
mesures de prevenció i allargament de l’autonomia de les persones grans. Fins i tot, es pot
constatar que graus baixos de dependència poden ser corregits amb entorns adequats
(pisos adaptats o ús de dispositius tècnics d’ajuda). Tot plegat afegeix una nova capa de
dificultat, fins a quin punt la despesa en accions de prevenció o millora de les llars és una
despesa imputable als serveis socials per a gent gran?
2. Cuidadors informals.
Tal i com es pot veure en el gràfic 3, a Espanya els cuidadors informals són el principal
recurs per tenir cura de la gent gran. Ara bé, en el decurs dels anys, el notable allargament
de l’esperança de vida dels homes ha fet que el percentatge de cuidadors que són parella
del cuidar hagi augmentat; per contra, el que es constata és que cada cop hi ha menys fills
que poden fer‐se càrrec dels pares. Aquí hi ha un altre element a considerar, aquesta
tendència de reducció de la cura per part de les generacions posteriors venia donada
sobretot per la incorporació de la dona al mercat laboral. La crisi ha trastocat això, en la
mesura que, com que ja abans de la crisi les dones acumulaven el major percentatge de
feines a temps parcial i en precari, van ser les primeres a quedar‐se sense feina i assumir les
tasques de cura. Aquí caldria escatir fins a quin punt la crisi marcarà una inflexió en la
tendència o només una fluctuació; en aquest sentit però, l’evolució demogràfica sembla en
contra d’aquesta tendència. Quan les famílies eren més grans i havia diversos germans per
col∙laborar en la tasca de tenir cura del avis aquesta podia ser una tasca menys exigent; ara
amb nuclis familiars cada cop més petits la cura dels pares o avis pot ser quelcom molt més
feixuc.
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Gràfic 3
Tipus d’assistència per a gent gran

Font: estudi “Envelliment i dependència. Situació actual i reptes de futur”

3. Professionalització del serveis socials.
És innegable que hi hagut un procés de professionalització en la prestació dels serveis
socials, això ha redundat en una millora de qualitat però també, en un encariment dels
mateixos. L’evolució que s’ha viscut és que, a mesura que les famílies no han pogut fer‐se
càrrec dels avis, s’ha accedit al suport de professionals. Aquí, segurament, un dels
principals elements a favor d’això ha estat l’increment en el nivell educatiu de les famílies;
com més educats estan els pares més s’adonen de l’increment en el cost d’oportunitat del
fet que els hagin de cuidar els fills provocant, per exemple, que descuidin la seva carrera
professional i, per tant, siguin més propensos a confiar en l’ajuda professional. Ara bé, això
no pot amagar que a Catalunya aquest ajut no sempre ha estat estrictament professional
en la mesura que el feien persones que no sempre tenien la formació adequada, però sí
que cobraven per fer‐ho i és en aquest sentit s’han de considerar professionals. Però, com
en el punt anterior, la crisi ha afectat aquest punt; ara mateix moltes famílies han
prescindit de l’ajut professional, bé perquè no se’l poden permetre, bé perquè algun
membre de la família està a l’atur i se’n pot fer càrrec. Novament es podria discutir
l’impacte real de la crisi però, com en el cas anterior, la demografia sembla força clara en el
sentit d’obligar a les famílies a haver de recórrer a ajut professional.
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4. Cost dels serveis socials.
En el moment de fer l’estudi de Caixa Catalunya la principal partida en la despesa d’aquests
serveis era el sou dels professionals involucrats. Això explicaria que bona part de l’esforç
per retallar aquestes partides arran de la crisi s’hagi enfocat en l’externalització de serveis
per cercar una millor ràtio entre el cost i el servei prestat. Evidentment, això sovint només
ha provocat una precarització de la feina d’aquests professionals però és un clar indicador
d’una tendència que ha agafat embranzida amb la crisi: la millora de l’eficiència en els
serveis. No serà aquí que es disminueixi la importància de tractar de tenir uns serveis més
eficients, de fet cal que ho siguin; però potser cal treballar primer sobre com s’ha d’avaluar
l’eficiència quan referida a serveis socials.
En tot cas, tampoc es pot amagar que, en termes comparats Espanya està bastant per
darrera d’altres països en el que respecte a la despesa en serveis socials. Si s’atén a la ràtio
entre la despesa social en ajuda a gent gran amb dependència en relació al PIB això es fa
evident, tal i com es pot veure en el gràfic4.

Gràfic 4
Despesa en serveis socials per a gent gran dependent en relació al PIB.

Font: estudi “Envelliment i dependència. Situació actual i reptes de futur”
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5. Expectatives.
Aquest és probablement el factor que més havia canviat en el període previ a la crisi.
Espanya havia arribat més tard que altres països als drets socials i, en aquest sentit, és
bastant incontestable que s’estaven assolint cotes de cobertura mai vistes. La culminació
d’aquest procés seria la llei de dependència que, tot i els seus problemes, obria un escenari
nou pel que fa a la cobertura de necessitats socials. En lògica correspondència, en paral∙lel
a tota aquesta evolució, també van anar creixent les expectatives de les persones respecte
al benestar que tindrien en la seva vellesa. Un cop més, la crisi ha afectat aquest factor,
potser el que més, doncs ara la percepció és que la gent gran d’avui dia gaudeixen d’una
cobertura i un benestar que els seus fills (i els nets encara més) no assoliran. El debat del
que seria desitjable o convenient ha estat totalment desplaçat per un debat sobre el que
és viable o possible; allò de que s’ha viscut per sobre de les possibilitats ha arrelat i les
generacions més joves pensen que mai arribaran a les cotes de benestar de la gent gran
actual. Òbviament, és una percepció que pot canviar tan ràpid com ho ha fet en el sentit
invers, el tema és que mentre la percepció sigui present serà molt més difícil perquè, i tal i
com es diu en l’estudi “l’estructura i el finançament dels serveis dependran de decisions
polítiques, que en si es veuran afectades per possibles canvis en les preferències dels
votants.”3. És a dir allò que es considera necessari o acceptable respecte a drets o serveis
socials en una societat en un moment donat, el conjunt de valors i creences que
determinen l’abast de l’esforç polític; és el que els participants en el seminari associat a
l’estudi han definit com a la “tolerància del sistema”.
6. El cicle econòmic.
L’estudi de referència considerava aquest factor com de segon nivell, però ara resulta ben
clar que malgrat les millors intencions en el sentit contrari, l’estat de l’economia determina
l’abast de l’esforç social. En els propers anys serà molt complicat articular un discurs sobre
serveis socials que no estigui molt condicionat pel cicle econòmic. Com s’ha posat de relleu
en el punt anterior, és més una qüestió ideològica que científica, però sovint el debat sobre
temes econòmics sembla situar‐se en l’àmbit d’allò que és inevitable, quelcom que fa molt
difícil discutir‐ne les premisses. Dit altrament, deixar que el debat es lideri des del vessant
econòmic pot ser una manera d’emmascarar el debat ideològic.
7. L’entorn tecnològic.
Aquest era un altre factor de segon nivell en l’esmentat estudi de Caixa Catalunya, de fet el
circumscrivia a les millores en la qualitat de l’habitatge. El cert però, és que l’aprofitament

3

Ibíd., p. 30.
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de la tècnica en relació a qüestions relatives a serveis socials encara es troba en una fase
primerenca. Tot indica que en aquest punt hi ha un enorme camp per córrer en aquest
tema i serà una de les qüestions que es desenvoluparan en el proper capítol.
3.3.3.

La configuració de la cartera de serveis

En aquest punt hi ha algunes qüestions a tractar, que seran desenvolupades més
extensament en l’altre estudi del projecte “Persones grans: prospectiva i estratègia”,
dedicat a analitzar precisament la cartera de serveis socials, aquí només s’incidirà en un
aspecte.
La lògica de la contractació de serveis des de l’administració pública obliga a
l’administració a assolir un nivell de coneixement expert sobre el tema a contractar alt o
molt alt. Així, sovint ha de detallar les especificacions tècniques desitjades de tal manera
que no només ha de dir que pretén aconseguir sinó, sobretot, com s’ha de fer. Això obliga
als tècnic públics involucrats a tenir coneixements enciclopèdics en el seu àmbit per tal de
ser capaços de definir quina pot ser la millor manera (la més eficaç o eficient) d'obtenir els
resultats desitjats. Tot i així, es podria considerar que aquest és un cost assumible si a canvi
es té la seguretat que s’aconsegueixen uns serveis de màxima qualitat.
El problema rau en el fet que aquest sistema pot provocar un cert clientelisme en el sentit
de fer que els licitadors s’adrecin no a proposar el millor sistema, sinó aquell que pensen
encaixa millor amb les especificacions del plec de condicions o, fins i tot, amb les
preferències del tècnic que valori les propostes. És més, això pot crear una certa relació de
codependència entre administració i proveïdors en el sentit que cadascun cerquin en l’altre
la major adaptació als seus objectius. Això en si no és quelcom negatiu, però si que pot
limitar la capacitat d’innovació en el disseny de serveis atès que aquesta supeditada al
procés d’adaptació mútua de proveïdors i administració. Per aquesta raó en l’altre estudi
es fa esment en el concepte de “compra pública innovadora” com una manera de supera
aquesta limitació.
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4. TENDÈNCIES
4.1. METODOLOGIA: OBJECTIU GENERAL
L’objectiu d’aquesta part de l’estudi és conèixer quina és la situació actual de la innovació
dins del sector dels serveis socials per a la gent gran. Per assolir aquesta fita és necessari
identificar les millors pràctiques, els casos més significatius i disruptius, els actors més
importants i les oportunitats emergents. En resum, es pretén que la lectura d’aquest
informe aporti el coneixement suficient per arribar a tenir una visió, pel que fa a la
innovació, sobre el present del sector i sobre quins eixos o tendències poden ser essencials
en el futur.
Amb l’objectiu d’aconseguir la visió més àmplia possible i sempre contrastada per casos ja
executats, la principal font d’informació serà Internet. Tot i les mancances que la cerca
d’informació per Internet implica, la seva exhaustivitat espacial i temporal les compensa
amb escreix. Tot i així, cal considerar que l’exhaustivitat informativa no està mai garantida,
ja que el volum d’informació present a Internet és enorme. De qualsevol manera, si
l’exhaustivitat fos l’objectiu, la quantitat d’informació per gestionar faria que aquest
plantejament fos inútil. En aquest sentit, la gestió de la informació per tendències permet
un balanç correcte entre l’exhaustivitat, la rellevància i la practicitat.
Per concretar una mica més l’àmbit de la cerca, cal comentar que es centrarà sempre en el
concepte de serveis socials per a la gent gran i no es deixarà de banda tot el que es pugui
considerar innovació, tant en serveis socials com en serveis per a la gent gran. L’àmbit
d’aquest estudi es pot considerar com una intersecció entre tot allò relacionat pròpiament
amb les característiques diferencials de la gent gran i el que està relacionat amb els serveis
que tenen un objectiu social.
A banda d’això, cal remarcar que aquesta cerca de casos i tendències deixa al marge totes
les experiències que actualment es desenvolupen a Barcelona, Catalunya i la resta de
l’Estat. Això s‘ha fet no perquè el context local no tingui importància (recordem l’anàlisi
PEST) sinó perquè el que s’està buscant són aquells elements aliens al sistema actual i que
poden actuar com a factors de canvi. Per tant, interessa centrar l’anàlisi en tots aquells
aspectes exògens a la realitat de Barcelona, però que, tard o d’hora, hi tindran un impacte.
4.2. PROCÉS
Aquesta anàlisi es fonamenta en la identificació de casos (referències) seleccionats en
funció del seu caràcter diferencial envers les pràctiques més comuns dins del sector dels
serveis socials per a la gent gran. L’impacte real a nivell social o de negoci d’aquests casos
queda en un segon pla, ja que no es vol analitzar la seva eficàcia, sinó la visió d’oportunitat
i necessitat que va conduir a dur el cas a la pràctica. No es tracta tant de jutjar la qualitat de
la implementació de la idea, sinó la idea en si, i l’existència d’un escenari de necessitat i de
quina manera s’han generat solucions específiques per donar‐hi resposta.
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El procés seguit per a la realització del present capítol s’estructura en sis fases:








Fase 1. Determinació dels àmbits generals d’observació
Fase 2. Identificació de fonts d’informació
Fase 3. Identificació dels casos més rellevants
Fase 4. Construcció de les tendències
Fase 5. Iteració d’exploració en vertical
Fase 6. Mapa conceptual: metatendències

A continuació, s’explica amb més detall cada una d’aquestes fases.

Fase 1. Determinació dels àmbits generals d’observació: Quin és l’àmbit d’exploració?
En aquest punt de la metodologia, cal determinar quins són els conceptes de referència
dins el context general del projecte. Per iniciar el procés, doncs, s’han de definir conceptes
generals de cerca que permetin identificar les fonts d’informació més rellevants vinculades
amb els aspectes d’estudi.

Fase 2. Fonts d’informació: Quines són les fonts d’informació més rellevants?
Utilitzant els conceptes anteriors, es procedeix a identificar les fonts d’informació. En la
majoria dels casos, aquestes fonts d’informació són blogs, tant personals com
institucionals, pàgines web d’organitzacions professionals, mini‐sites d’esdeveniments
especialitzats i eines 2.0 (del.ico.us i xarxes socials especialitzades). En aquest punt, és
clau identificar aquelles pàgines de referència en el sector, és a dir, saber quines són les
fonts clau que permeten establir el marc de referència, trobar altres fonts d’interès
relacionades i aportar legitimitat a la informació derivada.

Fase 3. Identificació dels casos: Quins són els casos més rellevants?
La identificació d’aquestes fonts d’informació permet iniciar la primera iteració del procés.
En aquesta fase es troben els exemples de bones pràctiques, les idees interessants i
innovadores del sector, i ja es poden identificar eixos a través dels casos que
comparteixen visió o conceptes.

Fase 4. Construcció de les tendències: Què aporten aquests casos?
Un cop es té un volum rellevant de casos (típicament un 40% del nombre final
d’experiències presentades), s’utilitza un procés on es combina l’heurística amb l’analítica.
En essència, es tracta d’agrupar els casos i derivar les tendències. De totes maneres, el
procés no s’acaba aquí, ja que quan es deriven les tendències a partir dels casos, el procés
continua buscant més casos per acabar de donar forma a les tendències. Entre les
diferents eines, s’utilitzen diagrames d’afinitat, models conceptuals i business canvas.
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Fase 5. Iteració: exploració en vertical
Un cop identificades les tendències, s’inicia un procés d’iteració. La tendència i els
conceptes bàsics associats permeten realitzar una cerca molt més especialitzada. No es
tracta tant de trobar un gran volum de casos que recolzin la tendència identificada, com
de garantir‐ne, qualitativament, la seva lògica. En aquest sentit, el criteri personal de qui
realitza aquesta part del procés iteratiu és clau. Es tracta de valorar, amb un criteri
objectiu, si els resultats de les noves cerques estan d’acord amb la novetat de la tendència
i la seva rellevància, o bé és tot al contrari i, per tant, hi ha una confusió conceptual en la
seva definició. Un cop recollits els nous casos i confirmades o descartades les tendències,
es realitza una nova posada en comú per verificar la coherència general de tot el model.

Fase 6. Mapa conceptual: metatendències
La necessitat de realitzar aquest darrer pas es deriva de dos fets. D'una banda, cada
tendència no és un fet aïllat, és a dir, no és independent completament de les altres. Les
tendències estan molt relacionades les unes amb les altres i, fins i tot, dues tendències es
podrien arribar a considerar, fins a cert punt, com una única. Buscant les similituds i
relacions entre tendències, s’identifiquen les metatendències i es pot construir el mapa
conceptual.

4.3. RESULTATS

Estructuració de la secció:
Aquesta part de l’anàlisi s’estructura en tres grans parts. A la primera part es presenten els
casos que s’han identificat com a rellevants dins d’aquest estudi. La rellevància pot estar
associada a diferents aspectes del cas: la seva novetat dins del sector en adreçar‐se a un
problema no contemplat fins aquest moment, el seu impacte real o previst tant de caire
econòmic com social, o el canvi que suposa davant de les solucions ja existents. En aquest
sentit, no es pot oblidar que la innovació social és un dels sector més dinàmics.
Cada cas té associada una fitxa estructurada a partir dels següents camps:









Tendència: nom de la tendència a la qual està associat.
Número d’ordre: número seqüencial assignat a cada cas en funció del moment
d’aparició com a referència dins del text descriptiu de la tendència.
Nom: títol associat al cas. S’ha buscat una frase prou descriptiva del contingut del cas.
Data: data de la consulta i data de publicació de la informació si s’escau.
Lloc: lloc on es desenvolupen els fets associats al cas.
Companyia / Organització: actor principal relacionat amb el cas.
Resum: breu descripció (3 o 4 línies). En tot moment s’ha buscat remarcar aquells
aspectes pels quals el cas és important per a l’anàlisi.
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Url: adreça web per accedir a la informació.

Les fitxes es troben agrupades per tendències. Tot i que és possible que un cas formi part
de més d’una tendència, s’ha preferit limitar, sempre que ha estat possible, la seva
presència en una de sola, aquella on el cas hi juga un paper més significatiu. Els casos,
agrupats sota la tendència, estan organitzats per capítols. Es presenten tots els casos
numerats en funció del seu ordre d’aparició dins de la descripció de la tendència associada.
Per facilitar la lectura, l’ordre numèric es reinicia en cada una de les tendències.
La segona part del document està composada per les tendències. Atès que les tendències
estan fonamentades en els casos, en el text es fa referència explícita a aquests. Per fer‐ho,
s’utilitza el mateix número d’ordre que l’utilitzat en la presentació inicial dels casos . En
finalitzar la descripció de la tendència, es troba la secció de referències. En aquesta secció
es pot trobar associat a cada número de tendència el títol, per tal de facilitar la cerca i, al
mateix temps, poder‐la identificar amb més facilitat.
Com a motors i entorns de cerca s’han utilitzat les següents eines:














Google: https://www.google.com/
Yandex: http://www.yandex.com/
Dutch: http://duckduckgo.com/
Polymeta: http://polymeta.com/
iBoogie: http://iboogie.com/
Copernic: http://www.copernic.com/
Google Blog Search: http://www.google.es/blogsearch
Tecnorhati: http://technorati.com/
Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
Socialmention: http://socialmention.com/
Slideshare: http://www.slideshare.net/JosepBrugarola/newsfeed
Del.icio.us: http://delicious.com/

En total s’han identificat 163 casos. Tal i com ja s’ha esmentat, la innovació social és un dels
àmbits de la innovació més dinàmics. Tot això implica que la seva presència a Internet sigui
força notable i que, per tant, la dificultat no és tant de localització de la informació sinó de
selecció dels casos rellevants. En aquest sentit, no s’ha identificat cap font d’informació
prioritària. Existeix un balanç força equitatiu entre informació proporcionada per les
empreses, blogs i estudis d’organismes oficials.
En total s’han identificat 8 tendències:
1.

Envelliment productiu: donar sentit i utilitat a la darrera part de la vida en donar valor
a tots els actius intangibles. Aprofitar l’oportunitat que representa la gent gran amb
inquietuds, prevenint alhora els problemes derivats d’una manca d’activitat o
motivació.
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2. Visió holística: ecosistemes intel∙ligents de cura i suport. Model integrat de servei a les
persones dependents recolzat en noves eines tecnològiques que permeten
l’automatització de processos i la coordinació de tots els actors.
3. Crowdcare: les persones a partir de certa edat s’organitzen en comunitats per tal de
generar un entorn que optimitzi els recursos i que garanteixi, al mateix temps, una
vida digna i en companyia.
4. Supersegmentació: serveis cada cop més específics. Donar una resposta eficient i de
qualitat obliga a una especialització que també implica més eficiència.
5. Economia de la gent gran: serveis comercials específics per a la gent gran amb retorn
econòmic.
6. Autogestió i independència: la gent gran valora la seva independència i vol viure, dins
de les seves possibilitats i sense evitar cures i tractaments, en un entorn que pugui
anomenar llar.
7. Processos de gestió innovadors: noves maneres de dissenyar, construir i gestionar els
serveis.
8. Disseny i tecnologia inclusiva: disseny i tecnificació dels recursos ja existents o de
nova creació per tal que resultin de fàcil utilització per a la gent gran i, per extensió, a
tota la societat.
9. El nombre de casos associats a cada tendència es pot veure en aquesta taula. De
mitjana, cada tendència té uns 20 casos associats.

Tendència
Envelliment productiu
Visió holística
Crowdcare
Supersegmentació
Economia de la gent gran
Autogestió i independència
Processos de gestió innovadors
Disseny i tecnologia inclusiva

Casos associats
22
13
16
16
19
16
24
37
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La part final d’aquest apartat presenta les metatendències relacionades amb les
tendències trobades anteriorment. Per fer‐ho, primer s’han identificat eixos comuns entre
les onze tendències, els quals permeten discriminar‐les de manera unívoca. A continuació,
es posicionen dins d’un esquema cartesià utilitzant parells d’índexs el més ortogonals
possibles. Finalment, es presenta el gràfic que millor permeti visualitzar estructures que
posin de manifest informació, a priori, oculta.

4.4. TENDÈNCIES

Tendència 1: Envelliment productiu
Donar sentit i utilitat a la darrera part de la vida en donar valor a tots els actius intangibles.
Aprofitar l’oportunitat que representa la gent gran amb inquietuds, prevenint alhora els
problemes derivats d’una manca d’activitat o motivació.
Una visió arcaica i estereotipada de la gent gran és pensar que aquest és un segment de la
població absolutament uniforme. Aquesta homogeneïtat vindria donada essencialment
per una pèrdua d’habilitats físiques i cognitives que inhabilita la persona per desenvolupar
tasques de caire professional i per tenir una actitud completament apàtica envers el seu
present i futur. Res més allunyat de la realitat. El procés de l’envelliment si que està
associat a una disminució progressiva de les capacitats, però, en cap cas, es pot assumir
que la gent gran és un col∙lectiu homogeni, incapacitat, passiu i, molt menys, estàtic. Per
altra banda, cal deixar enrere la visió vinculada al fet que les limitacions físiques i sensorials
són sempre un element negatiu, i cal donar valor a la diferència [1‐2‐3‐4].
Deixant de banda que l’activitat ha de formar part integral d’un procés com l’envelliment
[5], com en qualsevol altra etapa de la vida, el cert és que la gent gran cada cop és més
rellevant com a productors de valor. En aquest sentit apareixen iniciatives promogudes per
la gent gran que busquen aprofitar la seva experiència i potencial i capitalitzar‐los i
convertir‐los en l’eix d’activitats empresarials o formatives. En molts casos, aquesta
mobilització té un gran esperit de participació social ajudant a altra gent gran i col∙lectius
amb necessitats. Per tant, no és tracta únicament d’estar actiu físicament i mentalment
sinó també de forma actitudinal.
Des del punt de vista econòmic, hi ha iniciatives on es vol aprofitar la capacitat de
producció artesana de la gent gran o la seva experiència vital [6‐7]. Al marge d’aquestes
iniciatives, que poden semblar anecdòtiques, no es pot menystenir la seva capacitat
emprenedora i productiva [8]. Tot i això, sembla ser que el sistema productiu és incapaç
d’aprofitar les persones de més de cinquanta anys, quan, en moltes ocasions, estan a la
plenitud de la seva carrera professional. A més, molta gent arriba a aquest moment de la
seva vida amb un cert desencís i vol fer un canvi radical donant molt més pes al component
social [9]. Per tot això, han sortit iniciatives que busquen donar resposta a aquestes
necessitats i oportunitats. Ja es pot parlar d’una nova onada d’emprenedoria, de caire
força social, liderada per gent gran amb esperit jove, que trenquen amb l’estereotip que
vincula directament emprenedoria i joventut cronològica [10‐11‐12‐13].
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Per altra banda i força relacionat amb el concepte de transferir valor, la gent gran està
transmetent part del seu coneixement i experiència a les noves generacions, recuperant la
figura de l’aprenent [14] i la del mentor [15]. De la mateixa manera, també es produeix el
procés invers i molta gent gran s’incorpora al món universitari. Al marge de programes
amb un format força clàssic (formació al llarg de la vida, aula oberta, etc.) estan apareixent
iniciatives força trencadores com els campus virtuals o residències universitàries exclusives
per a gent gran [16 ‐17].
Deixant de banda propostes de caire empresarial o de formació reglada, la gent gran
necessita llocs on posar de manifest tota la seva creativitat i donar‐la a conèixer a la resta
de la societat [18]. Es tracta d’un nou concepte d’espais, lluny dels models de casal de gent
gran i molt més proper al que seria un centre cívic o un casal de joves, pel tipus i volum
d’activitats [19]. De fet, aquest nou plantejament fa que aquests espais es converteixin en
punts de trobada intergeneracionals, on l’edat queda en segon terme i l’important és el
que hom pot donar i rebre [20‐21‐22].

Referències
[1] Lisboa Sensorial, un projecte.
[2] Crear ocupació amb sentit, convertint la discapacitat en talent.
[3] Crear ocupació amb sentit, convertint la discapacitat en talent.
[4] Tractar la violència com una malaltia infecciosa.
[5] Nom: Siel Bleu promou l’activitat física adaptada per a la gent gran.
[6] Mitjons sota demanda teixits per àvies i àvies.
[7] Knitting Social Fabric: projecte intergeneracional al voltant del teixir i la moda.
[8] Una fàbrica en la que treballar i conviure passats els 65.
[9] Noves oportunitats laborals amb impacte social positiu per a gent adulta.
[10] Startups aconsellades per gent gran amb gran experiència professional.
[11] Competició "Sèniors en acció" per a l'activisme comunitari.
[12] Recolzament a l’emprenedor de més de 50 anys.
[13] Mercat de projectes en el que els sèniors ofereixen classes sobre les seves habilitats a
individuals o grups.
[14] Pensionistes impartint tallers a les escoles.
[15] Gent gran que tutoritza alumnes en risc d’exclusió.
[16] Universitat virtual per a gent gran.
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[17] Lassell Village és una espècie de campus universitari dedicat exclusivament a la gent
gran.
[18] La casa al parc (Haus im Park).
[19] Casa d’intercanvi intergeneracional per afavorir les oportunitats d’aprenentatge per a
la gent gran.
[20] Espais públics per a la cura de nens , la cura de les persones grans i el compromís civil,
sota un mateix sostre.
[21] Comunitat d’homes de mitjana edat al voltant del treball manual.
[22] Parcs infantils també per jugar‐hi la gent gran.

Tendència 2: Visió holística
Ecosistemes intel∙ligents de cura i suport. Model integrat de servei a les persones
dependents recolzat en noves eines tecnològiques que permeten l’automatització de
processos i la coordinació de tots els actors.
Els serveis que una persona amb un cert nivell de dependència requereix difícilment es
poden modelitzar sota una visió homogènia. Resulta quasi impossible que un únic servei
pugui donar resposta a totes les necessitats d’una persona dependent, ja que cada una
d’elles pot requerir un nivell d’expertesa, de capacitat de resposta, periodicitat o
disponibilitat molt diferent. En aquest sentit i si es vol donar un servei integral a la persona,
cal considerar, per una banda, l’aspecte purament físic i, per l’altra, l’emocional i efectiu. Es
parla doncs d’un servei de 360 graus continu en el temps. A més a més, aquest servei s’ha
de desplegar en un context socioeconòmic diferent en cada cas, fet que incorpora un altre
nivell de complexitat. A tall d’exemple, el volum de serveis que pot arribar a oferir
l’Administració pública és tan elevat que es necessiten eines específiques per tal de guiar
els ciutadans a l’hora d’escollir els més adequats [1‐2].
Al marge de la pròpia sofisticació dels serveis, existeix tot un conjunt d’actors públics,
privats, socials i familiars que poden, volen i necessiten fer‐se responsables per complet o
parcialment de l’execució d’aquests serveis. Per tant, la mateixa singularitat de les
necessitats de cada persona s’ha de poder combinar amb la dispersió d’agents que pot
tenir a l’abast com a proveïdors.
Queda clar, doncs, que una persona dependent té multiplicitat de necessitats i, per tant, de
serveis associats [3]. L’objectiu ha de ser, doncs, poder gestionar diferents nivells i tipus de
serveis amb un univers divers de proveïdors. De la capacitat de poder coordinar aquest
conjunt de necessitats i solucions pot generar‐se un veritable ecosistema de serveis. Per a
la seva pròpia estructuració, aquest ecosistema ha de ser capaç de donar un servei de
qualitat significativa, gràcies al fet que sigui molt específic i, al mateix temps, més
sostenible per la seva diversitat i escalabilitat.
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Per tant, el gran repte és l’organització dels diferents agents que poden participar en
aquests ecosistemes de suport i cura. A més, es cerca l’optimització dels recursos públics i
privats, i donar a les famílies tot un seguit de pautes que garanteixen un nivell d’implicació
adequat, fet que es pot assolir automatitzant alguns dels processos. Per coordinar‐ho,
existeixen ja solucions que, d’una manera virtual, permeten fer un seguiment dels
diferents serveis i organitzar de manera proactiva [4] i reactiva les diferents persones i
entitats per garantir que, en tot moment i a curt i llarg termini, la persona gran rebi els
serveis que necessita. Aquestes eines poden coordinar tots els serveis professionals [5], la
família, [6] o ser de caire inclusiu i considerar tots els perfils, fins i tot, la mateixa persona
dependent [7‐8‐9]. En el fons del que es tracta és de posar la persona dependent com a
centre dels serveis i no, purament, com a receptor d’aquests. Per tant, s’entén que la gent
gran té un paper actiu com a element decisor [10].
Un dels resultats i en el fons una necessitat d’aquesta infraestructura de cura i suport és
compartir informació. Si a més a més de les fonts humanes s’hi afegeix el fet de poder tenir
sistemes automatitzats de seguiment[11], el volum d’informació que pot transferir‐se entre
tots els actors del sistema és enorme. Ja no es parla únicament de dades sinó, en realitat,
de coneixement que permeti millorar el servei. Aquesta millora es pot articular a curt
termini en una personalització del servei. A mitjà i llarg termini, i com a resultat d’una
anàlisi global de les dades (Big Data), es pot aprendre a millorar el servei entès com un
sistema integrat [12‐13]. Per tant, l’evolució normal seria construir ecosistemes de suport i
cura realment intel∙ligents.
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[13] Plataforma col∙laborativa que permet l’intercanvi de dades entre diferents actors del
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Tendència 3: Crowdcare
Les persones a partir de certa edat s’organitzen en comunitats per tal de generar un
entorn que optimitzi els recursos i que garanteixi, al mateix temps, una vida digna i en
companyia.
La col∙laboració activa entre persones per assolir un objectiu comú, conegut com a
moviment crowd, és una iniciativa que ha sacsejat pràcticament tots els aspectes de la
societat. Col∙laborar sempre ha estat un element fonamental en qualsevol societat, però,
en l’actualitat, aquest procés de col∙laboració s’ha aplicat a àmbits en els quals no s’havia
fet fins ara. En el fons, aquest moviment ha permès a la gent adonar‐se del poder que
tenen a nivell individual, col∙lectiu o organitzacional, si existeix una estructura mínima de
suport i uns objectius compartits.
El moviment col∙laboratiu també ha sorgit com a mecanisme de suport a la gent gran. A
grans trets, es pot considerar que existeixen dos eixos que defineixen aquest canvi. El
primer eix ve determinat pels actors que hi participen. Es pot tractar d’iniciatives més
endogàmiques, en les quals només hi participa gent gran, o, pel contrari, gent gran i altres
perfils. El segon eix queda establert pel nivell de servei proporcionat, que pot oscil∙lar des
d’un simple acompanyament en moments puntuals fins a establir un projecte de vida en
comú.
Dins les eines que únicament cerquen donar un servei puntual, s’hi troben les xarxes
socials de suport per a la gent gran. En aquest cas, es tracta d’iniciatives que no només
busquen crear relacions entre persones amb problemàtiques comunes [1] sinó també
identificar solucions. Per tant, constitueixen veritables comunitats de pràctiques. En
moltes ocasiones participen, al marge de la gent gran, actors externs per tal d’aportar
coneixement expert [2‐3]. Aquests tipus de mecanismes, que, en moltes ocasions, busquen
el canvi de rol de la gent gran, de receptor dels serveis a proveïdor, també poden utilitzar
infraestructures més clàssiques com el telèfon [4] o la presencialitat [5‐6‐7], fet que pot
eliminar la majoria de barreres d’entrada.
A part d’iniciatives com les anteriors, en les quals la gent gran és qui realment assoleix el
lideratge del servei, hi ha altres mecanismes en els quals altres actors tenen el
protagonisme. Així podem trobar plataformes virtuals que permeten al veïnat monitoritzar
el comportament del seus veïns d’edat avançada per detectar les situacions de risc [8‐9].
Aquestes solucions poden fonamentar‐se en mecanismes molt sofisticats tècnicament [10]
o, pel contrari, no requerir cap mena de recurs extern [11].
Al marge d’aquestes solucions de suport i monitorització més o menys continuada,
conviure sota un mateix sostre per tal de tenir una vida digna i en companyia és el que
realment suposa un increment radical de la implicació personal en el suport col∙laboratiu.
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Tal i com s’ha comentat anteriorment, existeixen diverses configuracions en funció dels
diferents perfils de persones que poden participar en aquests habitatges compartits.
Per una banda, es poden identificar nous models de llar, gràcies als quals la gent gran que
cerca companyia pot trobar‐la en col∙lectius amb necessitats especials, com ara gent en
risc d’exclusió social [12] o nens [13]. Aquest tipus de configuració té dos grans retorns. El
primer és que genera en totes les persones que hi participen una millora en la qualitat de
vida amb beneficis físics i emocionals. El segon, de caire més crematístic, es tracta d’una
optimització de recursos que beneficia l’impulsor de la iniciativa.
L’altre model, amb el mateix tipus de benefici, es duu a terme quan persones grans i, fins i
tot, persones amb alguna discapacitat es posen d’acord per tal de compartir una mateixa
llar [14‐15‐16]. Si bé inicialment es tractava d’un tipus d’iniciativa que va néixer i es va
construir des de l’oportunitat identificada pels mateixos usuaris, ara mateix és un
plantejament que ja està interessant al sector privat.
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Tendència 4: Supersegmentació
Serveis cada cop més específics. Donar una resposta eficient i de qualitat obliga a una
especialització que també implica més eficiència.
La segmentació, un concepte molt utilitzat en màrqueting, consisteix en dividir l’univers
potencial de clients d’un producte en un conjunt de categories, cada una d’elles
anomenada segment. Tots els clients d’un segment comparteixen un seguit de
característiques que permeten definir el disseny d’un producte. A partir de la segmentació,
el mercat està estratificat i passa de tenir un sol producte a tenir‐ne una família, amb un
producte diferent per a cada segment [1].
En el cas dels serveis per a la gent gran, la segmentació ve donada essencialment per les
diferents necessitats que s’hi poden arribar a identificar. En realitat el concepte de gent
gran no es pot considerar com a homogeni: la diferenciació interna i, per tant, la
segmentació és, de fet, una de les principals característiques, independentment del
proveïdor del servei [2‐3]. Això fa que moltes empreses llencin al mercat productes molt
específics orientats a aquests diferents segments. Per exemple, algunes empreses de caire
generalista, com pot ser el cas de les assessories legals, ja tenen productes específics, no
per a gent gran com a col∙lectiu genèric, sinó per aquells que compleixen una sèrie de
requisits molt específics [4‐5]. En l’àmbit dels serveis de cura i suport, el catàleg de serveis
disponibles pot arribar a ser molt extens i cobrir necessitats molt específiques [6‐7‐8].
El fet de pensar en problemàtiques molt concretes té l’avantatge de poder fer dissenys de
solucions partint de zero i emprant estratègies allunyades de les habituals. El cas més
significatiu és el que està format per tot el conjunt de serveis creats específicament per als
malalts d’Alzheimer i les seves famílies [9‐1o]. En bona lògica, la mateixa evolució d’aquests
malalts obliga a tenir una segmentació interna en funció del seu nivell de progressió i la
pèrdua de capacitats [11‐12]. En el cas de l’Alzheimer, es tracta de serveis molt orientats a
l’acompanyament del cuidador i que es fonamenten en accions de caire molt presencial.
Per contra, també existeixen altres serveis molt específics (demència) fonamentats en la
virtualització del seguiment i el suport [13].
Probablement la tecnologia sigui un dels sectors en els quals les adaptacions de les
solucions a necessitats molt concretes és un fet força comú. En el cas de la gent gran, hi ha
videojocs orientats al manteniment de les capacitats per conduir un vehicle [14] o, fins i tot,
s’apliquen les Google Glass als malalts de Parkinson [15]. Al marge d’aquesta tecnologia tan
sofisticada, també és possible comprar sistemes de monitorització remot de l’activitat de
la gent gran, de clau en mà i a preus econòmics, amb un plantejament molt similar al de
qualsevol servei d’alarma per a la llar [16].
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Tendència 5: Economia de la gent gran
Serveis comercials específics per a la gent gran amb retorn econòmic.
Moltes empreses estan entenent que la gent gran constitueix un mercat molt atractiu des
de l’òptica purament comercial. Durant molt de temps l’oferta específica per aquest
segment de la població es va limitar a productes i serveis vinculats a aspectes assistencials.
Es tractava de propostes dissenyades per donar resposta a limitacions de tipus funcional,
sense contemplar aspectes més sofisticats. A grans trets, la gent gran era percebuda com
un tipus de client amb unes necessitats específiques circumscrites a les discapacitats
pròpies del procés d’envelliment. Actualment això ha canviat i el mercat està evolucionant
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cap a nous productes i serveis orientats a explorar les oportunitats de negoci que
l’envelliment proporciona [1].
Aquest canvi d’estratègia s’ha vist reforçat per diferents factors. Per una banda, en molts
països, la gent gran té un nivell econòmic més que digne. En els indrets amb polítiques
socials avançades, la gent gran disposa, gràcies a les jubilacions, d’un poder de compra
mínimament garantit. Per l’altra i deixant de banda les garanties estrictament pròpies d’un
estat del benestar, el nombre de persones grans amb una renda alta és notable.
A més, moltes empreses innovadores han centrat la seva diferenciació en proveir el mercat
de solucions per a col∙lectius normalment desatesos i fer propostes de valor molt ajustades
a les seves especificitats [2]. Aquest tipus d’estratègia no és exclusiva del mercat de la gent
gran i cal emmarcar‐la en el replantejament de la gestió dels clients per part de moltes
empreses. Cada cop més, l’usuari és considerat com l’element central del disseny del
producte o servei per tant, coincideixen tant l’oportunitat del mercat com l’actitud de les
empreses per donar‐hi resposta.
Es poden trobar ofertes específiques per a la gent gran en sectors com el turisme educatiu
[4‐5], assegurances [6‐7], mudances [8], xarxes socials [9], productes per a la llar [10‐11],
manteniment de la llar [12], supermercats [13‐14‐15] o telefonia [16]. Per exemple, el sector
financer s’ha adonat de la necessitat de cuidar, de forma especial, aquest col∙lectiu
proporcionant‐li formació a mida [17], descomptes en productes financers sofisticats [18] o
bé simplificant la gestió de les eines financeres [19].
Des del punt de vista evolutiu, aquesta tendència no pot deixar de créixer a mesura que la
generació del baby boom s’incorpori de manera progressiva al procés de l’envelliment. En
relació al mercat actual de gent gran, es tracta d’un segment de clients futur amb uns
hàbits de consum molt marcats i amb un elevat nivell d’exigència envers els seus
proveïdors. Si a tot això s’hi afegeix la consciència que tenen com a col∙lectiu per defensar
els drets que tenen com a consumidors, és fàcil preveure el creixement d’aquest mercat.
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Tendència 6: Autogestió i independència
La gent gran valora la seva independència i vol viure, dins de les seves possibilitats i sense
evitar cures i tractaments, en un entorn que pugui anomenar llar.
La independència, entesa com la capacitat de viure en plena autonomia o, en qualsevol cas,
sense dependre de manera explícita i continuada de terceres persones, és per a molta gent
gran un element pràcticament irrenunciable, ja que no tenir‐ne implica la pèrdua d’una
veritable llar. La independència, en molts casos, es vincula directament amb la percepció
d’utilitat personal i prescindir d’ella no és únicament una pèrdua de llibertat, sinó també
d’autoestima. En aquest sentit, no només la pèrdua de la llar pot comportar la pèrdua de
cert nivell d’autonomia [1].
La independència ateny a la gent gran, però també afecta de manera directa als familiars
més propers i, per extensió, als serveis socials. Vacil∙lar entre la independència i la
seguretat pot ser un compromís que moltes vegades resulta difícil de complir, ja que
dissortadament en moltes ocasions el fet de viure amb independència pot implicar viure en
solitud.
El mercat ja ofereix força respostes per persones que han perdut la capacitat de valdre’s
per si mateixes. Pel contrari, l’oferta per disminuir els factors de risc de la gent gran que
encara conserva una elevada autonomia és força més limitada. No obstant, això està
canviant, ja que cada cop sorgeixen més propostes que aporten autonomia a la gent gran i
seguretat a les persones que vetllen per elles, sense deixar de banda l’estalvi de les
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despeses que això implica. Bàsicament existeixen solucions de dos tipus: xarxes de
monitorització remota i llars adaptades.
Les xarxes de monitorització consisteixen en un conjunt de ginys electrònics que un cop
instal∙lats a la llar permeten monitoritzar de manera quasi continua el comportament de
les persones. Tota aquesta informació és recollida per un ordinador i analitzada amb
l’objectiu de construir una sèrie de patrons de comportament associats a la persona que
viu en aquella llar [2‐3]. Quan el sistema detecta alguna anomalia en aquests patrons ho
identifica com una possible emergència i posa en marxa el protocol d’actuació que s’ha
establert d’antuvi [4‐5‐6]. Aquest sistema, al marge d’identificar incidències puntuals,
permet fer un seguiment sobre l’activitat de les persones i, per tant, fer una anàlisi en clau
de salut i qualitat de vida. En aquest sentit, cal destacar que no únicament es tracta
d’actuar en cas d’incidència, sinó de poder establir una planificació de cura i prevenció
realment personalitzades [7].
Una solució molt pròxima a l’anterior consisteix en el control directe de la persona. No es
tracta de sistemes que permeten l’activació directa d’una alarma, sinó de ginys que
monitoritzen de manera continuada paràmetres biomètrics [8]. En el fons, es pot
considerar que la gent gran pot ser la gran beneficiada de la nova telemedicina, que utilitza
un seguit de dispositius de baix cost i elevades prestacions [9]. Tot aquest tipus de
maquinari que permet monitoritzar de manera no intrusiva els signes vitals d’una persona
ja és un producte de gran consum pel fet que el seu preu o dificultat d’ús no es considera
una barrera d’entrada [10‐11‐12].
L’altre línia de solucions consisteix en cases amb un nivell d’adaptació més o menys
sofisticat i que ofereixen un conjunt de serveis (relacionals, de salut, de lleure, etc.) per tal
de millorar la qualitat de vida de la gent gran que hi viu [13]. Es tracta d’un plantejament on
els conceptes de llar i independència són respectats de manera escrupolosa [14‐15]. Fins i
tot, en casos en què la persona realment no pot valdre’s per si mateixa, existeix la
possibilitat d’habilitar un mòdul independent totalment adaptat que pot instal∙lar‐se com
un annex a la llar dels cuidadors [16].
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Tendència 7: Processos de gestió innovadors
Noves maneres de dissenyar, construir i gestionar els serveis.
Es pot concebre la innovació com un motor de canvi que busca la creació de noves
propostes orientades a donar tan valor com sigui possible als clients, sense perdre en cap
moment els nivells d’efectivitat i qualitat ja assolits. En resum, la innovació consisteix en
convertir idees en valor. La simplicitat d’aquesta definició, considerant que és molt general,
es veu compensada per la multitud de matisos i aspectes que s’han de contemplar un cop
es vol aplicar.
En funció de l'àmbit d’impacte, és a dir, de qui sigui el receptor del valor i amb quin
objectiu ho faci, es poden definir els següents tipus d’innovació:

–

–

Innovació de mercat: cerca una nova proposta de producte o servei que
proporcioni un nou valor al mercat de manera que garanteixi una sostenibilitat
econòmica del negoci. Focus econòmic i de millora.
Innovació social: el valor s’estén a tota la societat i es fonamenta en donar resposta
a una necessitat de caire social. Està orientada a millorar la societat com a conjunt.

Una altra mètrica per tal de classificar la innovació és fixar‐se en el tipus de mecanisme
emprat per generar el valor. En aquest sentit es pot parlar d’innovació de producte o servei,
de procés, de model organitzatiu, de model de negoci [1‐2], etc. Pel que fa als serveis
socials, on s’està produint una veritable revolució, tant en la innovació de mercat com en la
social, és en els processos de disseny, compra i gestió de productes i serveis.
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En el cas de la innovació de mercat, el canvi innovador en els processos es centra en la
manera en què aquests són conceptualitzats i adquirits per part del seu principal
comprador, que no és altre que l’Administració. Es tracta de l’anomenada compra pública
innovadora [3]. Per tant, aquí no es tracta d’una innovació exclusiva dels serveis socials,
sinó d’un plantejament que qualsevol Administració pot emprar en el moment en què
necessiti adquirir qualsevol tipus de producte o servei.
Tradicionalment, l’Administració ha comprat productes i serveis a través de processos, en
els quals les úniques mètriques de valoració eren la quantitat i la qualitat dels béns
implicats en la transacció. Pel contrari, la compra pública innovadora es centra en la
compra de resultats i, per aconseguir‐ho, estableix un seguit d’objectius i mètriques de
control, un sistema de valoració i, si s’escau, un sistema de pagament basat en el grau de
compliment [4]. El sector dels serveis socials és, en part, protagonista d’aquest canvi en la
concepció de la contractació pública, de la qual probablement els béns socials siguin
l’element més representatiu [5]. L’aposta europea per aquest mecanisme és clara, ja que
es considera que pot ser un estímul estructural per impulsar la innovació. Pel que fa als
governs locals, també s’ha observat l’oportunitat que això representa [6‐7].
Dins del context de la compra pública, també s’hi pot identificar un altre mecanisme per
construir solucions innovadores: el partenariat públic i privat, o PPP (Public Private
Partnership) [8‐9]. Aquest acrònim descriu un servei públic o negoci privat finançat a
través d'una associació entre l’Administració Pública i una o més empreses del sector
privat. Es tracta d’un plantejament molt emprat pel desenvolupament d’infraestructures
públiques, però encara relativament incipient en la posada en marxa de serveis, tot i que
les possibilitats de col∙laboració són molt àmplies [10]. Un altre mecanisme és la
competició reglamentada o competència regulada (managed competition), un mecanisme
relativament comú en el sector privat a l’hora de poder escollir el millor proveïdor, però
força desconegut en el context públic [11].
Per altra banda, el canvi en els processos de la innovació social normalment estan orientats
a optimitzar elements que, de forma espontània, ja funcionen, com ara la participació del
voluntariat o la millora dels models de negoci, i per tant la sostenibilitat. D’aquesta manera
és fàcil identificar propostes que permetin detectar i reconèixer les millors idees [12‐13‐14]
o els voluntaris més adequats per una tasca concreta [15‐16‐17‐18], o optimitzar la inversió
social al màxim [18‐19‐20‐20‐21‐22‐23‐34]. Lògicament, la innovació social es troba en un
procés de millora de la seva productivitat, incorporant nous conceptes i actors al sistema,
garantint que aquests desenvolupin la seva tasca de forma eficient i, per tant, expandint
l’ecosistema de suport.
És interessant veure com a mesura que aquestes diferents aproximacions a la resolució
dels problemes convergeixen, es poden donar nous models de gestió cada cop més
sofisticats. Per exemple, ha de ser possible pensar en models PPP, en els quals la societat
civil també hi participi i ho faci en diferents parts del procés, models que incrementin el
paper actiu de la gent gran, que creïn nous serveis privats amb un clar retorn públic, etc. A
mesura que el sector públic vehiculi propostes més innovadores, s’obrirà l’oportunitat que
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hi participin nous actors amb visions més trencadores i que, per tant, modifiquin de forma
estructural la concepció dels serveis socials.
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[24] Connexions de negocis alhora que es financen projectes socials.

Tendència 8: Disseny i tecnologia inclusiva
Disseny i tecnificació dels recursos ja existents o de nova creació per tal que resultin de
fàcil utilització per a la gent gran i, per extensió, a tota la societat.
Molts productes cerquen donar resposta a un problema concret utilitzant com a recurs
principal la tecnologia. Tecnificar les solucions és, en moltes ocasions, la forma més ràpida i,
aparentment, més simple de donar resposta a les necessitats. Malauradament, molts cops,
es tendeix a una tecnificació excessiva que limita l’ús i, fins i tot, condiciona el
manteniment i l’obsolescència de la solució. En el cas de la gent gran, cal afegir als punts
anteriors les seves limitacions físiques i cognitives i la manca de competències digitals. Per
tant, cal cercar solucions integrades [1‐2] i que, en el fons, siguin invisibles per l’usuari [3‐4‐
5‐6].
Probablement el millor exemple d’aquesta estratègia en l’ús de la tecnologia és la robòtica
aplicada a l’atenció de les persones grans. Al marge de solucions molt enrevessades, [7]
sembla ser que la robòtica assistencial per aquest col∙lectiu s’està orientant cap als
aspectes emocionals. Per fer‐ho, es recolza en una tecnologia molt sofisticada, però
inapreciable per l’usuari. Liderats per Japó, [8] cada cop son més comuns els robots‐
mascota amb un format i una funcionalitat que faciliten l’empatia [9‐10‐11]. Aquests robots
no només pretenen reforçar aspectes emotius, sinó també incrementar la salut física i
mental de la gent gran.
No obstant, no podem obviar la necessitat de reforçar l’alfabetització digital [12].
Tanmateix i en cas que aquest procés no sigui possible, la tecnologia sempre es pot fer
prou accessible com per garantir que qualsevol persona pugui fer‐la servir, encara que no
tingui cap competència digital [13]. En realitat, la solució no és proporcionar dreceres per
tal de poder emprar la tecnologia, sinó fer que aquesta sigui, en si mateixa, un vehicle per
facilitar l’ús del producte o servei. Aquest concepte es pot denominar tecnologia inclusiva,
per similitud amb el disseny inclusiu.
El disseny inclusiu és un plantejament que propugna que qualsevol solució dissenyada per
a una persona amb discapacitat pot ser molt més usable per a una persona sense cap mena
de limitació. Dit d’una altra manera, el disseny inclusiu defensa que qualsevol solució ha
d’estar adaptada a les persones amb discapacitat, ja que això la converteix en una solució
millor per al públic general [14]. El mot inclusiu justament fa referència al fet que un
disseny d’aquest tipus no exclou a cap usuari, tingui o no tingui discapacitat, i, per això,
moltes vegades també es coneix com a disseny universal [15‐16‐17].
El disseny inclusiu es pot aplicar a estris de cuina [18], electrodomèstics [19‐20], telèfons
[21], caixes de pagament en supermercats [22], hotels [23] i, fins i tot, a productes
específicament dissenyats per a la cura de la gent gran [24]. Per altra banda, el món digital
està demostrant que no és necessari dissenyar un producte partint de zero [25] per tal que
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aquest pugui ser emprat per la gent gran, ja que n’hi ha prou en tenir un programari
específic [26‐27‐28‐ 29‐30]. Això obre un enorme ventall de possibilitats, a mesura que els
mecanismes d’interacció es basin menys en el maquinari i més en el programari.
Una part molt important del disseny inclusiu és la que considera la seva aplicació en el món
dels serveis. En aquest sentit, ja hi ha moltes iniciatives pel que fa al transport públic i la
gent gran. Aquest element és fonamental, ja que garanteix la mobilitat i afavoreix la
independència, amb tots els beneficis físics i emocionals que això implica. No només es
tracta de garantir l’autonomia en l’ús [31‐32], sinó que, fins i tot, es pot aprofitar com a
mecanisme de recuperació funcional [33]. Sembla, doncs, que té sentit començar a
plantejar l’espai urbà com un entorn que permeti diferents nivells d’interacció, és a dir,
certa multiplicitat d’usos en funció de les necessitats dels diferents perfils dels ciutadans.
Tanmateix, en alguns casos, és la mateixa gent gran qui realitza un treball de camp per
identificar les deficiències i punts de millora [34]. Aquestes adaptacions busquen
minimitzar problemes, tant de mobilitat com cognitius, i poden fonamentar‐se en
solucions amb poca tecnologia [35]. No obstant, la veritable revolució arribarà quan el
concepte d’smart cities s’orienti definitivament a aportar valor als ciutadans i, més en
concret, a la gent gran [36‐37].
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4.5. ANÀLISI GLOBAL: METATENDÈNCIES

El gràfic presenta el resultat d'ubicar les tendències dins d’un espai definit per aquests dos
eixos:



Organització dels actors: l’eix horitzontal representa els diferents models
d’organització dels actors, en concret el nombre d’aquests, implicats com a proveïdors
o bé com a beneficiaris dels serveis. Un extrem de l’eix considera els casos on un únic
proveïdor s’orienta a un sol client o tipus de client (relació 1 a 1). La part central de l’eix
es correspon amb aquells casos en els quals ja hi ha un conjunt de proveïdors que
s’organitzen per donar suport a un sol client (relació N a 1). Finalment, l’altre extrem
considera aquelles tendències en les quals un conjunt de proveïdors dóna serveis a un
altre conjunt de beneficiaris (N a M). En resum, l’eix considera en un extrem tendències
centrades en individus i, en l’altre, aquelles de caire social, col∙locant l’aspecte
associatiu a l’espai central.
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Objectiu dels serveis: l’eix vertical representa la missió quant a objectiu de les diferents
tendències, és a dir, quin és el marc de referència on cal cercar els impactes o resultats.
Un extrem de l’eix té cura de l’àmbit econòmic i, per tant, indexa aquelles tendències
que únicament cerquen un retorn monetari en les seves accions. La part central de l’eix
està associada amb aquelles tendències que tenen com a objectiu la prevenció. Per
últim, l’altre extrem de l’eix considera aquelles tendències orientades a proveir serveis
assistencials.

Es pot dir que tenim dos eixos de tipus incremental. En un d’ells, es considera l’increment
del component social i, per tant, el decrement del component més individualista. En l’altre,
hi ha un decrement del retorn econòmic envers l’increment de la tasca social.
Aquests dos eixos es poden considerar com a veritables factors de canvi, és a dir,
permeten identificar quins elements estructurals dels serveis socials articulen el canvi a
mitjà i llarg termini. Són el que en terminologia de tendències es denominen drivers o
impulsors. Es pot deduir, doncs, que existeixen dos grans impulsors del canvi:





Redefinició dels actors i dels rols. Qui intervé, amb quin objectiu i amb quina
motivació. No únicament es tracta d’incorporar nous agents al sistema de serveis
socials, sinó de crear noves tasques i perfils, i reassignar els ja existents.
Ampliació de la tipologia de serveis. Els serveis socials deixen de ser un servei orientat
únicament a problemes i també donen resposta a oportunitats. Augment de la
proactivitat i de la visió a mitjà i llarg termini, tant per part dels proveïdors com dels
beneficiaris.

Malgrat que els eixos es poden considerar ortogonals, en cap cas es pot assumir que les
tendències són absolutament independents. De fet, és fàcil identificar dos grans grups
cada un dels quals conforma una metatendència. Per una banda, el que es pot anomenar
metatendència individual i, per l’altra, la metatendència social.
La metatendència individual està constituïda per la supersegmentació, l’autogestió i,
finalment, la visió holística. La relació entre aquestes tres tendències es fonamenta en
l’individu com a unitat de gestió. L’autogestió implica forçosament donar resposta a
problemes puntuals, molt específics i, per tant, es pot parlar de supersegmentació. Al
mateix temps, una visió holística no pot deixar de banda allò que la persona com a individu
vol. De fet, la visió holística ha d’incloure l’autogestió i la independència com elements
estructurals. Es tracta, en aquest cas, de considerar la persona gran com a centre del
sistema.
La metatendència social també està constituïda per tres tendències: els processos
innovadors, el crowdcare i, de nou, la visió holística. Es tracta de poder emprar actors
diferents per tal de donar una cobertura integral i sostenible de serveis. Això implica una
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gestió efectiva d’un conjunt molt ampli d’agents. El sistema com a unitat de gestió. En
aquest cas, com a centre del sistema es considera tot l’entorn de la persona gran.

Es pot pensar que es tracta de dues metatendències fins a cert punt antagòniques, ja que
una d’elles es centra en l’especificitat i l’altra, en el sistema en general. Identificar
contradiccions aparents dins del sistema de tendències és un dels signes més rellevants
per arribar a la conclusió que el sistema és prou madur com per acceptar innovacions
disruptives que puguin fer convergir aquestes dues visions.
El fet que la visió holística sigui el punt de connexió entre les dues metatendències no té
res de sorprenent, ja que és la tendència que es centra en la persona com a individu i
contempla forçosament la participació de diferents agents per tal de donar resposta a
totes les seves necessitats. No es pot pensar en una visió holística correcta sense
focalitzar‐nos molt en la persona i, al mateix temps, considerar el seu entorn.
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Aquí cal fer referència al concepte d’ecosistemes de suport i cura intel∙ligents. Aquests
sistemes requereixen unes eines de governança social i econòmica diferents a les actuals
(element social) i un tipus de serveis molt específics que incorporin l’impacte final en les
persones (element individual).
En relació a les altres tres tendències, cal comentar quin pot ser el seu paper. És evident
que les empreses que actualment actuen com a proveïdores generalistes tard o d’hora
faran un desembarcament massiu en el sector. Els punts d’entrada poden ser o bé a través
de la compra pública innovadora (processos de gestió innovadors) o bé a través de la
supersegmentació. Els plantejaments en els dos casos són molt diferents. En el primer, cal
treballar amb l‘Administració des de la necessitat i amb l’objectiu de l’estalvi a curt termini.
Per contra, en el segon cas, es tracta de treballar des de l’oportunitat, identificant
segments de població amb prou poder adquisitiu.
El que sí que realment pot representar un greu perill pel sistema és que les empreses es
focalitzin només en la part d’innovació, sense entrar en el món de la supersegmentació. En
aquest cas, s’aconseguiria més en solucions de gestió econòmica i no pas en millores
tècniques que facilitin l’eficiència del sistema i la millora de la qualitat assistencial.
Per altra banda, es pot albirar que les altres dues tendències jugaran un paper important,
però no crucial. La tecnologia ha de funcionar com a recurs, però no com a element
estructural. De la mateixa manera, el rol actiu que pot jugar la gent gran (envelliment
productiu) es pot considerar com un element que pot recolzar el procés, però, en cap cas,
dirigir‐lo. En resum, aquestes dues tendències són dues fonts de recursos que poden
facilitar determinats processos.
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5. PROSPECTIVA
Arribats a aquest punt, ja és possible comença a explorar hipòtesis alternatives de futur. En
aquest cas s’ha optat per fer servir una variant de l’anàlisi morfològic per diverses raons:





En primer lloc, perquè és un mètode força adient per desenvolupar temes amb una
gran varietat de factors de desenvolupament (drivers).
En segon lloc, perquè també permet acomodar la diversitat interna dins d’aquests
factors.
Finalment, perquè, sobretot en aquesta variant, és un mètode molt transparent que
permet als lectors o usuaris fer noves combinacions pel seu compte.

L’operativa del mètode és bastant senzilla.
D’entrada , es llisten els factors que es consideri que tenen major pes en l’evolució del
tema a tractar; per tant, aquesta rellevància no es valorarà atenent exclusivament a la
seva importància actual sinó, sobretot, a la futura o potencial.
2. Seguidament, es caracteritzaran aquests factors en funció de la seva variabilitat
interna o, també, segons com es consideri d’important l’impacte que pot provocar en
el sistema objecte.
3. Finalment, es cerquen les combinacions que puguin ser més interessants o il∙lustratives
per fer els escenaris.
1.

Es començarà doncs per llistar aquests factors.
5.1. FACTORS DE DESENVOLUPAMENT
En aquests apartat s’han considerat els següents elements:
5.1.1. Nova concepció de l’envelliment
Aquest és un factor compost que engloba diverses tendències:





En primer lloc, té a veure amb l’allargament de l’esperança de vida amb majors nivells
de qualitat de vida que fan que, avui dia, una persona de 65 anys o més pugui gaudir
d’un bon nivell de salut per dur un estil de vida actiu i autònom durant molt més temps
que anys enrere.
Connectat amb això, la consciència creixent que la qualitat de vida en la vellesa també
depèn precisament de poder mantenir‐se autònom i d’aquí que, cada cop més gent
gran, prengui un rol més actiu en la seva pròpia cura. I que, per exemple, també
augmenti el nombre de persones grans que opten per viure sols voluntàriament. En
aquesta línia podríem trobar la declaració de la OMS sobre envelliment actiu quan
parla del “procés d’optimitzar les oportunitat per a la salut, la participació i la seguretat
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per tal d’incrementar la qualitat de vida a mesura que la gent envelleix”4. La Unió
Europea es manifesta en una línia molt semblant tot i que afegeix el matís que la gent
gran “pugui contribuir a l’economia i a la societat” que, en el context actual de
retallades, s’ha interpretat també com una justificació per retardar i/o reduir la
jubilació5.
En relació a aquest darrer punt, i propiciat pel fet que el nivell educatiu de les persones
que arriben a la jubilació és cada cop més alt, l’increment de gent gran que aprofita el
temps lliure de la jubilació per dedicar‐se a activitats que els hi permeten aprofitar el
seu coneixement i experiència: voluntariat, formació, tutories, assessorament, etc.
Però també la pràctica d’esport tan en grup com en solitari com una altra forma de
gaudir d’un envelliment més ple.
El propi rol de l’administració promovent mesures de prevenció i d’atenció per
mantenir el màxim nivell d’autonomia i qualitat de vida al llarg de tot l’envelliment.

Per tant, cal pensar que el fet que la gent visqui més i passi més anys envellint afavorirà la
presa de consciència que aquest període ja no és limitat a ser el darrer acte sinó que pot
ser una etapa feliç i plena de la vida. Així, que el contingent poblacional d’aquest grup
d’edat augmenti, més el fet que mirin de portar un estil de vida més actiu, comportarà un
canvi en la concepció del serveis social adreçats a aquesta franja d’edat. I cal pensar que la
mateixa gent gran anirà prenent consciència que han d’assumir un rol més actiu en la
pròpia definició dels serveis adreçats a ells. Es poden contemplar tres hipòtesis de
desenvolupament:
a. El nou concepte d’envelliment no qualla i té una aplicació residual.
b. El nou concepte d’envelliment té un desplegament desigual degut a la gran
divisió que hi ha dins de la gent gran: per una banda, aquells en situació més
vulnerable (econòmica, sanitària i social), i per aquells que han arribat a la
jubilació havent incorporat aspectes del concepte.
c. El nou concepte es consolida precisament com una manera de superar les
conseqüències de la crisi.
5.1.2. L’estructura familiar
L’evolució de la situació de la gent gran com a franja d’edat és indestriable de l’evolució de
les famílies. La tendència, des de principi de segle, havia estat d’augment del percentatge
de gent gran que vivia sola o amb la seva parella; o, des d’un altre punt de vista, de
reducció del nombre de gent gran que vivia amb els fills o altres membres de la seva família.
La crisi però, ha capgirat aquesta tendència i, actualment, el nombre de persones grans
que conviu amb fills o altres familiars s’ha tornat a situar pràcticament a nivells de l’any
4
5

Veure: http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/
Tal i com es pot comprovar a: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1062&langId=en
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2000. Amb tot, a curt termini sembla difícil que es torni a la situació del tombant de segle:
per una banda la recuperació econòmica, a penes intuïda, necessita consolidar‐se abans
que es torni a generar ocupació de manera decidida. Per tant, les raons que han motivat
aquest reagrupament segurament perduraran durant un temps; però, per altra banda, si
les raons que han motivat aquest canvi de tendència són conjunturals tampoc es pot
esperar que s’arribin a consolidar. Es poden preveure dues hipòtesis:
a. Bipolarització de les situacions familiars amb una minva dels avis que viuen sols
versus un augment dels que viuen amb familiars (parelles i/o fills).
b. Consolidació del nombre de gent gran viu sola o amb la seva pare parella amb o
sense l’ajuda de cuidadors professionals.
5.1.3. La situació econòmica de la gent gran
Aquest punt no s’ha de confondre amb la tendència d’economia de la gent gran. Mentre la
tendència vol fer al∙lusió al creixent mercat de serveis i productes específicament adreçats
a la gent gran, aquí es vol fer referència al poder adquisitiu que pugui tenir la gent que ha
arribat a la vellesa. I és que el grau d’autosuficiència econòmica de la gent gran és un factor
molt determinant del seu nivell de benestar. L’evolució en el tombant de segle ens indicava
que el nombre de persones grans que triava viure sol, o amb la seva parella, com a primera
opció ha anat augmentant. Evidentment, aquesta opció era més viable en la mesura que la
situació econòmica d’aquestes persones fos mínimament digne.
Actualment, com ja s’ha exposat, s’estan produint reagrupaments familiars per raons
econòmiques: fills que renuncien a que el pare entri en una residència perquè no poden
perdre la pensió; famílies que s’ajunten amb els avis perquè la pensió és la única entrada
regular a la llar; nets que enlloc d’emancipar‐se es van a viure amb l’avi perquè no es poden
pagar un pis; etc.
Tampoc es pot ignorar aquí el fet que la propera onada de persones a jubilar‐se, les
persones que ara tenen entre 50 i 64 anys, serà una de les generacions més polaritzades de
la història. Per una banda, hi haurà un grup de persones que hauran pogut completar la
seva vida laboral i que, molts d’ells, tindran pensions dignes o més que dignes; i per l’altra,
gent que hi arribarà des d’una situació d’atur de llarga durada, empobrits, potser
desnonats i sense haver‐se pogut cuidar massa del seu propi estat de salut. Aquest segon
grup ‐estem parlant d’un col∙lectiu d’unes quaranta mil persones6‐ pot arribar a la vellesa
en un estat de gran vulnerabilitat i, versemblantment, poden exercir una alt nivell de
demanda sobre els serveis socials.

6

Segons les pròpies dades de l’Ajuntament de Barcelona, l’atur registrat a febrer de 2014 de persones d’entre 50 a
64 anys és de 38.335 persones.
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Sigui como sigui, el poder adquisitiu de la gent gran determinarà l’abast de les seves
opcions. Es contemplen les següents hipòtesis:
a. Pèrdua del poder adquisitiu ja sigui perquè les pròpies pensions pateixen retallades o
bé perquè aquestes no es poden actualitzar d’acord amb l’increment del cost de la vida.
b. Manteniment o augment del seu poder adquisitiu bé perquè les pensions es poden
revisar a l’alça o perquè s’estén l’ús de plans de pensions de forma complementaria. En
qualsevol cas, aquestes opcions impliquen que la situació econòmica millora de forma
proporcional.
5.1.4. La innovació tecnològica
La tecnologia és, cada cop més, un factor ambiental. En l’àmbit de la gent gran però,
encara té una penetració relativa baixa. El fet que bona part d’aquest grup d’edat no s’hagi
pogut familiaritzar suficientment amb les TIC segurament n’és ara un fre; ara bé, aquest
factor anirà minvant a mesura que generacions més fluides en l’ús de la tecnologia es vagin
jubilant. És més, donada la piràmide d’edat barcelonina, o bé es comença a contractar gent
per fer de cuidadors o no hi haurà persones disponibles per fer‐ho. La tecnologia pot ser
una alternativa en aquesta situació.
Amb tot, cal precisar que quan es parla de tecnologia no s’està fent referència a ginys o
aparells exclusivament o principal. Aquí s’està pensant en una accepció més amplia de
tècnica, comprenent des de tot el que té a veure amb innovació social, a disseny
d’estructures i infraestructures, urbanisme i, també, a la generació d’entorns tecnificats de
forma subtil per fer la vida més fàcil a les persones grans.
El gran temor de molta gent gran és arribar a una situació de dependència. El cert però, és
que la dependència no és quelcom absolut i pot ser modulada per factors ambientals. Així,
una casa especialment adaptada pot ajudar a les persones a mantenir la seva autonomia
molt més temps; un sistema de monitorització combinant elements humans, estructural i
tecnològics pot permetre que persones grans visquin soles o amb una cobertura flexible
per part de familiars i/o amics.
Es presenten aquestes opcions:
a. Factors culturals i econòmics restringeixen i condiciones la implantació de solucions
tècniques. Molta gent gran no confia en els ginys i es percep com un element de
deshumanització i per això no es vol.
b. L’opció tecnològica es restringeix a algunes funcions de monitoratge i alleujament de
la dependència.
c. S’aposta per la tècnica de cara a desenvolupar entorns de cura integral per a gent gran.
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5.1.5. Segmentació dels serveis
Actualment, la majoria de serveis socials encara estan definits des de la perspectiva de
problemes que cal resoldre o necessitats que s’han de satisfer; i és per aquesta causa que
aquest mateixos serveis pivoten entorn de la prestació que soluciona o satisfà el problema
o la necessitat. El problema aquí però rau en el fet que quan els serveis socials han
d’intervenir des d’aquesta perspectiva, de problemes o de necessitats, sovint es troben
amb situacions complexes que no es poden tractar des d’un únic vector i requereixen un
apropament multivectorial. És precisament aquesta realitat la que ha fet que els servies
socials s’hagin adaptat i mirin d’oferir la combinació de prestacions que millor pugui
funcionar en cada cas. El que es proposa aquí és anar una mica més enllà, centrar‐se més
en el que es pot oferir des de l’administració, reduir aquestes prestacions al seu contingut
mínim i tractar de potenciar al màxim la combinatòria entre aquests serveis nuclears o
essencials. Les opcions que s’han contemplat són:
a. L’opció per la segmentació de serveis no aconsegueix imposar‐se, la lògica de les
retallades i de recentralització obliga a l’Ajuntament a concentrar de l’oferta en un
nombre limitat d’opcions de serveis que cobreixen aquelles situacions més greus.
b. L’opció de la segmentació s’obre de forma limitada en un seguit de supòsits concrets
com a proves pilot, per exemple, en persones amb nivells de dependència lleu.
c. La segmentació s’imposa i s’estén al conjunt de serveis social per tal de permetre la
definició de serveis individualitzats i, alhora, possibilitar el consum cooperatiu.
5.1.6. El suport comunitari
Ja s’ha dit, a Barcelona hi ha a prop de noranta mil persones de 65 o més anys vivint soles.
La majoria mantenen una xarxa de contactes, de familiars o amics, que en poden fer un
seguiment i, si cal, tenir‐ne cura. Però també n’hi ha altres que han anat perdent aquestes
xarxes i estan veritablement soles. És més, la demografia ens indica que, amb uns nivells
de fecunditat tan baixos com els que hi ha a Catalunya, ens podem trobar en un escenari
com és el cas de Japó en la que la ràtio de persones grans versus la de persones que en
poden tenir cura sigui cada cop més desfavorable. Per tant, ens podem trobar que el
percentatge de persones grans soles augmenti. Però, fins i tot una persona sense família o
amics, pot seguir tenint contacte amb altres persones del seu àmbit proper: amics,
botiguers, veïns, coneguts del barri, etc.
Convertir les comunitats veïnals en xarxes de seguiment i/o de suport pot ser una
alternativa ales xarxes familiars. De fet, el projecte RADARS de l’Ajuntament de Barcelona
va en aquesta línia generant un procés d’acció comunitària de prevenció i suport a la gent
gran de Barcelona. Es contemplen les següents alternatives:
a. Es desenvolupen xarxes comunitàries però de manera informal, centrant‐se en tasques
de monitoratge i d’acompanyament.
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b. Es defineixen xarxes comunitàries que combinen elements de suport professional per
tal de crear entorns més adaptats a les necessitats de la gent gran.
c. Es defineixen entorns comunitaris on els diversos actors contribueixen a crear
ecosistemes de cura per a la gent gran. Aquests entorn es converteix en una nova
alternativa per a la cura de gent gran dins d’uns paràmetres concrets.
5.1.7. L’acció de l’administració
En un estudi adreçat, en darrer terme, a donar alternatives a l’Ajuntament de Barcelona
sobre com gestionar en el futur els serveis socials que ofereix a la gent gran era indefugible
considerar quin rol pugui assumir aquesta administració en el tema. De cara a definir els
escenaris s’han caracteritzar tres situacions:
a. L’acció de l’Ajuntament es veu limitada per les retallades pressupostaries i, també, per
l’impuls recentralitzador del govern espanyol que, adduint raons d’eficiència, recupera
competències autonòmiques i municipals en aquest àmbit.
b. L’Ajuntament manté un volum d’esforç i d’acció prou important, però l’alentiment en
superar la crisi fa que es vegi desbordat per l’increment del nombre de gent gran en
situació vulnerable.
c. Precisament per causa de la dificultat en deixar enrere l’impacte de la crisi,
l’Ajuntament proposa i lidera un pacte ciutadà, amb la implicació activa dels diversos
agents socials, per definir un nou model de cura integral centrat en la prevenció i la
preservació de l’autonomia de la gent gran.
Arribats a aquest punt és possible contemplar la diversitat de factors en una taula on es
poden combinar totes les opcions presentades. La taula 1 permet copsar d’un cop d’ull
aquesta variabilitat.
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Taula 1
Factors de desenvolupament de l’anàlisi morfològica
Nova
concepció de
l’envelliment

L’estructura
familiar

Només assoleix
una aplicació
residual.

Bipolarització
de les
situacions
familiars.

Té un
desplegament
desigual.

Consolidació
del nombre de
gent vivint
sola o en
parella.

Aconsegueix
consolidar‐se.

La situació
econòmica de
la gent gran

La innovació
tecnològica

Segmentació dels
serveis

Xarxes
comunitàries

Pèrdua de
poder
adquisitiu.

Factors culturals i
econòmics en
restringeixen
molt la seva
implantació.

Les retallades i la
recentralització força
la concentració de
l’oferta en un nombre
limitat de serveis.

Es desenvolupen de
manera informal,
centrant‐se en
monitoratge i
acompanyament.

Es veu limitada per les
retallades i l’impuls
recentralitzador del
govern espanyol.

Manteniment o
augment del
poder
adquisitiu.

Es restringeix a
algunes funcions
de monitoratge i
alleujament de la
dependència.

S’obre l’opció de
forma limitada, per
exemple, en persones
amb dependència lleu.

Es combina amb
suport de cura
professional per
crear entorns més
adaptats.

Es veu desbordada per
l’increment del nombre
de gent gran en situació
vulnerable.

Es desenvolupa
per crear entorns
de cura integral
per a gent gran.

S’estén la segmentació
per tal de permetre la
definició de serveis
individualitzats que
facin possible el
consum cooperatiu.

Es converteix en
una nova alternativa
per a la cura de gent
gran dins d’uns
paràmetres
concrets.

Lidera un nou model de
cura integral, amb la
implicació dels agents
socials, i centrat en la
prevenció i manteniment
de l’autonomia de la
gent gran.

L’acció de l’Ajuntament
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5.2. ESCENARIS DE FUTUR
Un cop s’han llistat totes les alternatives que es poden contemplar, fer els escenaris es
redueix a explorar aquelles combinacions que poden donar més joc. Aquí però val la pena
fer un incís, la lògica d’un escenari de futur mai no és predictiva; és a dir, la raó d’escollir
una determinada selecció de factors no és pas la d’encertar el que pugui acabar passant,
en absolut! El principal objectiu de la prospectiva no és el de predir el futur, sinó el d’ajudar
a prendre millors decisions en el present gràcies a una millor comprensió de les seves
conseqüències. Per tant, en darrera instància, el que es busca amb la construcció
d’escenaris de futur alternatius és poder explorar distintes evolucions a partir de la
combinació de factors, tendències i esdeveniments versemblants. D’alguna manera, fer
prospectiva és com dibuixar un mapa del futur en el que les diverses eleccions marquen
itineraris que porten a situacions, escenaris, amb resultats i implicacions diferents.
En aquest, a més a més, i un cop el diagnòstic ha apuntat a la insostenibilitat de la
configuració actual del sistema (tal i com s’ha exposat en el capítol 3), interessava explorar
de quina manera es poden introduir aquells canvis en el sistema que el permetin accedir a
un nous estadi d’emergència superior.
Seguidament es presenten els escenaris desenvolupats:
5.2.1. Escenari 1: L’efecte de la crisi s’allarga

Nova
concepció de
l’envelliment

L’estructura
familiar

Només assoleix
una aplicació
residual.

Bipolarització
de les
situacions
familiars.

Té un
desplegament
desigual.

Consolidació
del nombre de
gent vivint
sola o en
parella.

Aconsegueix
consolidar‐se.

La situació
econòmica de
la gent gran

La innovació
tecnològica

Segmentació dels
serveis

Xarxes
comunitàries

L’acció de
l’Ajuntament

Pèrdua de
poder
adquisitiu.

Factors culturals i
econòmics en
restringeixen
molt la seva
implantació.

Les retallades i la
recentralització força
la concentració de
l’oferta en un nombre
limitat de serveis.

Es desenvolupen de
manera informal,
centrant‐se en
monitoratge i
acompanyament.

Es veu limitada per les
retallades i l’impúls
recentralitzador del
govern espanyol.

Manteniment o
augment del
poder
adquisitiu.

Es restringeix a
algunes funcions
de monitoratge i
alleujament de la
dependència.

S’obre l’opció de
forma limitada, per
exemple, en persones
amb dependència lleu.

Es combina amb
suport de cura
professional per
crear entorns més
adaptats.

Es veu desbordada per
l’increment del nombre
de gent gran en situació
vulnerable.

Es desenvolupa
per crear entorns
de cura integral
per a gent gran.

S’estén la segmentació
per tal de permetre la
definició de serveis
individualitzats que
facin possible el
consum cooperatiu.

Es converteix en
una nova alternativa
per a la cura de gent
gran dins d’uns
paràmetres
concrets.

Lidera un nou model de
cura integral, amb la
implicació dels agents
socials, i centrat en la
prevenció i manteniment
de l’autonomia de la
gent gran.

Aquest escenari és el que contempla el major grau de continuïtat respecte a la situació
actual. Parteix de la base que l’impacte de la crisi és més profund i durador del que
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inicialment s’havia pensat. Com que les mesures macroeconòmiques no donen els resultats
esperats, el país es troba amb una situació econòmica delicada. El creixement és feble i la
creació de treball és insuficient per generar el nivell d’ocupació desitjable. Es comença a
parlar de generacions perdudes, fent referència a les persones que tenen més de 50 anys i
no tenen més perspectiva que poder arribar a la jubilació, com als joves que amb trenta
anys (o més) encara no han aconseguit tenir una feina mínimament estable.
En aquesta conjuntura els serveis social han de redireccionar‐se per tal de mirar de cobrir
els nous perfils de vulnerabilitat i la cobertura a l’envelliment deixa de ser una prioritat. La
gent gran veu com va perdent poder adquisitiu progressivament i les famílies han de
desplegar una varietat de mesures per fer front a la situació. En general el primer recurs és
la cura informal duta a terme per membres de la pròpia família o per persones properes.
A més a més, l’acció de l’Ajuntament es veu llastada per dos factors: per una banda, la
minva de recursos específicament adreçats a les persones grans i; per l’altra, els efectes de
l’impuls centralitzador dut a terme pel govern central. Aquest últim és particularment
negatiu en el cas de Barcelona: el fet de tenir una economia sanejada havia permès a
l’Ajuntament desplegar una actuació que, fins i tot, havia suplert algunes de les mancances
d’àmbit autonòmic. Però la Llei de reforma dels ajuntaments impulsada pel PP va suposar
un cop greu aquesta capacitat; en un principi semblava que la nova llei no havia d’afectar
excessivament a Barcelona, però aviat es va veure que l’estalvi que buscava la llei només es
podia obtenir gràcies a la retallada en serveis. És més, el recurs a les diputacions tampoc va
ser molt reeixit; no només perquè la maquinaria de serveis socials de l’Ajuntament ja era
una màquina ben greixada, sinó perquè la Diputació no va poder entomar la nova demanda
i la Generalitat tampoc estava en el seu millor moment.
En conjunt és un escenari força inestable, perquè no només no trenca amb l’evolució que
l’ha portat a la situació actual, sinó que, a més a més, afegeix nous elements de tensió en la
mesura que afebleix l’element més efectiu en aquesta conjuntura: l’administració
municipal. Per tant, és dubtós que pugui perllongar‐se massa en el temps sense alguna
mena de trencament. Dit altrament, és l’escenari amb l’horitzó a més curt termini dels que
es presenten en aquest estudi, sobretot perquè no resolt el gran repte que pot suposar en
10 anys l’arribada a la jubilació de les persones a la ratlla dels 50 anys que s’han quedat
sense feina i que poden arribar a la jubilació en un estat de suma vulnerabilitat. Persones
que, si no s’ha pogut fer alguna mena de previsió abans d’aquest termini, suposaran un
gran repte afegit per als serveis socials.
En resum, la combinació de factors que s’està presentant posa de relleu els dubtes sobre la
capacitat dels serveis socials per oferir prestacions en la mateixa mesura o proporció que
s’estaven oferint al 2014; és a dir, o bé es podran atendre menys casos amb un nivell
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equiparable de cobertura, o bé s’haurà de reduir la cobertura per poder seguir
proporcionant serveis al mateix nombre de persones.
5.2.2. Escenari 2: La gent gran reacciona

Nova
concepció de
l’envelliment

L’estructura
familiar

Només assoleix
una aplicació
residual.

Bipolarització
de les
situacions
familiars.

Té un
desplegament
desigual.

Consolidació
del nombre de
gent vivint
sola o en
parella.

Aconsegueix
consolidar‐se.

La situació
econòmica de
la gent gran

La innovació
tecnològica

Segmentació dels
serveis

Xarxes
comunitàries

L’acció de
l’Ajuntament

Pèrdua de
poder
adquisitiu.

Factors culturals i
econòmics en
restringeixen
molt la seva
implantació.

Les retallades i la
recentralització força
la concentració de
l’oferta en un nombre
limitat de serveis.

Es desenvolupen de
manera informal,
centrant‐se en
monitoratge i
acompanyament.

Es veu limitada per les
retallades i l’impúls
recentralitzador del
govern espanyol.

Manteniment o
augment del
poder
adquisitiu.

Es restringeix a
algunes funcions
de monitoratge i
alleujament de la
dependència.

S’obre l’opció de
forma limitada, per
exemple, en persones
amb dependència lleu.

Es combina amb
suport de cura
professional per
crear entorns més
adaptats.

Es veu desbordada per
l’increment del nombre
de gent gran en situació
vulnerable.

Es desenvolupa
per crear entorns
de cura integral
per a gent gran.

S’estén la segmentació
per tal de permetre la
definició de serveis
individualitzats que
facin possible el
consum cooperatiu.

Es converteix en
una nova alternativa
per a la cura de gent
gran dins d’uns
paràmetres
concrets.

Lidera un nou model de
cura integral, amb la
implicació dels agents
socials, i centrat en la
prevenció i manteniment
de l’autonomia de la
gent gran.

Aquest és un dels escenaris que explora un dels possibles trencaments respecte a
l’escenari anterior. El detonant d’aquest trencament vindria de la constatació que la
situació de la gent gran havia empitjorat i l’administració no hi podia donar resposta.
Temes com atenció i prevenció a la dependència, habitatge, cobertura de les prestacions,
etc. i que, en conjunt, palesaven les dificultats de les persones grans per mantenir‐se actius
i autònoms, per poder tenir una llar digne, per poder‐se alimentar adequadament i moltes
altres. Independentment de l’àmbit o tema que s’analitzés, el diagnòstic acostumava a ser
coincident: calia trobar una alternativa al sistema de serveis socials vigent fins aquell
moment.
L’alternativa va consistir, en primera instància, en desenvolupar mecanismes d’ajuda
mútua entre gent gran, l’objectiu era clar: mantenir‐se actiu i en un bon estat de salut. A
poc a poc, s’hi van sumar altres iniciatives: a partir de l’èxit de les primeres aplicacions del
projecte RADARS, es va anar estenent a tots els barris; a més a més, algunes xarxes van fer
adaptacions d’aplicacions ja existent per millorar alguns aspectes del monitoratge. En
paral∙lel l’Ajuntament va lluitar per mantenir els seus serveis de prevenció i es va adonar
que fragmentant els serveis en les seves prestacions més bàsiques es possibilitava que
algunes persones puguin compartir recursos.
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Val a dir que, en el vessant associatiu i voluntari, la iniciativa ha tingut força èxit però, en
canvi en el vessant més mercantil el desenvolupament ha estat desigual. Algunes veus
indiquen que s’està perdent una oportunitat perquè el mercat hi és i només cal conrear‐lo
una mica. Aquest és, possiblement l’aspecte que presenta més dubtes de cara a la
projecció futura de la iniciativa, per exemple, fins a quin punt és realment viable mantenir
les xarxes de suport a la gent gran fonamentant‐se exclusivament en voluntaris i curadors
informals?
En conjunt és un escenari que pot tenir més recorregut que l’anterior, sobretot perquè
permet superar alguns dels reptes del primer escenari. Però també presenta diverses
incerteses en la mesura que apunta una línia que no acaba de desenvolupar‐se; per tant,
cal pensar que, o bé aquestes mesures tenen èxit i, per tant, generen una oportunitat per
anar més enllà, o bé no són reeixides i no van més enllà d’un experiment fallit. Dit
altrament, és una alternativa que podria permetre guanyar temps al sistema, evitar un
col∙lapse prematur i plantejar canvis més profunds. En qualsevol, el punt rellevant d’aquest
escenari és el fet que els destinataris dels serveis obren una nova via en la mesura que ells
mateixos comencen a determinar com es poden conformar algunes prestacions i com es
poden oferir als usuaris. Per tant, el factor de diferenciació fonamental amb l’escenari
anterior es que la gent gran comença a prendre consciència que no és només un
consumidor de serveis socials, també en pot ser un prescriptor i, fins i tot, un co‐prestador.
De moment però, aquest escenari manté la lògica dels serveis concebuts com a respostes a
problemes o necessitats; fins a quin punt aquesta via pot conduir a un nou plantejament i
disseny dels serveis? Aquesta és la pregunta principal d’aquest escenari.
5.2.3. Escenari 3: La gent gran lidera el canvi
I és precisament aquesta pregunta que l’escenari 2 deixava en l’aire la que intenta
respondre aquests escenari en la mesura que suposa la continuació i consolidació de la
premissa de l’escenari anterior.
El punt de partida d’aquest escenari però és ben senzill: que passaria si la gent gran
s’adonés de la seva capacitat per influir en la societat? És a dir, si fossin conscients de la
transcendència de les seves eleccions en l’àmbit econòmic, polític, cultural o, fins i tot,
social. Estem parlant d’una franja que pot oscil∙lar en els propers anys entre un 20 i un 25%
de la població total catalana (i, com ja s’ha dit, aquest percentatge és superior a Barcelona)
que si es coordina pot ser un lobby molt influent.
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En un context d’augment de la influència de la gent gran i relativa feblesa de
l’administració, és plausible pensar que les persones d’aquesta franja d’edat comencessin a
veure de quina manera es podien organitzar o coordinar per trobar respostes a les seves
demandes. El primer pas va ser el desenvolupament i enfortiment de xarxes de suport
mutu. De retruc, tot aquest moviment també va ajudar a estendre i consolidar la
implantació d’una concepció de l’envelliment més activa i plena.
El tema del poder adquisitiu de la gent gran no podria restar al marge de tot aquest procés
i, per tant, cal adonar‐se que, a mesura que la coordinació entre les persones d’aquesta
edat es va anar consolidant, la pressió als partits pel manteniment del seu poder adquisitiu
de les pensions va esdevenir una altre línia d’acció prioritària amb resultats prou reeixits.
En una conjuntura com la que s’està descrivint només era qüestió de temps que el sector
privat comencés a veure les oportunitats que es podrien generar. Per una banda, i mentre
l’administració continuava amb un estat de relativa feblesa, l’oferta de serveis privats va
ser una alternativa; ara bé, no des d’una perspectiva com la del tombant de segle. Per molt
que la gent gran aconseguís mantenir el nivell del seu poder adquisitiu, els preus dels
serveis privats seguien essent prohibitius per a la majoria de pensionistes. Es va treballar
en un enfocament alternatiu: la segmentació de serveis. És a dir, dividir els serveis en les
seves prestacions bàsiques; això va tenir diversos efectes positius: acotar els costos,
facilitar la personalització del servei i possibilitar l’ús cooperatiu. De fet, aquesta iniciativa
va beneficiar també a l’administració i va obrir noves vies de cooperació pública‐privada.
Progressivament, aquests increment de la influència de la gent gran es van estendre a
altres àmbits, per exemple, en innovació i recerca aplicada. I l’usuari va començar a assumir
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el rol de prescriptor possibilitant el disseny d’aplicacions tècniques pensades i concebudes
des de la mentalitat de l’usuari. Des d’aquesta perspectiva es van poder desenvolupar
solucions per millorar l’adaptabilitat de les llars a les necessitats de les persones grans; fins
i tot, es van dissenyar habitatges flexibles que poguessin anar responent a la situació de
persones amb graus diversos de dependència o amb problemes específics de salut. La
combinació entre xarxes socials i aplicacions de seguiment o monitorització també va
oferir noves opcions de cobertura en comunitats que ja no caldria que fossin
necessàriament veïnals.
En darrer terme, una col∙laboració entre usuaris, prestadors i desenvolupadors com la que
s’està descrivint podria ser la clau per crear veritables ecosistemes de cura integrals i
adaptables a les circumstancies de les diferents persones grans. El que passa és que, en
aquest escenari, la relativa feblesa de l’administració faria que aquests desenvolupaments
es generés més de la lògica del mercat i que, per tant, la seva aplicació privilegiés aquelles
persones grans amb major poder adquisitiu i en discriminés als que en tinguessin menys.
5.2.4. Escenari 4: L’Ajuntament lidera el canvi
Aquest escenari parteix d’una premissa normativa: l’Ajuntament de Barcelona decideix
liderar un nou plantejament de serveis social per a la gent gran.
Després d’anys promovent l’envelliment actiu, treballant per generar xarxes de cura
comunitàries i d’explorar el mercat per veure quines aplicacions tecnològiques poden ser
més útils, l’Ajuntament arriba a la conclusió que ha d’anar una passa més enllà si vol poder
garantir la prestació d’uns serveis de qualitat a les persones grans de Barcelona. Diverses
raons el porten a l’esmentada conclusió: per una banda, l’evolució demogràfica que, per si
sola, suposa un element de tensió pel sistema de serveis socials; en segon lloc, la
conjuntura econòmica que no aconsegueix créixer prou i prou ràpid per garantir la
sostenibilitat del sistema en el paràmetres heretats dels S. XX; la dinàmica política que es
de centralització i afecta la capacitat d’acció dels ajuntaments. Tot plegat, la
insostenibilitat del sistema vigent era manifestat i, tot i que la dimensió del consistori
barceloní més el fet de tenir uns comptes sanejats, li havia permès mantenir un bon nivell
assistencial malgrat i l’impacte de la crisi, era prou evident que mantenir el nivell
assistencial era inviable.
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Un cop hi va haver consens en el diagnòstic, es van analitzar possibilitats de canvi. Aquí hi
va haver bastanta coincidència en que l’Ajuntament també estava en una posició de
feblesa, però és que la resta d’actors estaven en una situació semblant (o pitjor). En darrer
terme, a més a més, l’ajuntament podia accedir a la seva capacitat normativa per provocar
canvis i calia posar fil a l’agulla per conduir la transformació dels serveis socials.
I és precisament la certesa que ningú més ho pot fer, el que porta a l’Ajuntament a
promoure un pla ciutadà per a l’envelliment fonamentat en els següents punts:
Potenciar els serveis de prevenció i atenció com a mitjà per tenir gent gran activa i
autònoma.
II. Posar a les persones grans al centre dels serveis per tal d’aconseguir que aquests
tinguin un plantejament holístic.
III. Redissenyar els serveis per permetre la màxima flexibilitat i adaptabilitat en les
prestacions.
IV. Cercar aliances amb els diversos agents socials per aconseguir definir les millor
prestacions.
V. Promoure l’enfocament comunitari per tal de poder bastir ecosistemes de cura.

I.

Els mecanismes que va emprar l’Ajuntament per aconseguir‐ho van ser tres:
1r

Treballar per assolir acords amb els agents socials i actuar conjuntament amb ells
sempre que fos possible.
Aquest punt va ser relativament senzill perquè l’Ajuntament ja tenia una llarga tradició
d’interlocució amb altres actors que havia estat prou reeixida.
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2n A on no fos possible arribar a acords, emprar la seva capacitat normativa per forçar
canvis en la direcció desitjada.
3r

Desenvolupar instruments d’avaluació per poder mesurar amb efectivitat l’eficàcia
dels serveis oferts.

Com que els primers resultats van ser encoratjadors, Barcelona es va postular per ser un
laboratori en el desenvolupament de serveis per a la gent gran i aviat va començar a
atreure empreses, universitats i centres de recerca que volien posar a prova les seves
propostes i projectes a Barcelona. Això no només va permetre a Barcelona poder mantenir
un nivell alt d’innovació en el tema, sinó que, a més a més, li va permetre accedir a noves
fonts de finançament.
Tot plegat va propiciar que Barcelona hagi esdevingut un referent mundial en l’atenció a
l’envelliment creant un sistema que es basa en quatre principis:






Autonomia, com a objectiu últim a garantir en el que respecte a les persones grans.
Integritat, entesa com a vocació de tractar a cada persona com un tot i no com un
seguit de problemes o necessitats.
Comunitat, com a marc principal de l’acció dels serveis per assolir els majors nivells de
benestar físic, psicològic i social.
Flexibilitat, perquè els principal deure del prestador es adaptar‐se a la demanda de
l’usuari i no a l’inrevés.

5.3. VALORACIÓ
Des del punt de vista de la TSE els escenaris presentats tenen un diferent valor. Com ja s'ha
dit, quan un sistema entra en l'estadi de desestabilització els canvis en el seu entorn o marc
de referència són els que determinen l'abast dels canvis que pot experimentar. Una altra
cosa però, és la capacitat d'aquests canvis per portar el sistema a un nou estadi
d'emergència o bé acabar el seu cicle duent‐lo a l'estadi de ruptura transformativa. Des
d'aquesta perspectiva, cada escenari es podrà ordenar segons la següent classificació:





Opcions superiors: són aquelles que permeten que el sistema superi els reptes que
l'han portat a l'estadi de desestabilització i, per tant, li obren la possibilitat d'accedir a
un nou estadi d'emergència.
Opcions laterals: acostumen a ser intents de reforma; per tant, poden resoldre alguns
aspectes dels esmentats reptes, generalment elements simptomàtics, però, per
aquesta mateixa raó, rarament poden incidir en les causes. Tot plegat, són opcions
que poden permetre guanyar temps al sistema, però si aquest temps no s'aprofita per
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atacar les causes de la desestabilització, el sistema seguirà acumulant tensió interna i
pot acabar per tenir un esclat de ruptura més violent.
Opcions inferiors: aquelles que o bé neguen el problema o parteixen de la base que les
coses s'arreglaran per si soles. Per tant, com que no fan res per tractar o corregir els
reptes, asseguren el pas del sistema a l'estadi de ruptura i, més o més d'hora, a la seva
extinció.

Segons aquesta classificació, els escenaris presentats s'ordenarien, d'inferior a superior, de
la següent manera:





Opció inferior:
Opció Lateral:
Opció Superior:

Escenari 1.
Escenari 2.
Escenari 3
Escenari 4.

A partir de tota la feina feta i després d'analitzar els escenaris i les opcions evolutives del
sistema de serveis socials per a gent gran, es poden destacar alguns elements que poden
augmentar les opcions que el sistema accedeixi a una opció superior i a un nou estadi
d'emergència:

1.

Impulsar la cooperació públic‐privada però des d’una perspectiva de societat civil
incorporant tant a l'administració i als agents econòmics com a la societat civil per
definir un pacte ciutadà sobre l'envelliment.
Aquí l'Ajuntament de Barcelona té el punt a favor que ja fa temps que ha consolidat
una línia d'interlocució molt activa amb els diversos actors de la societat barcelonina.
Es tractaria d'oficialitzar el que ja ara és una realitat: que el que fa possible el
funcionament del sistema de serveis socials és la col∙laboració entre aquests tres grans
actors socials.

2. L’administració ha d’anar modificant el seu rol de prestador a supervisor o àrbitre
d’un ecosistema de cura complex, polièdric i multinivell.
Al fil del que s'ha exposat en el punt anterior, si s'aconsegueix aquest pacte ciutadà
caldria redefinir el rol de l'administració en dos sentits:



En primer lloc, hauria de reduir l'abast de la seva intervenció; actualment
l'administració tendeix a cobrir tot el cicle del servei (des de la concepció a la
pròpia prestació final), això s'hauria de redefinir en funció de ser capaç de
determinar quin actor pot fer cada tasca amb un millor diferència entre cost i
efectivitat. Sobretot, perquè si realment s’aconseguís assolir un pacte com el que
es proposa, la complexitat i la diversitat dels punts a considerar i serveis a prestar
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seria tan gran que faria inviable que l’administració ho pogués entomar en la
mateixa mesura que ho fa ara.
En segon lloc, aquesta reassignació de rols o responsabilitats entre els diversos
agents implicats en aquest hipotètic pacte ciutadà no hauria de comportar una
minva de la capacitat o competència de l'Ajuntament. És a dir, per molt que
l'Ajuntament estigui predisposat a arribar acords amb aquests agents, això no
hauria d'implicar una renuncia del consistori a exercir el control o supervisió del
pacte. Pensem que l'Ajuntament és l'únic actor que pot exercir les funcions
d’àrbitre o de supervisor del pacte amb equanimitat i eficàcia.

Finalment, incidir en la novetat del que s’està proposant i que suposa capgirar
completament la lògica del sistema vigent. Actualment, el sistema parteix de la detecció
d’una necessitat o demanda a la que tracta de donar resposta mitjançant la definició d’un
servei i del seu mode de prestació. Per contra, el que s’està proposant aquí és definir un
àmbit o entorn que sigui capaç d’oferir resposta a una amplia gama de funcions (tant si són
des d’un punt de vista assistencial com de prevenció), que sigui adaptable i a on els
diversos actors (tant des del vessant de l’oferta com des del de la demanda) puguin
col∙laborar per aconseguir que aquests processos d’envelliment es visquin de la millor
manera tant pels propis subjectes com per la seva família o entorn de referència.
Aconseguir aquests ecosistemes de cura posicionaria de manera destacada a Barcelona
com un referent mundial en la matèria.

3. Aprofundir en el principi de subsidiarietat i invertir la lògica de la definició de la
cartera de serveis.
Tot el que s'ha pogut examinar i analitzar indica que com més s'acosta el disseny,
organització i prestació del servei millor és el seu resultat. Per tant, seria bo invertir la
lògica organitzativa del sistema de serveis socials donant‐ne la preeminència al nivell
local. Això però no s'ha d'interpretar com una oposició frontal a qualsevol mena de
coordinació o articulació del nivell local, en absolut. Però si que s'ha d'interpretar en el
sentit que aquesta coordinació s'ha d'exercir a partir de l'anàlisi de la realitat local per
detectar quines oportunitats poden generar‐se amb mesures de cooperació o
d'organització conjunta. Per tant, seria una coordinació de baix a dalt i no, com
s'acostuma fer, de dalt a baix.

4. Invertir en tot allò que suposi tenir un envelliment actiu, autònom i saludable.
Aquí no s'està descobrint res de nou ja que l'Ajuntament ja fa temps que treballa en
l'àmbit de la prevenció i de la promoció de l'envelliment.
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5. Aprofitar la tecnologia en tot allò que faciliti la consecució dels punts anteriors.
Encara hi ha una actitud poc ambiciosa respecte al que es pot obtenir amb solucions
tècniques. D’entrada però insistir que l’àmbit de la tecnologia no es redueix a les TIC,
aquí hi entraria tot el que té a veure amb innovació social, reenginyeria de processos,
arquitectura i urbanisme i, és clar, les mateixes TIC. Ara bé, el que potser caldria
repensar són els procediments tradicionals de compra pública, que obliguen a
l’administració a assolir un alt nivell d’expertesa en les tècniques que es volen adquirir,
per models de Compra pública innovadora vinculats als efectes o resultats que es volen
aconseguir.

6. Començar per un objectiu la consecució del qual sigui mesurable.
Quan el que es proposa és d’una complexitat com la que s’està contemplant cal ser
molt curós en la planificació, un excés d’ambició en la definició d’objectius, o el fet de
configurar‐los de forma massa abstracta en podria malmetre tota la proposta. No
només això, més enllà de la complexitat, el gran de canvi del que s’està plantejant és
tan gran que no es raonable pensar que és podrà assolir a curt termini. Per tant, cal
afinar molt en l’elecció de la primera fita.
Al llarg de l’estudi la interacció amb personal de l’Ajuntament ha fet emergir la qüestió
de l’avaluació com una possible primera fita. Hi ha diverses raons per donar suport a
aquesta possibilitat:
a.

b.

c.

Independentment dels canvis que es vulguin introduir, aconseguir un
sistema d’avaluació dels serveis fiable seria quelcom de gran importància i
utilitat.
De cara a fer canvis en serveis seria molt convenient tenir alguna
mecanisme fiable per mesurar‐ne els resultats i comparar‐ne l’efectivitat
amb les fórmules anteriors.
La pròpia lògica de l’avaluació pot ser una manera més plàcida i natural
d’anar fent la migració del sistema vigent a un nou model en la mesura que,
de entrada, no representaria un trencament radical amb el plantejament
actual.
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6. CONCLUSIONS
Aquest estudi, que ara teniu a mans, té com a origen primigeni la preocupació de diversos
responsables de serveis socials per a la gent gran que comencen a adonar‐se que la
configuració actual d’aquests serveis pot no ser sostenible. La seva inquietud s'origina per una
conjuntura que sembla especialment incerta en aquest tema i que té dues grans causes: per
una banda, l'evolució demogràfica que indica que el nombre de persones de 65 i més anys
augmentarà; i, per l'altra, un context de severa recessió econòmica que limita fortament la
capacitat de l'administració per entomar una demanda creixent. En conjunt, aquests dos
factors qüestionen la viabilitat del sistema en els paràmetres actuals d’oferta i de demanda.
Per tant, era ben natural que, d'entrada, la pregunta que van formular aquells responsables
fos:
‐ Fins quan podrem mantenir el nivell actual de cobertura dels serveis?
Com ja s'ha dit, és una pregunta ben legítima però segurament, no és la pregunta fonamental.
Les respostes de la pregunta inicial porten, indefectiblement, a escenaris en el que o bé hom
es veu abocat a gestionar retallades i/o reduccions; o bé a anar directament al
desmantellament del mateix sistema. L’explicació és senzilla, aquesta pregunta només permet
atacar el problema des dels paràmetres del sistema actual i, en darrer terme, la única via de
tractament que proporciona és incidir sobre l’oferta de serveis. Ara bé, i si part del problema
provingués de la pròpia configuració dels sistema? Aleshores, enfocar el tema d'acord amb la
pregunta original ens impediria poder incidir sobre les premisses del sistema. És per aquesta
raó que l'equip de Globalisys va valorar que la pregunta realment rellevant era:
‐ Per què el sistema actual de serveis socials és insostenible?
Aquest plantejament no precloïa la possibilitat de trobar opcions per augmentar la viabilitat
dins dels paràmetres actuals dels serveis socials per a gent gran; però, en canvi, si que
permetia analitzar si les causes de la insostenibilitat estaven relacionades amb els trets bàsics
de l’esmentat sistema. En qualsevol cas, era imperatiu començar per definir el sistema objecte
de l'estudi.

6.1. DEFINICIÓ
Aquest primer pas va demostrar ser un repte en si mateix per la seva extraordinària
complexitat degut, en bona mesura, a la gran diversitat dels seus elements. La
configuració final del sistema objecte es fonamenta en la interrelació de tres grans
elements:
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1.

El bloc públic, encapçalat per l’Ajuntament de Barcelona però que també està integrat
per la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya ja que també són actors
determinants en el sistema que s’estava definint.
2. El bloc social, on hi destaca la gent gran com a impulsor de la demanda d’aquests
serveis. Però el cert és que la gent gran no són un col∙lectiu a l’ús, són una franja d’edat
extraordinàriament diversa. En alguns casos, aquestes persones es poden (o s’han de)
considerar de forma isolada, mentre que, en altres, no es poden destriar del seu
context familiar o comunitari. De fet, en darrer terme, és una qüestió que afecta al
conjunt de la societat.
3. El bloc privat, que, en primer lloc, inclou al conjunt d’entitats i empreses que presten
serveis socials. Aquí hi torna a haver una gran diversitat: empreses privades, entitats
sense ànim de lucre, entitats o associacions voluntàries, etc.; de fet, en molts casos la
frontera entre el bloc social i el privat és força difusa. Finalment, aquí també s’ha
d’encabir aquells actors que treballen en la recerca i la innovació i els resultats dels
quals poden afectar el disseny o la forma de prestació dels serveis socials per a gent
gran.
Gràficament el sistema tindria aquesta representació:
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I si hi afegim els fluxos de relació s’acaba de copsar millor la complexitat a la que s’havia fet
esment abans.

Un cop definit el sistema (delimitat en vermell) es podia passar a fer‐ne la diagnosi del seu
estat.

6.2. DIAGNOSI
Per fer aquesta part l’equip responsable de l’estudi va fer servir la Teoria de Sistemes
Evolutius. Aquesta elecció es va fonamentar tant en la seva versatilitat com en la seva
capacitat per valorar la situació de temes tan complexos com el que s’estava examinant.
La teoria postula que qualsevol sistema té un cicle vital que passa per cinc estadis:
1.
2.
3.
4.
5.

Emergència.
Desenvolupament.
Maduresa.
Desestabilització.
Ruptura transformativa.
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Aprofitant l’avinentesa que, en paral∙lel a l’estudi, es va desenvolupar un seminari
d’intel∙ligència competitiva amb tècnics i representants de les diverses àrees i
departaments de l’Ajuntament de Barcelona, es va analitzar amb totes aquestes persones
en quin estadi es podia trobar el sistema analitzat. No va ser gens fàcil perquè la diversitat
interna dels seus components també es reflectia en una varietat de situacions evolutives.
Al capdavall però es va concloure que el sistema es trobava en fase de desestabilització
per les següents raons:
7. Perquè el sistema ja havia donat diverses indicacions de insostenibilitat abans de la crisi.
8. Per l’allargament de l’esperança de vida que, de fet, és el principal repte del sistema
actual (incloent l’augment de l’índex d’envelliment i, també, del de sobreenvelliment).
9. Per la tendència en la reducció de les unitats familiars que, tot i que s’ha vist afectada
per la crisi forçant reagrupaments familiars, es fonamenta en la pròpia evolució de la
piràmide d’edats.
10. Per l’emergència d’una nova concepció de l’envelliment, no com una mera etapa
terminal, sinó com un procés en que és possible gaudir d’una vida activa i plena.
11. Per la fonamentació jurídica‐social del sistema, en el sentit que les administracions han
de vetllar per garantir les condicions en les que els seus ciutadans no només puguin
atènyer unes mínimes condicions de vida digne, sinó també, que pugui assolir cotes
creixents de benestar, obligant a aquestes administracions a haver d’assumir un volum
creixent de costos.
12. Finalment, perquè, en darrer terme, no es pot considerar la crisi únicament com un
fenomen puntual que ha colpejat el sistema analitzat, sinó que, en si mateixa, la crisi és
la màxima expressió de la arribada d’un sistema a la fase crítica.
Un cop acceptat que el sistema es troba en un estadi de desestabilització, aleshores és
imperatiu examinar el seu context per determinar quins canvis s’estan produint i quines
opcions se li presenten.

6.3. TENDÈNCIES
1.

Envelliment productiu
Envelliment productiu: donar sentit i utilitat a la darrera part de la vida en donar valor a
tots els actius intangibles. Aprofitar l’oportunitat que representa la gent gran amb
inquietuds, prevenint alhora els problemes derivats d’una manca d’activitat o
motivació.
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2. Visió holística
Visió holística: ecosistemes intel∙ligents de cura i suport. Model integrat de servei a les
persones dependents recolzat en noves eines tecnològiques que permeten
l’automatització de processos i la coordinació de tots els actors.
3. Crowdcare
Crowdcare: les persones a partir de certa edat s’organitzen en comunitats per tal de
generar un entorn que optimitzi els recursos i que garanteixi, al mateix temps, una vida
digna i en companyia.
4. Super‐segmentació
Supersegmentació: serveis cada cop més específics. Donar una resposta eficient i de
qualitat obliga a una especialització que també implica més eficiència.
5. Economia de la gent gran
Economia de la gent gran: serveis comercials específics per a la gent gran amb retorn
econòmic.
6. Autogestió i independència
Autogestió i independència: la gent gran valora la seva independència i vol viure, dins
de les seves possibilitats i sense evitar cures i tractaments, en un entorn que pugui
anomenar llar.
7. Processos de gestió innovadors
Noves maneres de dissenyar, construir i gestionar els serveis.
8. Disseny i tecnologia inclusiva
Disseny i tecnologia inclusiva: disseny i tecnificació dels recursos ja existents o de nova
creació per tal que resultin de fàcil utilització per a la gent gran i, per extensió, a tota la
societat.
D’aquestes tendències es poden derivar dos divers i dues metatendències.
Pel que fa als divers:
1.

Redefinició dels actors i dels rols
Qui intervé, amb quin objectiu i amb quina motivació. No únicament es tracta
d’incorporar nous agents al sistema de serveis socials, sinó de crear noves tasques i
perfils, i reassignar els ja existents.

2. Ampliació de la tipologia de serveis.
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Els serveis socials deixen de ser un servei orientat únicament a problemes i també
donen resposta a oportunitats. Augment de la proactivitat i de la visió a mitjà i llarg
termini, tant per part dels proveïdors com dels beneficiaris.
I en relació a les metatendències:
1.

La metatendència individual: la persona gran com a centre del sistema.

2. La metatendència social: El sistema com a unitat de gestió. En aquest cas, es considera
com a centre del sistema tot l’entorn de la persona gran.

6.4. PROSPECTIVA
A l’hora d’explorar quins escenaris de futur s’obren pel sistema de serveis socials per a la
gent gran es va fer servir el mètode d’anàlisi morfològica perquè permetia gestionar les
esmentades diversitat i complexitat del tema. Per operar l’anàlisi es van seleccionar les
variables que podien donar més joc de cara a la configuració futura del sistema. Les
escollides van ser:
1.

Nova concepció de l’envelliment
Contemplant tres hipòtesis de desenvolupament:
a. El nou concepte d’envelliment no qualla i té una aplicació residual.
b. El nou concepte d’envelliment té un desplegament desigual degut a la gran divisió
que hi ha dins de la gent gran: per una banda, aquells en situació més vulnerable
(econòmica, sanitària i social), i per aquells que han arribat a la jubilació havent
incorporat aspectes del concepte.
c. El nou concepte es consolida precisament com una manera de superar les
conseqüències de la crisi.

2. L’estructura familiar
Incloent dues hipòtesis:
a.

Bipolarització de les situacions familiars amb una minva dels avis que viuen sols
versus un augment dels que viuen amb familiars (parelles i/o fills).

b.

Consolidació del nombre de gent gran que viu sola o amb la seva pare parella amb
o sense l’ajuda de cuidadors professionals.

3. La situació econòmica de la gent gran
Amb dues hipòtesis:
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a. Pèrdua del poder adquisitiu ja sigui perquè les pròpies pensions pateixen retallades
o bé perquè aquestes no es poden actualitzar d’acord amb l’increment del cost de
la vida.
b. Manteniment o augment del seu poder adquisitiu bé perquè les pensions es poden
revisar a l’alça o perquè s’estén l’ús de plans de pensions de forma complementaria.
En qualsevol cas, aquestes opcions impliquen que la situació econòmica millora de
forma proporcional.
4. La innovació tecnològica
Es van contemplar les següents opcions:
a. Factors culturals i econòmics restringeixen i condicionen la implantació de
solucions tècniques. Molta gent gran no confia en la tecnologia i la percep com un
element de deshumanització.
b. L’opció tecnològica es restringeix a algunes funcions de monitoratge i alleujament
de la dependència.
c. S’aposta per la tècnica de cara a desenvolupar entorns de cura integral per a gent
gran.
5. Segmentació dels serveis
Les hipòtesis que s’han analitzat són:
a. L’opció per a la segmentació de serveis no aconsegueix imposar‐se, la lògica de les
retallades i la recentralització obliga a l’Ajuntament a concentrar l’oferta en un
nombre limitat d’opcions de serveis que cobreixen aquelles situacions més greus.
b. L’opció de la segmentació s’obre de forma limitada en un seguit de supòsits
concrets com a proves pilot, per exemple, en persones amb nivells de dependència
lleu.
c. La segmentació s’imposa i s’estén al conjunt de serveis social per tal de permetre la
definició de serveis individualitzats i, alhora, possibilitar el consum cooperatiu.
6. El suport comunitari
Es van considerar les següents alternatives:
a. Es desenvolupen xarxes comunitàries però de manera informal, centrant‐se en
tasques de monitoratge i d’acompanyament.
b. Es defineixen xarxes comunitàries que combinen elements de suport professional
per tal de crear entorns més adaptats a les necessitats de la gent gran.
c. Es defineixen entorns comunitaris on els diversos actors contribueixen a crear
ecosistemes de cura per a la gent gran. Aquest entorn es converteix en una nova
alternativa per a la cura de gent gran dins d’uns paràmetres concrets.
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7. L’acció de l’administració
Es van caracteritzar tres situacions:
a. L’acció de l’Ajuntament es veu limitada per les retallades pressupostaries i, també,
per l’impuls recentralitzador del govern espanyol que, adduint raons d’eficiència,
recupera competències autonòmiques i municipals en aquest àmbit.
b. L’Ajuntament manté un volum d’esforç i d’acció prou important, però l’alentiment
en superar la crisi fa que es vegi desbordat per l’increment del nombre de gent
gran en situació vulnerable.
c. Precisament per causa de la dificultat en deixar enrere l’impacte de la crisi,
l’Ajuntament proposa i lidera un pacte ciutadà, amb la implicació activa dels
diversos agents socials, per definir un nou model de cura integral centrat en la
prevenció i la preservació de l’autonomia de la gent gran.

En la següent taula es pot veure tota les opcions analitzades.
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Nova
concepció de
l’envelliment

L’estructura
familiar

La situació
econòmica de
la gent gran

La innovació
tecnològica

Segmentació dels
serveis

Xarxes comunitàries

L’acció de l’Ajuntament

Només assoleix
una aplicació
residual.

Bipolarització
de les
situacions
familiars.

Pèrdua de
poder
adquisitiu.

Factors culturals i
econòmics en
restringeixen molt
la seva implantació.

Les retallades i la
recentralització força
la concentració de
l’oferta en un nombre
limitat de serveis.

Es desenvolupen de
manera informal,
centrant‐se en
monitoratge i
acompanyament.

Es veu limitada per les
retallades i l’impúls
recentralitzador del
govern espanyol.

Té un
desplegament
desigual.

Consolidació
del nombre de
gent vivint
sola o en
parella.

Manteniment o
augment del
poder
adquisitiu.

Es restringeix a
algunes funcions de
monitoratge i
alleujament de la
dependència.

S’obre l’opció de
forma limitada, per
exemple, en persones
amb dependència lleu.

Es combina amb
suport de cura
professional per
crear entorns més
adaptats.

Es veu desbordada per
l’increment del nombre
de gent gran en situació
vulnerable.

Es desenvolupa per
crear entorns de
cura integral per a
gent gran.

S’estén la segmentació
per tal de permetre la
definició de serveis
individualitzats que
facin possible el
consum cooperatiu.

Es converteix en
una nova alternativa
per a la cura de gent
gran dins d’uns
paràmetres
concrets.

Lidera un nou model de
cura integral, amb la
implicació dels agents
socials, i centrat en la
prevenció i manteniment
de l’autonomia de la
gent gran.

Aconsegueix
consolidar‐se.
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La combinació d’aquestes variable, en les seves diverses caracteritzacions va donar lloc a
quatre escenaris:

Escenari 1: L’efecte de la crisi s’allarga
Nova
concepció de
l’envelliment

L’estructura
familiar

Bipolarització
Només assoleix
de les
una aplicació
situacions
residual.
familiars.

Té un
desplegament
desigual.

Aconsegueix
consolidar‐se.

Consolidació
del nombre de
gent vivint
sola o en
parella.

La situació
econòmica de
la gent gran

La innovació
tecnològica

Segmentació dels
serveis

Xarxes
comunitàries

L’acció de
l’Ajuntament

Pèrdua de
poder
adquisitiu.

Factors culturals i
econòmics en
restringeixen
molt la seva
implantació.

Les retallades i la
recentralització força
la concentració de
l’oferta en un nombre
limitat de serveis.

Es desenvolupen de
manera informal,
centrant‐se en
monitoratge i
acompanyament.

Es veu limitada per les
retallades i l’impúls
recentralitzador del
govern espanyol.

Manteniment o
augment del
poder
adquisitiu.

Es restringeix a
algunes funcions
de monitoratge i
alleujament de la
dependència.

S’obre l’opció de
forma limitada, per
exemple, en persones
amb dependència lleu.

Es combina amb
suport de cura
professional per
crear entorns més
adaptats.

Es veu desbordada per
l’increment del nombre
de gent gran en situació
vulnerable.

Es desenvolupa
per crear entorns
de cura integral
per a gent gran.

S’estén la segmentació
per tal de permetre la
definició de serveis
individualitzats que
facin possible el
consum cooperatiu.

Es converteix en
una nova alternativa
per a la cura de gent
gran dins d’uns
paràmetres
concrets.

Lidera un nou model de
cura integral, amb la
implicació dels agents
socials, i centrat en la
prevenció i manteniment
de l’autonomia de la
gent gran.

Els trets principals d’aquest escenari es resumeixen en els següents punts:



L’impacte de la crisi s’allarga en el temps i genera moltes demandes que s’ha
d’afrontar, com a resultat s’evidencia que la gent gran no és una prioritat.
 La cura informal es consolida com a primera opció per a moltes famílies.
 Hi ha un empobriment de la gent gran que els fa més vulnerables i dependents dels
serveis socials.
 L’acció de l’Ajuntament es veu afectada per l’impúls recentralitzador del govern
central que veu com se li retallen recursos i competències.
És l’escenari que conté majors elements de continuïtat amb al situació present, i,
precisament per això, és el més insostenible. Conté molts factors amb un procés
d’increment de les tensions internes i, per aquesta raó, és poc probable que pugui
perllongar‐se sense patir alguna ruptura.
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Escenari 2: La gent gran reacciona
Aquest és el primer escenari que contempla una ruptura, els seus trets principals són:
Nova
concepció de
l’envelliment

L’estructura
familiar

Bipolarització
Només assoleix
de les
una aplicació
situacions
residual.
familiars.

Té un
desplegament
desigual.

Aconsegueix
consolidar‐se.

Consolidació
del nombre de
gent vivint
sola o en
parella.

La situació
econòmica de
la gent gran

La innovació
tecnològica

Segmentació dels
serveis

Xarxes
comunitàries

L’acció de
l’Ajuntament

Pèrdua de
poder
adquisitiu.

Factors culturals i
econòmics en
restringeixen
molt la seva
implantació.

Les retallades i la
recentralització força
la concentració de
l’oferta en un nombre
limitat de serveis.

Es desenvolupen de
manera informal,
centrant‐se en
monitoratge i
acompanyament.

Es veu limitada per les
retallades i l’impúls
recentralitzador del
govern espanyol.

Manteniment o
augment del
poder
adquisitiu.

Es restringeix a
algunes funcions
de monitoratge i
alleujament de la
dependència.

S’obre l’opció de
forma limitada, per
exemple, en persones
amb dependència lleu.

Es combina amb
suport de cura
professional per
crear entorns més
adaptats.

Es veu desbordada per
l’increment del nombre
de gent gran en situació
vulnerable.

Es desenvolupa
per crear entorns
de cura integral
per a gent gran.

S’estén la segmentació
per tal de permetre la
definició de serveis
individualitzats que
facin possible el
consum cooperatiu.

Es converteix en
una nova alternativa
per a la cura de gent
gran dins d’uns
paràmetres
concrets.

Lidera un nou model de
cura integral, amb la
implicació dels agents
socials, i centrat en la
prevenció i manteniment
de l’autonomia de la
gent gran.



La consciència que l’administració no pot arribar a tot ni a tothom es va estenen i la
gent gran s’adona que s’ha de moure per aconseguir els serveis que necessita.
 La primera resposta a aquesta demanda creixen s’origina en les xarxes comunitàries.
Inicialment centrades en tasques de suport i monitorització però que incrementen les
seves funcions i s’estenen.
 En aquestes predomina el voluntarisme informal.
 Baixa penetració de la tecnologia tot i que més per raons culturals que econòmiques.
Aquest escenari explora la possibilitat que la iniciativa social de baix perfil, assumeix
algunes de les tasques tradicionalment atribuïdes a l’administració. El major punt
d’incertesa rau però, en el fet que no hi ha un veritable plantejament alternatiu al sistema
tradicional de serveis socials, per tant, pot ser una estratègia que permeti guanyar temps
per desenvolupar una opció més robusta; altrament, és dubtós que pugui allargar‐se molt
en el temps.

Escenari 3: La gent gran lidera el canvi
Aquest escenari aprofundeix en la possibilitat que sigui la pròpia gent gran la que formuli
una alternativa al sistema actual de serveis socials. Aquesta possibilitat però, pressuposa
que l’administració es massa feble per articular, coordinar o supervisar aquest procés, i per
tant, és dirigit des d’una lògica més propera al mercat que a la dels serveis públics.
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Nova
concepció de
l’envelliment

L’estructura
familiar

Bipolarització
Només assoleix
de les
una aplicació
situacions
residual.
familiars.

Té un
desplegament
desigual.

Consolidació
del nombre de
gent vivint
sola o en
parella.

La situació
econòmica de
la gent gran

La innovació
tecnològica

Segmentació dels
serveis

Xarxes
comunitàries

Pèrdua de
poder
adquisitiu.

Factors culturals i
econòmics en
restringeixen
molt la seva
implantació.

Les retallades i la
recentralització força
la concentració de
l’oferta en un nombre
limitat de serveis.

Es desenvolupen de
manera informal,
centrant‐se en
monitoratge i
acompanyament.

Es veu limitada per les
retallades i l’impúls
recentralitzador del
govern espanyol.

Manteniment o
augment del
poder
adquisitiu.

Es restringeix a
algunes funcions
de monitoratge i
alleujament de la
dependència.

S’obre l’opció de
forma limitada, per
exemple, en persones
amb dependència lleu.

Es combina amb
suport de cura
professional per
crear entorns més
adaptats.

Es veu desbordada per
l’increment del nombre
de gent gran en situació
vulnerable.

Es desenvolupa
per crear entorns
de cura integral
per a gent gran.

S’estén la segmentació
per tal de permetre la
definició de serveis
individualitzats que
facin possible el
consum cooperatiu.

Es converteix en
una nova alternativa
per a la cura de gent
gran dins d’uns
paràmetres
concrets.

Lidera un nou model de
cura integral, amb la
implicació dels agents
socials, i centrat en la
prevenció i manteniment
de l’autonomia de la
gent gran.

Aconsegueix
consolidar‐se.

L’acció de
l’Ajuntament

Els seus trets principals són:



Presa de consciència de la gent gran de la seva influència i aprenen a articular‐se com a
lobby per aconseguir els seus objectius
 Promoció de l’autonomia personal com a estratègia preventiva de cura.
 El nou plantejament es centra en la creació d’ecosistemes de cura més que no en les
prestacions en si.
 Redefinició de la cartera de serveis.
 Forta implantació d’opcions tecnològiques.
A diferència dels escenaris anteriors aquest requereix d’algunes condicions prèvies per a
poder‐se dur a terme. En concret, caldria que la gent gran culminés alguna mena de procés
de coordinació o articulació per poder‐se postular com un lobby amb un mínim
d’efectivitat.

Escenari 4: L’Ajuntament lidera el canvi
Aquests és l’escenari més normatiu en la mesura que, més que explorar determinades
combinacions de circumstancies, el que vol és analitzar sota quines condicions
l’Ajuntament de Barcelona podria (o hauria) d’assumir el lideratge del canvi en la
configuració del sistema de serveis socials adreçats a la gent gran.
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Nova
concepció de
l’envelliment

L’estructura
familiar

Bipolarització
Només assoleix
de les
una aplicació
situacions
residual.
familiars.

Té un
desplegament
desigual.

Consolidació
del nombre de
gent vivint
sola o en
parella.

Aconsegueix
consolidar‐se.

La situació
econòmica de
la gent gran

La innovació
tecnològica

Segmentació dels
serveis

Xarxes
comunitàries

L’acció de
l’Ajuntament

Pèrdua de
poder
adquisitiu.

Factors culturals i
econòmics en
restringeixen
molt la seva
implantació.

Les retallades i la
recentralització força
la concentració de
l’oferta en un nombre
limitat de serveis.

Es desenvolupen de
manera informal,
centrant‐se en
monitoratge i
acompanyament.

Es veu limitada per les
retallades i l’impúls
recentralitzador del
govern espanyol.

Manteniment o
augment del
poder
adquisitiu.

Es restringeix a
algunes funcions
de monitoratge i
alleujament de la
dependència.

S’obre l’opció de
forma limitada, per
exemple, en persones
amb dependència lleu.

Es combina amb
suport de cura
professional per
crear entorns més
adaptats.

Es veu desbordada per
l’increment del nombre
de gent gran en situació
vulnerable.

Es desenvolupa
per crear entorns
de cura integral
per a gent gran.

S’estén la segmentació
per tal de permetre la
definició de serveis
individualitzats que
facin possible el
consum cooperatiu.

Es converteix en
una nova alternativa
per a la cura de gent
gran dins d’uns
paràmetres
concrets.

Lidera un nou model de
cura integral, amb la
implicació dels agents
socials, i centrat en la
prevenció i manteniment
de l’autonomia de la
gent gran.

Les seves característiques principals són:



L’Ajuntament desenvolupa una estratègia d’aliances amb altres agents públics i privats
per definir ecosistemes de cura.
 Els serveis es fonamenten en l’acció coordinada amb l’entorn familiar i el context
comunitari.
 Es dona preferència a opcions tecnològiques subtils o de baix perfil (innovació social,
reenginyeria de processos, arquitectura, tecnologia ambiental, etc.).
 L’Ajuntament ha de diversificar encara més la seva activitat entre la prestació de
serveis pròpiament dits, la comunicació i la pedagogia.
Aquest escenari parteix de la premissa que en una situació de relativa feblesa de tots els
actors involucrats, l’administració és la única que té capacitat per provocar i liderar els
canvis necessaris per la seva facultat normativa. Però enlloc de fer‐ho exclusivament des
de la regulació, s’aprofita la capacitat d’interlocució que ha tingut el consistori per
aconseguir un veritable pacte ciutadà que situï a Barcelona com un referent mundial en el
tema.

6.5. VALORACIÓ
Segons la Teoria de sistemes evolutius podem classificar els escenaris de la següent
manera:



Opcions inferior: aquelles que o bé neguen el problema o parteixen de la base que les
coses s'arreglaran per si soles. Per tant, com que no fan res per tractar o corregir els
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reptes, asseguren el pas del sistema a l'estadi de ruptura i, més o més d'hora, a la seva
extinció.
Escenari 1.



Opció Lateral: acostumen a ser intents de reforma; per tant, poden resoldre alguns
aspectes dels esmentats reptes, generalment elements simptomàtics, però, per
aquesta mateixa raó, rarament poden incidir en les causes. Tot plegat, són opcions que
poden permetre guanyar temps al sistema, però si aquest temps no s'aprofita per
atacar les causes de la desestabilització, el sistema seguirà acumulant tensió interna i
pot acabar per tenir un esclat de ruptura més violent.
Escenari 2.



Opció Superior: aquelles que permeten que el sistema superi els reptes que l'han
portat a l'estadi de desestabilització i, per tant, li obren la possibilitat d'accedir a un
nou estadi d'emergència.
Escenari 3 i Escenari 4.

Com a conclusió de tota l’anàlisi feta, seguidament es llisten uns elements que poden
contribuir al sistema a assolir una opció superior:
1.

Impulsar la cooperació públic‐privada però des d’una perspectiva de societat civil
incorporant tant a l'administració i als agents econòmics com a la societat civil per
generar un pacte ciutadà sobre l'envelliment.

2. L’administració ha d’anar modificant el seu rol de prestador a supervisor o àrbitre d’un
ecosistema de cura complex, polièdric i multinivell.
3. Aprofundir en el principi de subsidiarietat i invertir la lògica de la definició de la cartera
de serveis.
4. Invertir en tot allò que suposi tenir un envelliment actiu, autònom i saludable.
5. Aprofitar la tecnologia en tot allò que faciliti la consecució dels punts anteriors.
6. Començar per un objectiu la consecució del qual sigui mesurable.
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7. ANNEX
Tendència: Envelliment productiu
Número d’ordre: 1
Nom: Lisboa Sensorial, un projecte
Data: consultat 17 de març del 2014
Lloc: Lisboa, Portugal
Companyia / Organització: Lisboa Sensorial
Resum: Lisboa Sensorial consisteix en una excursió a peu per Alfama, un dels barris més antics
de Lisboa. El tret diferencial és que els participants realitzen la ruta amb els ulls embenats i el
guia que els mostra el barri és invident. El guia comparteix amb els participants la seva
experiència de sentir el barri amb l’absència de la visió, i per tant, amb l'olfacte, el tacte, el gust
i l’oïda. L’objectiu del projecte és proporcionar una nova percepció sensorial de l’entorn a
través de nous estímuls i positivar la percepció que poden tenir les persones vidents sobre la
discapacitat visual.
Url: http://www.lisbonwalker.com/walksens.html

Número d’ordre: 2
Nom: Crear ocupació amb sentit, convertint la discapacitat en talent
Data: data de consulta: abril 2014; data del documental: 2008
Lloc: Alemanya
Companyia / Organització: Discovering Hands
Resum: Discovering Hands emplea a 70 dones amb discapacitat visual per a la detecció precoç
del càncer de mama a través d'exploracions tàctils. Aquestes persones reben formació
específica com a "Examinadors Mèdics Tàctics" durant 9 mesos i fan pràctiques a consultes
amb doctors, així com formació en psicologia i tècniques de comunicació. La seva discapacitat
percebuda, que els proveeix de capacitats sensorials extraordinàries, és aprofitada com un
talent.
URL: http://www.discovering‐hands.de/start/english‐version.html
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Número d’ordre: 3
Nom: Crear ocupació amb sentit, convertint la discapacitat en talent
Data: data de consulta: abril 2014; web actualitzada a: 2014
Lloc: Dinamarca, amb 12 nuclis internacionals a Europa, EUA i Canada
Companyia / Organització: Specialisterne
Resum: Specialisterne, que tradueix del danès com "Els Especialistes" és una empresa
d'innovació social on la majoria dels empleats tenen un diagnòstic dins de l'espectre autista.
Els empleats treballen com a consultors de negocis en tasques com ara les proves de
programari, la programació i l'entrada de dades pels sectors públic i privat. Aprofiten les
característiques especials i els talents de les persones amb autisme com a avantatge
competitiu, i com un mitjà per ajudar les persones amb autisme amb una ocupació amb sentit.
URL: http://specialisterne.com/

Número d’ordre: 4
Nom: Tractar la violència com una malaltia infecciosa
Data: data de consulta: abril 2014; iniciativa del 1995
Lloc: Iniciat a Chicago, EUA, s'ha extès a diferents ciutats
Companyia / Organització: Cure Violence
Resum: Iniciativa fundada el 1995 pel Dr Gary Slutkin, epidemiòleg nord‐americà que sosté que
la violència ha de ser tractada com una epidèmia i es pot prevenir aturant el seu
comportament a l'origen. Cure Violence inverteix la propagació de la violència mitjançant l'ús
dels mètodes i estratègies associades amb el control de malalties (detecció i interrupció,
identificació de les persones que participen en la transmissió, i canvi de les normes socials de
les comunitats on es produeix). Aquests mètodes han donat lloc a reduccions en els tirotejos i
els assassinats d'entre el 16% i el 34%.
URL: http://cureviolence.org/
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Número d’ordre: 5
Nom: Siel Bleu promou l’activitat física adaptada per a la gent gran
Data: consultat 19 de març del 2014
Lloc: França, Irlanda
Companyia / Organització: Siel Bleu
Resum: Siel Bleu és una organització sense ànim de lucre que promou l’activitat física per
mantenir o millorar la salut físic i psíquica. El model de Siel Bleu es basa en l’Activitat Física
Adaptada (APA) per a la gent gran en diferents entorns (a casa, als centres de dia, a les
residències…) i l’objectiu és dotar d’eines i recursos per a mantenir la independència,
l’autonomia, la inclusió social i la salut.
Url: http://sielbleu.ie

Número d’ordre: 6
Nom: Mitjons sota demanda teixits per àvies i àvies
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Bael, Suïssa
Companyia / Organització: Tarzan
Resum: El projecte NetGranny, que ja no està en marxa, consistia en una plataforma online on
l’usuari o consumidor escollia un patró de mitjons i aquests eren teixits per àvies i àvies. Es
tractava de la producció d’un producte personalitzat i fet a mà per part de gent gran amb
necessitat d’ocupació.
Url: http://www.netgranny.ch/sockenshop/index.php?language=en
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Número d’ordre: 7
Nom: Knitting Social Fabric: projecte intergeneracional al voltant del teixir i la moda
Data: consultat 18 de març del 2014
Lloc: Alemanya
Companyia / Organització: Granny’s Finest
Resum: El projecte Knitting Social Fabric connecta el talent i les tradicions de gent gran del
teixir amb joves dissenyadors i del món de la moda més actual per tal de compartir
experiències i coneixement.
Url: http://www.grannysfinest.com/grannies

Número d’ordre: 8
Nom: Una fàbrica en la que treballar i conviure passats els 65
Data: data de consulta: abril 2014; data del documental: 2008
Lloc: Boston, EUA
Companyia / Organització: Vita Needle Company
Resum: Documental sobre la companyia Vita Needle, l'edat mitjana dels treballadors de la qual
és 74 anys. 35 pensionistes que han contribuït a augmentar les vendes de l'empresa en un 100%
en cinc anys. Els empleats, entre 75 i 96 anys d'edat, van trobar una nova llar, se senten feliços
en la seva comunitat i necessaris. Són lleials, tenen un fort sentit de la responsabilitat i estan
molt motivats. Les rivalitats o les lluites de poder no tenen lloc en les seves vides. La lliure
elecció dels temps de treball i hores de treball els deixa bastant temps per als néts, les cites
mèdiques o de gimnàstica.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ky0EsgO0sbc
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Número d’ordre: 9
Nom: Noves oportunitats laborals amb impacte social positiu per a gent adulta
Data: consultat 19 de març del 2014
Lloc: San Francisco, Estats Units
Companyia / Organització: Encore.org
Resum: Encore.org és una organització sense ànim de lucre que té per objectiu construir un
moviment per donar una nova oportunitat a les persones que un cop fets els 50 decideixen
canviar els objectius de la seva vida i treballar per fer el bé. Encore.org proveeix informació de
manera gratuïta per ajudar a les persones a en aquesta transició de trobar feina amb més
impacte social en el que anomenen “la segona part de la vida”.
Url: http://www.encore.org

Tendència: Envelliment productiu
Número d’ordre: 10
Nom: Startups aconsellades per gent gran amb gran experiència professional
Data: consultat 19 de març del 2014
Lloc: Alemanya
Companyia / Organització: 50‐plus Entrepreneurs
Resum: 50‐plus Entrepreneurs és un projecte que connecta startups que comencen a tirar
endavant projectes de negoci amb gent gran que els poden donar suport professional gràcies
als seus coneixements i experiència.
Url:http://www.gruender50plus.de/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Item
id=60
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Número d’ordre: 11
Nom: Competició "Sèniors en acció" per a l'activisme comunitari
Data: data de consulta: abril 2014; web actualitzada a 2014
Lloc: Polònia
Companyia / Organització: Associació d'iniciatives creatives i Fundació Polonesa‐Americana de
la llibertat
Resum: Concurs nacional que promou la cooperació intergeneracional i el voluntariat entre la
gent gran . El concurs està dissenyat específicament per a sèniors (55+) i ofereix petites
donacions, així com serveis de suport als guanyadors per ajuda'ls a implementar les seves
idees de projecte. Els projectes han de ser liderats per un individu de 55 anys o més, en
cooperació amb una organització sense ànim de lucre o una institució local. Els concursants
presenten les seves candidatures en solitari o en col∙laboració amb una persona de 30 anys o
menys.
URL: http://www.seniorzywakcji.pl/

Número d’ordre: 12
Nom: Recolzament a l’emprenedor de més de 50 anys
Data: consultat 20 de març del 2014
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: The Prince’s Initiative for Mature Enterprise
Resum: Es tracta d’una organització nacional dedicada al suport laboral de persones majors de
50 anys, per tal que puguin gaudir de suport financer, social i personal mitjançant
l’emprenedoria. L’organització desenvolupa programes formatius per a impulsar el treball
autònom i també es fa seguiment en tots els estadis de l’emprenedor: la creació de la idea,
l’arrencada i el desenvolupament.
Url: http://www.prime.org.uk
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Número d’ordre: 13
Nom: Mercat de projectes en el que els sèniors ofereixen classes sobre les seves habilitats a
individuals o grups.
Data: data de consulta: abril 2014; web actualitzada a 2014
Lloc: East London, UK
Companyia / Organització: Sidekick Studios
Resum: Projecte que permet als majors de 50 anys compartir i transmetre les seves habilitats.
Va sorgir de la idea de que la societat sempre ha après dels grans, però en algun punt hem
perdut la connexió entre generacions, amb la conseqüent pèrdua d'habilitats valuoses i
úniques.
URL: http://www.sidekickstudios.net/work/the‐amazings
https://www.mastered.com/pages/looking‐for‐the‐amazings/

Número d’ordre: 14
Nom: Pensionistes impartint tallers a les escoles
Data: Abril 2013. Consultat 19 de març del 2014
Lloc: Alemanya
Companyia / Organització: YOS ‐ Young and Old in School / JAU ‐ Jung und Alt im Unterricht
Resum: Programa pel qual un cop a la setmana pensionistes amb experiència en diferents
disciplines realitzen tallers pràctics amb alumnes de diferents escoles. L’objectiu és compartir
l’experiència de la gent gran i transmetre habilitats als joves alhora que es potencia la inclusió
de la gent gran i l’intercanvi intergeneracional.
Url: http://www.changemakers.com/innovationinageing/entries/yos‐young‐and‐old‐school
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Número d’ordre: 15
Nom: Gent gran que tutoritza alumnes en risc d’exclusió
Data: consultat 19 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: AARP Experience Corps
Resum: AARP Experience Corps es dedica a vincular gent gran amb escoles en zones
desafavorides, perquè aquests facin de tutors dels nens. Els tutors són gent gran voluntària
que donen suport a nens i nenes en entorns amb risc d’exclusió social. Actualment ja hi ha més
de 2.000 tutors sota aquest programa . Les dades mostren que el programa funciona, ja que la
mitjana d’alumnes que saben incrementa amb aquells que reben aquesta tutorització.
Url: http://www.aarp.org/experience‐corps/

Número d’ordre: 16
Nom: Universitat virtual per a gent gran
Data: consultat 31 de març del 2014
Lloc: Austràlia
Companyia / Organització: U3A
Resum: U3A Online és una universitat virtual per a gent gran. Els cursos estan especialment
pensats per a gent gran de diferents parts del món que poden patir situacions de soledat o
aïllament geogràfic i que poden seguir ritmes d’aprenentatge diferents. Els estudiants poden
tenir l’assessorament d’un tutor que els guia en els diferents cursos.
Url: https://www.u3aonline.org.au
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Número d’ordre: 17
Nom: Lassell Village és una espècie de campus universitari dedicat exclusivament a la gent
gran.
Data: consultat 31 de març del 2014
Lloc: Newton, Estats Units
Companyia / Organització: Lassell Collage
Resum: Lassell Village és una espècie de campus universitari dedicat exclusivament a la gent
gran. El campus consta d’apartaments independents, apartaments amb unitats de suport i un
espai amb llits per a tractaments especialitzats. Aquesta iniciativa combina un lloc de retir,
serveis de suport a la gent gran, sistema d’aprenentatge continu a través de classes de tot
tipus, teràpies curtes de rehabilitació i cures a llarg termini. L’objectiu de Lassell Village és
combinar una vida independent per a la gent gran en un entorn de creativitat i aprenentatge.
Url: http://www.lasellvillage.org

Número d’ordre: 18
Nom: La casa al parc (Haus in Park)
Data: data de consulta: abril 2014, web actualitzada a 2014
Lloc: Hamburg i Berlin, Alemanya
Companyia / Organització: Körber‐Stiftung Foundation
Resum: La casa al parc s'ha convertit en un lloc molt conegut a la ciutat. Desafia les imatges
estereotipades de l'envelliment a través d'exposicions relacionades amb l'edat i ofertes
artístiques/culturals que s'adrecen a tota la població.
URL: http://www.koerber‐stiftung.de/en/aktuelles/koerber‐foundation.html
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Número d’ordre: 19
Nom: Casa d’intercanvi intergeneracional per afavorir les oportunitats d’aprenentatge per a la
gent gran.
Data: consultat 18 de març del 2014
Lloc: Murska Sobota, Eslovènia
Companyia / Organització: House of Fruits Society
Resum: La House of Fruits és una casa situada al centre de Murska Sobota que proveeix a la
gent gran d’oportunitat d’aprenentatge, oportunitats de voluntariat etc. Es basa en una
aproximació d’intercanvi intergeneracional. Les activitats es centren principalment en
activitats de socialització, tallers de creació col∙lectiva i la promoció d’una vida saludable.
Url: http://hisa.sadezidruzbe.org/index.php?id=731&lang=sl

Número d’ordre: 20
Nom: Espais públics per a la cura de nens , la cura de les persones grans i el compromís civil,
sota un mateix sostre
Data: data de consulta: abril 2014, web actualitzada a 2014
Lloc: Alemanya (a 450 ubicacions)
Companyia / Organització: Ministeri de Família, Gent Gran, Dona i Joventut
Resum: Les Mehrgenerationenhaus són espais en les que s'hi reuneix diverses generacions,
vivint activament la cooperació entre aquestes. Ofereixen espai per a les activitats conjuntes i
crear una nova convivència veïnal en la comunitat. L'enfocament intergeneracional és una
característica única de cada casa: els joves ajuden la gent gran , i viceversa. La interacció entre
les generacions permet transmetre habilitats per a la vida, aporta experiències i coneixement,
promou la integració i una major cohesió entre les persones.
URL: http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/
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Número d’ordre: 21
Nom: Comunitat d’homes de mitjana edat al voltant del treball manual
Data: consultat 19 de març del 2014
Lloc: Austràlia, Irlanda, Nova Zelanda, Canadà i Gran Bretanya
Companyia / Organització: Men’s Shed Association
Resum: El projecte “sheds” té com a objectiu facilitar als homes de mitjana o de la tercera edat
aprendre noves habilitats, conèixer a gent i treballar projectes manuals concrets. Originalment
desenvolupat a Austràlia, el programa es basa en espais designats per reunir‐se i treballar
alhora, equipats amb eines i gestionats per voluntaris que dirigeixen una sèrie d’activitats al
voltant del disseny, reciclatge i la realització de coses amb les mans (making) i la generació de
comunitat.
Url: http://www.menssheds.org.uk

Número d’ordre: 22
Nom: Parcs infantils també per jugar‐hi la gent gran
Data: Març 2006. Consultat 24 de març del 2014
Lloc: Finlàndia
Companyia / Organització:
Resum: Article a The Telegraph que recull un projecte finlandès pel qual es fomenta que la
gent gran participi dels jocs en els parcs infantils de la ciutat. L‘objectiu és potenciar el joc i la
convivència intergeneracional ("three generational play") alhora que es fomenta una vida
saludable, activa i sense aïllament per a la gent gran.
Url:http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/finland/1514468/Grandparents‐join‐
the‐children‐in‐Finns‐playground‐generation‐game.html
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Tendència 2: Visió holística
Número d’ordre: 1
Nom: Buscador personalitzat d’ajudes socials del govern d’Estats Units.
Data: consultat 15 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Benefits.gov, organització del Govern d’Estats Units
Resum: Es tracta d’un buscador de ajudes socials que permet la personalització del sistema en
base a la introducció de les característiques psicosocials del ciutadà. Permet la localització de
tot tipus d’ajudes públiques dels diferents nivells administratius (federal, estatal i local) a les
que es té dret.
Url: http://www.benefits.gov

Número d’ordre: 2
Nom: Plataforma online que ajuda a localitzar recursos òptims d’assistència
Data: (consultat 20 de març del 2014)
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: Find Me Good Care
Resum: Find Me Good Care és una plataforma online que ajuda a localitzar recursos òptims
d’assistència, segons el tipus, els recursos disponibles, els serveis que es volen i la forma de
pagament. La plataforma busca facilitar la cerca de l’assistència necessària i ajudar a escollir les
millors opcions de cura i suport, i permet crear el teu propi “Good Care Planner” online que
permet guardar la informació mes útil per a les teves necessitats en un únic espai.
Url: http://www.findmegoodcare.co.uk
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Número d’ordre: 3
Nom: Programes de cura a domicili.
Data: consultat 27 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Univita
Resum: Univita proveeix programes de cura de persones grans o persones amb malalties
cròniques a domicili.
Url: http://www.univitahealth.com

Número d’ordre: 4
Nom: Envejecer: bloc de consells, idees i reflexions sobre el procés de fer‐se gran.
Data: desembre 2005. Consultat: 14 març 2014.
Lloc: Europa
Companyia / Organització: Euroresidentes
Resum: Gent gran, professionals del sector. Combina participació, compartir coneixement,
assessorament i generació de contactes.
Url: http://www.euroresidentes.com/Blogs/envejecer/2005/12/la‐tercera‐edad‐y‐diversin.htm
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Número d’ordre: 5
Nom: Serveis d'atenció domiciliària 24/7
Data: data de consulta: abril 2014; web actualitzada a 2014
Lloc: Bèlgica
Companyia / Organització: Solidariteit voor het Gezin vzw
Resum: P3 Proporciona serveis integrats i 24/7 a la gent gran que té necessitats d'atenció
complexes i necessiten suport continuat, estant amb alt risc d'ingrés en residència. Un
coordinador de servei serveix com a punt de contacte entre proveïdors de serveis, clients,
voluntaris i membres de la família i adapta constantment el paquet de serveis a les necessitats
dels clients.
URL: http://www.svhg.be/Gezondheidszorg.aspx

Número d’ordre: 6
Nom: Plataforma online per a compartir responsabilitats en la cura de persones estimades
Data: consultat 19 de març del 2014
Lloc: Londres, Gran Bretanya
Companyia / Organització: Collaborative Caring Ltd
Resum: Grouple és un servei online que ajuda a la gent a compartir les responsabilitats de la
cura de terceres persones. Es tracta d’un espai web on els diferents membres de la família o
gent implicada amb la cura pot compartir i programar les visites, compartir informació sobre
comportaments, activitats, hora de medicaments, etc. L’objectiu de la plataforma és que les
famílies estiguin informades en tot moment sobre els aspectes de la cura de la persona
estimada.
Url: http://grouple.cc
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Número d’ordre: 7
Nom: eina online per ajudar a les persones que es fan càrrec o tenen cura de persones grans
amb dependència
Data: consultat 20 de març del 2014
Lloc: Canadà i Gran Bretanya
Companyia / Organització: Tyze Connecting Care
Resum: Tyze és una organització que proveeix una eina online per ajudar a les persones que es
fan càrrec o tenen cura de persones grans amb dependència. Tyze crea comunitat per tal de
compartir informació perquè la cura es pugui dur a terme d’una manera més efectiva (cura
informal per part de la família i veïns, o més formal d’institucions públiques, cites amb
metges… ).
Url: http://tyze.com

Número d’ordre: 8
Tendència: Visió holística
Nom: És una plataforma online que permet coordinar familiars, cuidadors i metges
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Chicago, Estats Units
Companyia / Organització: Care Tree
Resum: És una plataforma online que permet coordinar familiars, cuidadors i metges en relació
a la cura d’una persona dependent. La plataforma permet als cuidadors accés en tot moment a
la informació mèdica del pacient per tal de prendre les decisions de cura d’una manera més
informada. Alhora la plataforma també permet converses online entre els participants de la
cura.
Url: http://www.caretree.me
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Número d’ordre: 9
Nom: Plataforma CareConnect, per la millor gestió de la cura dels pacients
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Washington DC, Estats Units
Companyia / Organització: Med Climate
Resum: Med Climate ha desenvolupat la plataforma CareConnect que permet a les companyies
dedicades al benestar o a la salut i la cura agilitzar el procés de prestació de serveis de cura a
través de la comunicació i la gestió amb el pacient.
Url: http://www.medclimate.com

Número d’ordre: 10
Tendència: Visió holística
Nom: Generations: revista online de l'American Society on Aging
Data: data de consulta: abril 2014; data publicació: 19 novembre 2013
Lloc: EUA
Companyia / Organització: American Society on Aging
Resum: Conceptes: l'atenció basada en la persona vs l'atenció basada en les necessitats i
preferències dels centres i institucions assistencials; entesa de l'atenció centrada en el pacient
com aquella que "és respectuosa i sensible a les preferències individuals dels pacients, les
seves necessitats i valors, i la garantia de que els valors del pacient guien totes les decisions
clíniques"; iniciatives dutes a terme pels Medicare & Medicaid Services (CMS) emfatitzant
l’atenció centrada en la persona; cas especial de centrar l'atenció en la persona en pacients
afectats amb demència.
URL: http://www.asaging.org/blog/person‐centered‐care‐people‐dementia‐opportunities‐and‐
challenges
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Número d’ordre: 11
Nom: Sistemes de monitorització de la gent gran per reduir costos sanitaris i millorar la cura
Data: consultat 27 de març del 2014
Lloc: Glen Allen, Estats Units
Companyia / Organització: WellAware Systems
Resum: WellAware Systems desenvolupa sistemes de monitorització del benestar i la salut per
obtenir informació per a cuidadors i familiars i millorar la qualitat i l’eficiència de la cura i reduir
els costos sanitaris.
Url: http://www.wellawaresystems.com

Número d’ordre: 12
Nom: Visites a domicili per a la previsió de malalties.
Data: consultat 27 de març del 2014
Lloc: Scottsdale, Estats Units
Companyia / Organització: Matrix Medical Network
Resum: Matrix Medical Network proveeix serveis d’assessorament per a la prevenció de
malalties o problemes mèdics a domicili. Infermers especialitzats realitzen visites a domicili
sense cost per tal de realitzar exàmens de control mèdic, revisar prescripcions mèdiques, fer
recomanacions sobre l’avaluació i respondre preguntes sobre salut i benestar.
Url: http://matrixforme.com
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Número d’ordre: 13
Nom: Plataforma col∙laborativa que permet l’intercanvi de dades entre diferents actors del
sistema de salut.
Data: consultat 27 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Medicity
Resum: Medicity és una plataforma que permet l’intercanvi de dades entre diferents actors del
sistema de salut. Permet als proveïdors de serveis mèdics gestionar dades de pacients a través
de la compartició col∙laborativa de dades, permet la notificació d’actes i esdeveniments,
l’anàlisi d’operacions financeres, etc. L’objectiu de la plataforma és ajudar a fer un sistema de
salut més eficient i assequible.
Url: http://www.medicity.com
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Tendència 3: Crowdcare
Número d’ordre: 1
Nom: Plataforma per a potenciar la integració social de la gent gran
Data: consultat 14 març 2014
Lloc: Àustria
Companyia / Organització: Senirokom
Resum: Plataforma per a potenciar la integració social de la gent gran. Generador de xarxes
social per a gent gran. Iniciativa pública amb col∙laboració privada que promou una visió global
dels seus problemes.
Url: http://www.seniorkom.at

Número d’ordre: 2
Nom: Envejecer: bloc de consells, idees i reflexions sobre el procés de fer‐se gran.
Data: desembre 2005. Consultat: 14 març 2014
Lloc: Europa
Companyia / Organització: Euroresidentes
Resum: Gent gran, professionals del sector. Combina participació, compartir coneixement,
assessorament i generació de contactes.
Url: http://www.euroresidentes.com/Blogs/envejecer/2005/12/la‐tercera‐edad‐y‐diversin.htm
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Número d’ordre: 3
Nom: Grup de corredors que “corren per fer el bé”, realitzant activitats físiques que beneficien
a la comunitat
Data: consultat 17 de març del 2014
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: GoodGym
Resum: Goodgym és un nou model de voluntariat per a “runners”, que canvia el gimnàs per a
tasques que impliquen un suport a la comunitat de gent gran mentre es fa esport. Es tracta
d’un grup de corredors que “corren per fer el bé”, realitzant activitats físiques que beneficien
a la comunitat. Com ara anant a comprar o realitzant encàrrecs per a la gent gran.
Url: http://www.goodgym.org/about

Número d’ordre: 4
Nom: Telèfon de suport per a la gent gran
Data: data de consulta: abril 2014, web actualitzada a 2010
Lloc: Itàlia
Companyia / Organització: Auser Nazionale
Resum: "Fil de plata" és un número gratuït nacional que ofereix suport i companyia a la gent
gran a través del treball de milers de voluntaris amb l'efecte addicional de convertir els
sol∙licitants de suport en ajudadors. 1.500 seus, 300.000 inscrits i 40.000 voluntaris.
URL: http://www.auser‐abruzzo.it/articoli/visualizza/3/Filo_d_Argento
NOTA: he utiltizat aquesta altre web, ja que la que venia en el document original
(http://www.auser.lombardia.it/reg/cosa_facciamo/22‐filo_d_argento) ja no existeix, sembla).
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Número d’ordre: 5
Nom: The Peckham Circle: el “design thinking” aplicat al sector social.
Data: novembre 2008. Consultat 17 de març del 2014
Lloc: Londres, Gran Bretanya
Companyia / Organització: The Peckham Circle
Resum: The Peckham Circle és un projecte ideat específicament per a la gent gran que resideix
al sud de Londres. El seu objectiu és generar un entorn de suport mutu i per tant, encoratjar els
membres de la comunitat a ajudar‐se els uns als altres. Engloba diverses activitats des de la
realització de compres compartides i classes de cuina fins la formació per internet. Els
responsables del suport i el disseny del projecte no han estat experts en el tercer sector sinó
un equip multidisciplinari format per antropòlegs, economistes, empresaris, psicòlegs,
científics socials i un expert en logística militar, tots ells dirigits per un expert en disseny. Es
tracta de dissenyar i realitzar els projectes del tercer sector amb la mateixa metodologia
centrada en l’usuari que s’utilitza a qualsevol altre sector.
Url: http://www.fastcompany.com/1042492/can‐design‐solve‐social‐problems

Número d’ordre: 6
Nom: Passion for life ajuda a la gent gran a perseguir els seus somnis.
Data: consultat 18 de març del 2014
Lloc: Suècia, Gran Bretanya
Companyia / Organització: Passion for life
Resum: Passion for life és una iniciativa que encoratja a la gent gran a realitzar aquells canvis
necessaris per aconseguir els seus somnis, per arribar allà on volen arribar. Es basa en el treball
d’una xarxa d'assessors (coasch) voluntaris que organitzen una sèrie d’activitats per grups de
gent gran.
Url: http://www.ssiacymru.org.uk/home.php?page_id=4418
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Número d’ordre: 7
Nom: Comunitat al voltant del menjar per evitar que molta gent gran estigi sola
Data: Consultat 19 de març del 2014
Lloc: Austràlia
Companyia / Organització: Great Living
Resum: Great living és una companyia que ha ideat 6 projectes innovadors per a millorar la
qualitat de vida de la gent gran, principalment. Un dels seus projectes és Meals with Mates,
que busca crear comunitat al voltant del menjar per reunir a gent que pugui tenir interessos
similars i evitar que molta gent gran estigi sola surant els àpats. Més 90.000 sud‐australians
viuen i mengen sols, fet que pot provocar sentiment de soledat i mals hàbits alimentaris
sobretot en la gent gran. Aquest projecte busca posar‐hi remei.
Url: http://greatliving.tacsi.org.au

Número d’ordre: 8
Tendència: Crowdcare
Nom: Banc del temps per cuidar a gent gran
Data: (consultat 20 de març del 2014)
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: Care4Care (fundat pel professor Heinz Wolff amb participació amb
Young Foundation)
Resum: Care4Care segueix l’esquema d’un banc del temps i encoratja a la gent a tenir cura de
la gent gran a canvi de “crèdits”. Es tracta d’una comunitat online que connecta voluntaris
amb gent gran que demanden o requereixen suport. Cada hora de voluntariat pot ser
intercanviada per hores de cura d’un mateix en un futur.
Url: www.care4care.org
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Número d’ordre: 9
Nom: Banc del temps per cuidar a persones grans o vulnerables
Data: consultat 20 de març del 2014
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: The Royal Borough i WRVS
Resum: Es tracta d’una altra experiència de “banc del temps”. Aquelles persones que utilitzen
el seu temps per cuidar a persones grans o vulnerables i a canvi reben “crèdit” com a
recompensa per a fer altres activitats a canvi. Aquesta forma de cura té l’avantatge que ofereix
flexibilitat a l’hora de donar suport als altres ja que depèn del temps que la persona pugui o hi
vulgui dedicar. Els voluntaris poden escollir com ajudar a aquestes persones i també poden
escollir com bescanviar aquests “crèdits”.
Url: http://www.rbwm.gov.uk/web/carebank_scheme.htm

Número d’ordre: 10
Tendència: Crowdcare
Nom: Braçalet que monitoritza l’activitat a temps real i permet enviar alertes i avisos
d’emergència
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: QMedic
Resum: QMedic ha desenvolupat un braçalet que detecta i comunica situacions s’alerta. A
través de sensors que monitoritzen l’activitat de l’usuari a temps real, la polsera pot enviar
alertes i avisos d’emergència. El braçalet va vinculat a una aplicació mòbil que permet fer un
seguiment de les dades per part de familiars o cuidadors.
Url: http://www.qmedichealth.com
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Número d’ordre: 11
Nom: Iniciativa per la qual els carters estan atents a si les persones grans recullen el seu correu.
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Nova York, Estats Units
Companyia / Organització: Department for the Aging (DFTA), Office of the Major, NYC
Government.
Resum: El Carrier Alert Program és una iniciativa per la qual les persones grans o les seves
famílies donen voluntàriament els seus telèfons de contacte als carters del servei postal dels
Estats Units, i aquests avisen en cas d’alerta quan el correu no és recollit o s’acumula.
Url: http://www.nyc.gov/html/dfta/html/services/carrier‐alert.shtml

Número d’ordre: 12
Tendència: Crowdcare
Nom: Co‐habitatge per resoldre diferents necessitats: get gran que viu sola i gent pobre que
necessita habitatge.
Data: consultat 17 de març del 2014
Lloc: Itàlia
Companyia / Organització: Abitare Solidale
Resum: Projecte de co‐habitatge que connecta les necessitats de persones grans que viuen
soles i busquen companyia i suport amb les tasques quotidianes amb les necessitats de
persones pobres amb risc d’exclusió social que busquen habitatge i ocupació. Abitare Solidale
promou la idea de co‐habitatge com a nova forma de servei proveint una resposta integral a
diferents problemes i necessitats socials. EL projecte és liderat per un partner públic i privat, la
participació d’organitzacions voluntàries.
Url: http://www.inno‐serv.eu/sites/default/files/Abitare%20Solidale‐%20Solidar%20final_0.pdf
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Número d’ordre: 13
Nom: Comunitat de veïns formada per famílies que adopten a nens i nenes i acullen a gent
gran.
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Rantoul, Estats Units
Companyia / Organització: Generations of Hope
Resum: Hope Meadows és un petit poble format per famílies que adopten a nens i nenes
provinent de serveis socials i alhora acullen a gent gran. Es tracta d’una comunitat de veïns
intergeneracional dissenyada explícitament per donar suport i acollida a nens i adults amb
necessitats en un entorn segur on també la gent gran pot trobar un context de sentit a la seva
activitat alhora que se senten acompanyats per una comunitat.
Url: http://www.generationsofhope.org

Número d’ordre: 14
Nom: Compartir la vida quotidiana entre cuidadors i dependents
Data: consultat 20 de març del 2014
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: Shared Lives Plus
Resum: Shared Lives és un projecte alternatiu als centres residencials per a discapacitats o
gent gran. Es tracta d’una xarxa de cuidadors que es fa càrrec de la persona depenent i en té
cura o bé durant el dia, o durant les nits o a la seva pròpia casa. Aquesta cura és fruit d’un
acord de convivència entre les dues parts (és a dir, s’accepta si hi ha entesa mútua entre el
cuidador i la persona depenent) i passen a compartir la vida quotidiana i familiar.
Url: http://www.sharedlivesplus.org.uk/what‐is‐shared‐lives/shared‐lives
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Número d’ordre: 15
Nom: The Green House Project: cases compartides per a gent gran
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Arlington, Estats Units
Companyia / Organització: The Green House Project
Resum: Una Green House és una llar que acull entre 10 i 12 persones grans per viure sota el
mateix sostre on reben suport per part d’un equip de persones en un ambient càlid i familiar.
La casa consta d’una habitació i bany privat per persona i espais comuns compartits. L’objectiu
és proporcionar una bona qualitat de vida a la gent gran.
Url: http://thegreenhouseproject.org/green‐house‐model/overview

Número d’ordre: 16
Nom: Comunitat de gent gran que conviuen com a unitat familiar.
Data: consultat 31 de març del 2014
Lloc: Japó
Companyia / Organització: Life House Tomodachi‐Mura
Resum: Es tracta d’una comunitat de gent gran que conviuen com a unitat familiar per tal de
donar‐se suport i companyia. La casa consta de diferents espais d’ús compartit, però on és
possible viure de forma independent dels uns als altres, amb privacitat, però amb la companyia
dels demés. Al Japó existeixen diferents d’iniciatives similars com ara “Denen Seikatsu‐kan o
“Co‐operative House Shalom Tsukimino”.
Url: http://muratainc.com/e/strategies/10.html
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Tendència 4: Supersegmentació
Número d’ordre: 1
Nom: el model de la llarga cua
Data: data de consulta: 4 d’abril de 2014; iniciativa de l’octubre de 2004
Lloc:
Companyia / Organització: Chris Anderson, editor de la revista Wired
Resum: el model de la llarga cua defensa que en una economia globalitzada la millor forma de
ser competitiu és ser molt concret en la proposta que es fa al mercat. No importa quant
específica pugui ser una oferta, ja que si considerem el mercat global segur que hi tenim prou
clients.
URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Long_tail

Número d’ordre: 2
Nom: model de segmentació establert pel govern canadenc per adreçar la gent gran al servei
més adequat al seu perfil.
Data: data de consulta: 8 d’abril de 2014; iniciativa del 1997
Lloc: Canadà
Companyia / Organització: Serveis Socials del govern canadenc
Resum: el govern canadenc va establir un sistema de referència per tal de poder realitzar la
segmentació més acurada possible de la gent gran potencialment beneficiària dels serveis
socials. El model, molt simple però per això efectiu, es fonamenta en una visió global de la
persona i en uns paràmetres i mètodes de valoració el més objectius possibles.
URL: M. Man‐Son‐Hing, B. Power, A. Byszewski, and W. B. Dalziel. “Referral to specialized
geriatric services. Which elderly people living in the community are likely to benefit?” Can Fam
Physician. May 1997; 43: 925–930.
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Número d’ordre: 3
Nom: servei establert amb l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat de planificar la vellesa
Data: data de consulta: 8 d’abril de 2014; iniciativa anterior al 2008.
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: National Care Planning Council (NCPC).
Resum: servei establert pel govern nord‐americà amb l’objectiu de conscienciar la població
sobre la necessitat de planificar la seva vellesa. El portal conté enllaços i continguts de
referència sobre tots els possibles tipus de serveis, classificats en 34 grans categories, que, en
ocasions, poden resultar d’utilitat per a una persona gran.
URL: http://www.longtermcarelink.net/

Número d’ordre: 4
Nom: servei especialitzat d’assessoria legal per a la gent gran.
Data: data de consulta: 4 d’abril de 2014; iniciativa del 2007
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Professional Private Fiduciary
Resum: lloc web que conté tota la informació de caire legal i financer que pot resultar d’utilitat
per a una persona gran.
URL: http://californiatrustee.com/blog/tag/smart‐money‐elderly/
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Número d’ordre: 5
Nom: serveis legals i financers adreçats a Baby Boomers, per tal de planificar la seva jubilació.
Data: data de consulta: 4 d’abril de 2014; iniciativa del 2009
Lloc: Michigan, EUA
Companyia / Organització: Michigan Elder Law Center
Resum: serveis d’assessoria legal i financera focalitzada en la generació del baby boom per tal
de planificar a mitjà i llarg termini tot el procés de jubilació, considerant tant els temes legals
com els financers. Inclou serveis especialitzats en el cas de patir malalties degeneratives.
URL: http://michiganelderlawcenter.com/increased‐specialized‐services‐for‐baby‐boomers/

Número d’ordre: 6
Nom: portal d’accés als diferents serveis disponibles per a la gent gran de Hong Kong.
Data: data de consulta: 2 d’abril de 2014; iniciativa del 2001
Lloc: Hong Kong
Companyia / Organització: Tung Wah’s Community Services
Resum: portal que proporciona tot el conjunt de serveis socials, públics i privats, accessibles
pels ciutadans xinesos de Hong Kong. Dóna especial importància a tots aquells serveis que
ajuden a mantenir la identitat cultural i, si s’escau, la fundació del portal es responsabilitza
directament de la seva execució.
URL: http://www.tungwahcsd.org/en/our‐services/elderly‐services/specialized‐
services;category/8
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Número d’ordre: 7
Nom: facilitar a la gent gran l’accés a tots els serveis disponibles
Data: data de consulta: 4 d’abril de 2014; iniciativa del 2000
Lloc: Los Angeles, EUA
Companyia / Organització: L.A. Metro Multi‐Disciplinary Team (MDT) for Consultation on Elders
at Risk.
Resum: iniciativa nascuda amb la voluntat de facilitar a la gent gran l’accés a tots els serveis
disponibles. Lloc web en 8 idiomes i amb accés a serveis absolutament multidisciplinaris. Posa
especial èmfasi en aquells serveis molt específics i que, moltes vegades, per desconeixement,
no són emprats pels potencials beneficiaris.
URL: http://www.la4seniors.com/senior_resources.htm

Número d’ordre: 8
Tendència: Supersegmentació
Nom: l’associació nord‐americana d’invidents disposa d’un apartat específic per la gent gran.
Data: data de consulta: 4 d’abril de 2014;
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: The American Foundation for the Blind
Resum: l’associació nord‐americana d’invidents disposa d’un apartat específic per aquella gent
gran que ha perdut visió com a resultat de l’envelliment. Proporciona serveis, ajuda,
recuperació i serveis especials per tal de donar suport a un col∙lectiu realment vulnerable en
molts aspectes.
URL: http://www.afb.org/info/programs‐and‐services/professional‐development/vision‐
rehabilitation‐services‐for‐older‐people‐who‐are‐visually‐impaired/123
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Número d’ordre: 9
Nom: Alzheimer 1000, solucions creatives per a millorar la qualitat de vida dels malalts
d’Alzheimer.
Data: consultat 17 de març del 2014
Lloc: Londres, Gran Bretanya
Companyia / Organització: Alzheimer 1000
Resum: Alzheimer 1000 és un projecte que cerca millorar la vida dels pacients amb Alzheimer i
de les seves famílies gràcies al disseny i la posada en pràctica de solucions creatives. El malalt i
el seu entorn es col∙loquen al centre d’un procés d’innovació en el qual el pensament creatiu hi
juga un paper clau.
Url: http://www.alzheimer100.co.uk

Número d’ordre: 10
Nom: Tractament de l’Alzheimer centrat en la persona
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Brookdale
Resum: Brookdale és un dels líders en la provisió de cura per l’alzheimer als Estats Units. El seu
programa es caracteritza per ser exclusivament basat en la persona, focalitzant‐se en els
sentiments de pertinença i el propi sentit d’un mateix. El tractament de la malaltia es tracta de
forma holística i la família també està inclosa en els programes.
Url: http://www.brookdaleliving.com/alzheimers‐dementia‐care.aspx
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Número d’ordre: 11
Nom: residència per a gent gran amb programes especialitzats en l’Alzheimer.
Data: data de consulta: 4 d’abril de 2014; iniciativa del 1989
Lloc: Vermont, EUA
Companyia / Organització:
Resum: centre de dia multimetodològic i orientat a prevenir i donar resposta a la majoria de
malalties que pot patir la gent gran. Disposa de programes especialitzats en Alzheimer, posats
en marxa l’any 1990.
URL: http://elderlyservices.org/alzheimer.html

Número d’ordre: 12
Nom: residència especialitzada en l’atenció als malalts d’Alzheimer amb uns nivells de servei
diferenciats en funció de la fase de la malaltia.
Data: data de consulta: 4 d’abril de 2014
Lloc: Hawaii, EUA
Companyia / Organització:
Resum: residències de luxe que estructuren tot el funcionament i han definit la seva pròpia
configuració arquitectònica en funció de les fases de la malaltia de l’Alzheimer establertes per
l’associació de malalts.
URL: http://www.halenohea.com/specialized‐elderly‐care.html
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Número d’ordre: 13
Nom: Telemedicina per tractar la demència
Data: consultat 20 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: 1 Doc Way
Resum: Es tracta de tractaments telepsiquiàtrics (teràpia a distància), gràcies a la telemedicina,
que permet tractar dolències com ara la demència. Aquest mecanisme pot ser un canal
rellevant per a la provisió de serveis relacionats amb la salut mental de la gent gran i permet
arribar a aquelles comunitats amb difícil accés a recursos d’assistència.
Url: https://1docway.com/site/outcomes

Número d’ordre: 14
Nom: Videojocs per a la gent gran per millorar la seguretat viària.
Data: Publicat a l’octubre del 2008. Consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Philadelphia, Estats Units
Companyia / Organització: Allstate Insurance
Resum: L’empresa Allstate Insurance ha desenvolupat un videojoc anomenat Insight que
examina les habilitats dels conductors de més de 50 anys. Alhora, el joc reverteix el declivi
cognitiu que comporta l’edat i millora les habilitats visuals necessàries per a una conducció
segura.
Url: http://www.psfk.com/2008/10/beat‐this‐video‐game‐and‐well‐lower‐your‐
insurance.html#!CvxZk
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Número d’ordre: 15
Nom: utilització de les Google Glass com a eina de suport per als malalts de Parkinson
Data: data de consulta: 13 d’abril de 2014; iniciativa del 2014
Lloc: Anglaterra
Companyia / Organització: University Newcastle
Resum: projecte que vol emprar totes les funcionalitats de les Google Glass per ajudar als
malalts de Parkinson. El sistema permet recordar al malalt quan i com ha de prendre la
medicació, monitoritzar els moviments, localitzar espais segurs fora de la llar i, en general,
evitar conductes de risc. És el primer projecte derivat d’un seguit d’iniciatives que es
desenvolupen al voltant d’aquesta nova tecnologia.
URL: http://www.engadget.com/2014/04/09/google‐glass‐parkinsons‐uk‐
trial/?utm_source=Feed_Classic_Full&utm_medium=feed&utm_campaign=Engadget&?ncid=rs
s_full&utm_reader=feedly

Número d’ordre: 16
Nom: Mylively, un servei de monitorització de la llar clau en mà
Data: data de consulta: 14 d’abril de 2014; iniciativa del 2013
Lloc: San Francisco
Companyia / Organització: Lively, Inc
Resum: Lively és un sistema que permet monitoritzar diferents activitats d’una persona gran a
la seva llar. El principi de funcionament és molt similar al d’una alarma domèstica. Consta d’un
equip de fàcil instal∙lació i d’un servei que controla de manera remota el sistema de sensors. A
banda de poder detectar accidents, també permet a la família i l’empresa proveïdora fer un
seguiment de l’activitat diària.
URL: http://www.mylively.com
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Tendència 5: Economia de la gent gran
Número d’ordre: 1
Nom: La gent gran com a motor econòmic
Data: Febrer 2013. Consultat 20 de març del 2014
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: Nesta
Resum: Es tracta d’un informe elaborat per la organització Nesta sobre la necessitat
d’adaptació a una societat cada cop més envellida a través de la innovació. Un aspecte
interessant de l’informe és el l’aproximació a una necessària innovació en el mercat.
Actualment la capacitat productiva de la gent gran va en augment. I ja són vàries les grans
empreses que posen èmfasi en el valor de la força de treball més gran i per tant amb més
experiència i amb valors importants per a les companyies. Com a dada curiosa, els treballadors
per sobre els 65 són el grup que creix més entre els emprenedors, i el 70% de les seves startups
duren més de tres anys (només el 28% de startups duren més de tres anys quan es tracta de
joves emprenedors).
Url: http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/five_hours_a_day_jan13.pdf

Número d’ordre: 2
Nom: la teoria de la llarga cua: en un mercat global calen ofertes molt concretes.
Data: data de consulta: 4 d’abril de 2014; iniciativa de l’octubre de 2004
Lloc: el model de la llarga cua defensa que en una economia globalitzada la millor forma de ser
competitiu és ser molt concret en la proposta que es fa al mercat. No importa quant específica
pugui ser una oferta, ja que si considerem el mercat global segur que hi tenim prou clients.
Companyia / Organització: Chris Anderson, editor de la revista Wired
Resum:
URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Long_tail
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Número d’ordre: 3
Nom: Turisme de la tercera edat
Data: Abril 2011. Consultat 19 de març del 2014
Lloc: Nova York, Estats Units
Companyia / Organització: Weekend Notes
Resum: El turisme per a la gent gran ja és en si mateix tot un sector. Aquest article aconsella
activitats per a fer a la ciutat de Nova York per a turistes “sénior”.
Url: http://www.weekendnotes.com/top‐5‐tourist‐attractions‐for‐seniors/

Número d’ordre: 4
Tendència: Economia de la gent gran
Nom: Agència de viatges per a gent gran que combina viatges i aprenentatge acadèmic
Data: Consultat 31 de març del 2014
Lloc: Madison, Estats Units.
Companyia / Organització: Senior Summer School
Resum: Senior Summer School és una agència de viatges per a persones retirades que combina
viatges amb aprenentatge acadèmic. Aquesta agència estableix col∙laboracions amb hotels i
universitats per crear un programa que permet aprendre i fer visites turístiques al mateix
temps.
Url: http://seniorsummerschool.com
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Número d’ordre: 5
Nom: Rutes educatives per a persones grans
Data: data de consulta: abril 2014; web actualitzada a 2014
Lloc: EUA i Canada
Companyia / Organització: Elderhostel Inc.
Resum: Road Scholar és una organització sense ànim de lucre que inspira els adults i gent gran
a aprendre i descobrir viatjant, acompanyats de guies experts. Road Scholar dissenya
"aventures educatives" arreu del món per a persones que tenen com a passió l'aprenentatge.
Sols o en grup, les rutes fomenten el compartir i el sentit comunitari entre els participants.
URL: http://www.roadscholar.org/

Número d’ordre: 6
Tendència: Economia de la gent gran
Nom: Assegurances de viatge per a majors de 50 anys.
Data: Consultat 31 de març del 2014
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: Saga
Resum: Saga és una empresa que proveeix assegurances de viatge. L’agència està
especialitzada en un públic objectiu d’un perfil de més de 50 anys.
Url: http://www.saga.co.uk
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Número d’ordre: 7
Nom: Assegurances pensades per a gent gran
Data: Consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: The Age UK Group
Resum: The Age UK Group ofereix una varietat de productes i serveis creats per a gent gran
relacionats amb assegurances.
Url: http://www.ageuk.org.uk/buy/intune‐insurance‐services/

Número d’ordre: 8
Nom: Servei de mudances per a gent gran
Data: Octubre 2013. Consultat 24 de març del 2014
Lloc: Kawartha Lakes, Canadà.
Companyia / Organització: The Kawartha Lakes Community
Resum: The Kawartha Lakes Community ha donat el premi 2013 Innovation Award al projecte
“Rest Assure Community Support Services”, dedicat a la provisió de serveis de mudances (o
relocation) específicament destinats a gent gran.
Url: http://www.mykawartha.com/news‐story/4179204‐relocation‐service‐for‐seniors‐receives‐
top‐innovation‐award/
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Número d’ordre: 9
Nom: Xarxa social pensada per a la gent gran.
Data: Consultat 31 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Grandparents.com
Resum: Es tracta d’una xarxa social pensada per a la gent gran. L’objectiu de la plataforma és
connectar a les famílies i aportar recursos pels avis, promovent la salut i el benestar i aportant
consells i informació en temes com la salut, els diners, viatges o la jubilació. Un dels espais està
dedicat a les històries en vídeo dels propis avis, que anima a compartir les seves històries de
vida amb els seus néts o les seves famílies.
Url: http://www.grandparents.com

Número d’ordre: 10
Nom: Botiga que proveeix tot tipus de solucions per la gent gran amb problemes d’esquena.
Data: (consultat 31 de març del 2014)
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Relax the Back
Resum: Es tracta d’una botiga nord‐americana que proveeix tot tipus de solucions per
problemes d’esquena, especialment dirigida a la gent gran. La botiga proveeix tot tipus de
serveis per evitar o pal∙liar el mal d’esquena, com ara coixins, llits, cadires i tot tipus de
productes dissenyats exclusivament pel confort de l’esquena. La botiga també compta amb
una persona que aconsella als clients sobre posicions, tractaments i productes.
Url: http://muratainc.com/e/strategies/02.html
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Número d’ordre: 11
Nom: Botiga online especialitzada en productes per facilitar la vida independent a la gent gran
Data: data de consulta: abril 2014; web actualitzada a 2014
Lloc: EUA
Companyia / Organització: Gold Violin
Resum: Botiga online especialitzada en productes per facilitar la vida independent a la gent
gran, amb o sense discapacitats. Dispositius d'ajuda per a la visió i per a l'alleujament del dolor
d'esquena i l'artritis, però també sabates còmodes, cadires de rodes ultralleugeres, moda,
regals, etc. Permet escollir articles a partir d'una categoria de necessitats (shop by need): dolor,
pèrdua de memòria, incontinència, problemes de circulació, etc. Ofereix un blog en el que
compartir les històries.
URL: http://goldviolin.blair.com
http://blog.goldviolin.com/about/

Número d’ordre: 12
Nom: Serveis de reparació i manteniment de la llar.
Data: consultat 31 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Mr. Handyman
Resum: Mr. Handyman proveeix serveis de manteniment de la llar: reparacions, remodelació,
projectes de fusteria, petites obres... Aquests serveis no estan dirigits exclusivament a la gent
gran, però sí que aquest col∙lectiu genera un gran volum de negoci.
Url: http://www.mrhandyman.com
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Número d’ordre: 13
Nom: Supermercat adaptat a la gent gran
Data: febrer del 2007. Consultat 31 de març del 2014
Lloc: Berlín, Alemanya
Companyia / Organització: Generation Market
Resum: Generation Market és una botiga que té per objectiu facilitar la compra de casa diària
de les persones grans. La seva redefinició de l’experiència d’usuari de la compra facilita que les
persones grans puguin viure amb independència. Ulleres que magnifiquen integrades als
carros de la compra per veure millor els productes, seients integrats als carros per fer un
descans en algun moment en cas de necessitat, esglaons per ajudar a arribar a determinades
alçades, productes envasats de forma individual per a persones soles... són algunes de les
característiques d’aquest supermercat adaptat.
Url: http://abcnews.go.com/WNT/Business/story?id=2883983

Número d’ordre: 14
Nom: Informe Designing a Retail Store Environment for the Mature Market: A European
Perspective
Data: data de consulta: abril 2014; data publicació informe: 2010
Lloc: Bèlgica
Companyia / Organització: Interior Design Educators Council
Resum: Informe, per al Journal Interior Design, que analitza les necessitats físiques i socials
dels consumidors d'edat avançada a l'hora de comprar, i presenta dos casos de botigues
europees, de venda d'aliments, que van ser dissenyades per satisfer aquestes necessitats.
Igualment analitza l'experiència d'usuari més intangible, com ara el sentir‐se benvingut a a
botiga.
URL:
https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/13264/1/JID%20gepubliceerd%202010.pdf
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Número d’ordre: 15
Nom: Generation market
Data: data de consulta: abril 2014; data publicació notícia prova pilot: 17 febrer 2007
Lloc: Berlin, Alemanya
Companyia / Organització: Kaiser's
Resum: Generation market és un projecte dels supermercats alemanys Kaiser's, realitzat a
Berlin, i adreçat als consumidors d'edat avançada. Entre les adaptacions realitzades hi ha:
passadissos amplis, etiquetes de preu més grans, lupes en els prestatges i els carrets, sòls anti‐
lliscants, raccions individuals per a persones que viuen soles, escales mecàniques més lentes,
carrets més fàcils d'usar i empleats tots majors de 50 anys.
URL: http://abcnews.go.com/WNT/Business/story?id=2883983
http://thebuystories.wordpress.com/2013/10/08/kaiser‐berlin‐store‐for‐the‐elderly/

Número d’ordre: 16
Nom: Smart phones amb un disseny i funcionalitat adaptat a la gent gran.
Data: (consultat 31 de març del 2014)
Lloc: Japó
Companyia / Organització: NTT Docomo
Resum: NTT DOCOMO és una de les empreses líder de serveis de telefonia mòbil al Japó i
comercialitza una línia de smart phones amb un disseny i funcionalitat minimalista pensat per
ser utilitzats per a la gent gran.
Url: https://www.nttdocomo.co.jp/english/product/easy_phone/index.html
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Número d’ordre: 17
Nom: Projecte per combatre abusos financers a la gent gran.
Data: Gener 2012. Consultat 24 de març del 2014
Lloc: Tasmània, Austràlia
Companyia / Organització: COTA (Council on the Ageing)
Resum: Worth It és un projecte pilot d’educació adreçat a la gent gran per combatre i impedir
els abusos financers que pateixen. Ha estat premiat com el projecte més innovador pel
Department of Health and Human Services.
Url: http://www.cotatas.org.au/wp‐content/uploads/2013/06/Seniors‐education‐pilot‐program‐
wins‐innovation‐award.pdf

Número d’ordre: 18
Nom: Accions en borsa per a persones de més de 50 anys.
Data: consultat 31 de març del 2014
Lloc: Japó
Companyia / Organització: Kabu
Resum: Es tracta d’uns serveis d’assessorament d’inversions en borsa per a persones majors
de 50 anys.
Url: http://kabu.com
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Número d’ordre: 19
Nom: Targeta de crèdit que protegeix a la gent gran del frau.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: San Francisco, Estats Units
Companyia / Organització: True Link
Resum: True Link Card és una targeta que monitoritza els pagaments de persones grans i envia
alertes a familiars i cuidadors quan s’han realitzat transaccions sospitoses per tal d’evitar el
frau financer a persones grans vulnerables. Les persones a càrrec de la cura de la persona gran
poden establir un màxim de despeses i bloquejar determinats comerços o pagaments online.
Url: https://www.truelinkcard.com
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Tendència 6: Autogestió i independència
Número d’ordre: 1
Nom: Servei de taxis per a gent gran.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Canadà
Companyia / Organització: Driving Miss Daisy
Resum: Driving Miss Daisy és una companyia de taxis canadenca dirigida a la gent gran, a sigui
per anar al metge, a comprar o a veure els seus familiars. La companyia vol ser un servei de
suport a la gent gran oferint un servei segur i a preus assequibles.
Url: http://www.drivingmissdaisy.net/en/

Número d’ordre: 2
Tendència: Autogestió i independència
Nom: Mecanisme que detecta quan els aparells electrònics estan encesos o apagats per la
seguretat de la gent gran que viu sola.
Data: (consultat 24 de març del 2014)
Lloc: Nashville, Estats Units
Companyia / Organització: Evermind
Resum: Evermind és un mecanisme que detecta quan els aparells electrònics domèstics estan
encesos o apagats. Aquest mecanisme està ideat per facilitar la tranquil∙litat de la gent gran
que viu sola i dels seus cuidadors. El sistema Evermind monitoritza l’activitat diària de la gent
gran observant patrons d’ús d’aparells electrònics com ara el microones, la televisió o les
làmpades. Evermind crea un “Ambient Assisted Living System (AALS)” per donar suport a un
envelliment segur a domicili (“Age in Place”)
Url: http://www.crunchbase.com/company/evermind#ixzz2t8TQskZP, http://www.evermind.us
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Número d’ordre: 3
Nom: Aparell mòbil que ajuda a monitoritzar la gent gran que viu sola.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Japó
Companyia / Organització: KDDI
Resum: Mi‐look és un aparell electrònic dissenyat per l’empresa japonesa KDDI per garantir la
seguretat de la gent gran que viu sola. Es tracta d’un aparell mòbil amb GPS que pot enviar
emails automàticament a familiars i cuidadors amb informació sobre la localització de la
persona que el duu a sobre i la distància recorreguda. Consta també d’un botó d’emergència i
d’altaveus per rebre trucades.
Url: http://www.au.kddi.com/english/?bid=we‐we‐gn‐0002

Número d’ordre: 4
Nom: Tecnologia intel∙ligent per a facilitar l’ autonomia de la gent gran.
Data: Gener 2014. Consultat 24 de març del 2014
Lloc: Palo Alto, Estats Units
Companyia / Organització: Robert Wood Johnson Foundation en col∙laboració amb The Palo
Alto Medical Foundation Innovation Center.
Resum: The Palo Alto Medical Foundation Innovation Center està desenvolupant una solució
tecnològica per la casa per detectar canvis en l’estat de salut física de la gent gran. A través de
de patrons detectats amb la recollida de dades de casa, es monitoritza l’activitat de la persona
gran per tal de facilitar la seva independència i autonomia a casa seva. Canvis en aquests
patrons de comportament activen automàticament alertes a cuidadors o familiars.
Url: http://www.rwjf.org/en/blogs/pioneering‐ideas/2014/01/safety_net_for_senio.html
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Número d’ordre: 5
Nom: Philips desenvolupa aparells per a la gent gran per a demanar ajuda en cas d’emergència.
Data: consultat 27 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Philips
Resum: La divisió de Philips Lifetime desenvolupa aparells per a la gent gran d’alerta en cas de
necessitat d’ajuda o en cas de detecció de caigudes. Es tracta d’aparells que poden
monitoritzar l’activitat de la persona que els duu i que pot detectar caigudes. Alhora l’aparell té
un botó per prémer en cas d’emergència que contacta automàticament amb familiars i
hospitals.
Url: http://www.lifelinesys.com/content/

Número d’ordre: 6
Nom: Botó d’emergència per a gent gran.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Amulyte
Resum: Amulyte és un botó d’assistència portàtil que ajuda a la gent gran a estar connectats
amb familiars i cuidadors que avisa en cas de perill siguis on siguis. Aquest “wearable” ajuda a
la gent gran a sentir‐se segurs portant una vida independent.
Url: http://www.amulyte.com
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Número d’ordre: 7
Nom: Aplicació personalitzable de suport a la vida independent
Data: data de consulta: abril 2014; web actualitzada a 2014
Lloc: San Francisco, CA, EUA
Companyia / Organització: Livwellhealth
Resum: Plataforma de gestió de flux de treball dissenyada per a persones grans que viuen
independents però que involucren la família alhora de prendre decisions sobre el que fa a les
seves necessitats d'atenció i serveis. El servei de subscripció revisa els proveïdors de serveis,
permet el video‐xat i és, bàsicament, un sistema de coordinació de l'atenció a la persona.
URL: http://www.livwellhealth.com/

Número d’ordre: 8
Tendència: Autogestió i independència
Nom: Braçalet que monitoritza l’activitat a temps real i permet enviar alertes i avisos
d’emergència
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: QMedic
Resum: QMedic ha desenvolupat un braçalet que detecta i comunica situacions s’alerta. A
través de sensors que monitoritzen l’activitat de l’usuari a temps real, la polsera pot enviar
alertes i avisos d’emergència. El braçalet va vinculat a una aplicació mòbil que permet fer un
seguiment de les dades per part de familiars o cuidadors.
Url: http://www.qmedichealth.com
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Número d’ordre: 9
Nom: Aplicació per mòbil que permet la monitorització i control mèdic
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Pleasanton, Estats Units
Companyia / Organització: GenieMD
Resum: GenieMD és una aplicació per mòbil que permet la monitorització i control mèdic.
L’objectiu de l’aplicació és ajudar a millorar la qualitat de vida dels usuaris a través de: ajuda en
el diagnòstic inicial, ajuda en trobar el tractament adequat i monitorització del tractament.
L‘aplicació té programes especials dedicats a la gent gran per millorar la seva salut i ajudar en
la seva cura.
Url: http://geniemd.com

Número d’ordre: 10
Nom: Aplicacions i màquines per al seguiment assistencial en remot
Data: data de consulta: abril 2014; data actualització web: 2014
Lloc: Chanhassen, MN, EUA
Companyia / Organització: Cardiocom LLC
Resum: Cardiocom ofereix productes i serveis de telesalut per al seguiment i diagnòstic en
remot, a partir de la monitorització de dades biomètriques. Té una línia completa de
programari de telesalut, així com maquinari i dispositius perifèrics dissenyats i fabricats per ells
mateixos.
URL: http://www.cardiocom.com/

135

Número d’ordre: 11
Nom: Telemedicina per fer arribar el doctor al pacient sigui on sigui.
Data: consultat 27 de març del 2014
Lloc: Houston, Estats Units
Companyia / Organització: NuPhysicia
Resum: NuPhysicia és una empresa de serveis mèdics centrada en la telemedicina, que canvia
el focus tradicional per portar els doctors als pacients i no a l’inrevés.
Url: http://nuphysicia.com

Número d’ordre: 12
Nom: Monitoritzar l'activitat de l'usuari amb wearables
Data: data de consulta: abril 2014; web actualitzada a 2014
Lloc: San Francisco, CA, EUA
Companyia / Organització: Jawbone
Resum: Jawbone és una companyia que dissenya i venda de productes tecnològics
sensoritzats portables (wearable). Entre aquests, el monitor d'activitat UP, una polsera de
goma i una aplicació per a smartphones que rep dades biomètriques de l'usuari i li permet
monitoritzar els hàbits de menjar i dormir, els graons pujats i les calories consumides. La
polsera es por programar per despertar la persona en l'estadi més adequat del cicle del son o
per fer un recordatori quan l'usuari ha estat massa temps sedentari. L'aplicació de la UP
connecta amb les xarxes socials per afegir una capa de motivació extra en el sistema.
URL: https://jawbone.com/
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Número d’ordre: 13
Nom: Programes per a potenciar un envelliment actiu i independent a Boston.
Data: consultat 27 de març del 2014
Lloc: Boston, Estats Units
Companyia / Organització: Beacon Hill Village
Resum: Organització que proveeix programes i serveis per a residents de Boston de més de 50
anys per tal de viure una vida activa i saludable mentre viuen a casa seva. Els seus serveis
inclouen descomptes i ajudes per al manteniment de la llar, activitats lúdiques i programes
culturals.
Url: http://www.beaconhillvillage.org

Número d’ordre: 14
Nom: Luxe i comoditat en una vila per a gent gran.
Data: consultat 20 de març del 2014
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: English Care Villages Limited
Resum: English Care és un poble amb entorn de luxe dissenyat i dedicat exclusivament a la
cura i atenció de la gent gran. Els pilars bàsics d’aquestes viles són el luxe, la comunitat, la
comoditat i l’elecció pròpia de les persones que hi viuen
Url: http://www.englishcarevillages.com
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Número d’ordre: 15
Nom: Village to Village Network vetlla pel benestar de la gent gran.
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Villages to Villages
Resum: Les Villages són organitzacions que vetllen per l’accés a serveis de transport, sanitaris,
socials etc. assequibles per tal de contribuir en el benestar de la gent gran. La xarxa nord‐
americana Village to Village Network té com a objectiu facilitar a les comunitats establir i
gestionar aquestes Villages de suport a l’envelliment i a la gent gran.
Url: http://www.vtvnetwork.org

Número d’ordre: 16
Tendència: Autogestió i independència
Nom: Cases prefabricades i mòbils per a persones que necessiten cura.
Data: (consultat 27 de març del 2014)
Lloc: Blacksburg, Estats Units
Companyia / Organització: Med Cottage, projecte de l’empresa N2Care
Resum: MedCttage és una casa prefabricada, mòbil i modular dissenyada per ser ubicada en
propietats de famílies que tenen cura de persones grans o amb problemes mèdics i amb
l’objectiu d’allotjar a persones que necessiten rehabilitació o atenció sanitària fora de l’hospital.
És una solució temporal per a tenir cura de persones dependents, que poden tenir privacitat i
independència, però estar a prop i monitoritzats per familiars o cuidadors.
Url: http://www.medcottage.com
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Tendència 7: Processos de gestió innovadors
Número d’ordre: 1
Nom: The Business Model Generation
Data: data de consulta: desembre 2012, data de publicació de la informació: 2011
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: The Business Model Generation
Resum: Metodologia per a la definició i remodelació del model de negoci per a empres i
organitzacions. Aquesta pàgina web recull eines, aplicacions i informació sobre el llibre amb el
mateix nom, escrit per Alexanderr Osterwalder.
Url: http://www.businessmodelgeneration.com

Número d’ordre: 2
Nom: Seizing the White Space, llibre sobre la innovació en els models de negoci
Data: data de consulta: desembre 2012, data de publicació de la informació: 2012
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: autor, Mark W. Johnson
Resum: Seizing the White Space és un llibre sobre la innovació en els models de negoci de les
empreses dirigit per a executius. El llibre també conté eines pràctiques pel diseny o
transformació del model de negoci.
Url: http://www.seizingthewhitespace.com
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Número d’ordre: 3
Nom: Portal per als processos de Compra Pública Innovadora
Data: data de consulta: abril 2014; web actualitzada a 2014
Lloc: Àmbit Europa, oficines de coordinació a Alemanya i Bèlgica
Companyia / Organització: ICLEI Europa (coordinador)
Resum: Davant la necessitat de trobar solucions innovadores i sostenibles per estimular el
mercat, la plataforma Procurement for Innovation és un portal de suport per als agents
participants en els processos de Compra Pública Innovadora i Compra Pública Precomercial:
l'administració, gestors, responsables de polítiques, investigadors, etc. La plataforma conté
informació actualitzada de les novetats en Compra Pública Innovadora i Precomercial, dels
marcs legals europeus, polítiques, etc., així com un forum, un centre de recursos i espai per a la
discussió i el networking.
URL: https://www.innovation‐procurement.org/

Número d’ordre: 4
Nom: Guia de l'usuari de Compra Pública Innovadora
Data: data de consulta: abril 2014; activació de la CPI al juny 2012
Lloc: Espanya
Companyia / Organització: Ministerio de Economía y Competitividad
Resum: El Ministerio de Economia y Competitividad publica la "Guía del usuario de Compra
Pública Innovadora" adreçada a les administracions públiques i altres organismes i entitats del
sector públic contractants, per a la millor i més adequada aplicació dels procediments de
contractació i adjudicació de compra pública innovadora, en les modalitats de Compra Pública
de Tecnologia innovadora (CPTI) i Compra Pública Precomercial (CPP). Per ajudar a l'oferta, el
MINECO posa en marxa una sincronització dels seus instruments financers per adaptar‐los als
temps requerits en les successives licitacions.
URL:
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432
ea0/?vgnextoid=f31a43df25682310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Número d’ordre: 5
Nom: Cooperació d'entitats privades i entitats sense ànim de lucre per a la millora social
Data: data de consulta: abril 2014; inici projecte pilot al juliol 2013
Lloc: Nova Zelanda
Companyia / Organització: Ministeri de Salut de Nova Zelanda
Resum: Social bonds ("llaços socials") és una forma innovadora de cooperació entre
organitzacions privades i organitzacions sense ànim de lucre que s'associen amb una finalitat.
En funció de l'acompliment dels objectius marcats, el Govern els recompensa, retornant‐los la
inversió inicial més un extra (fins a un màxim acordat). Les organitzacions poden assumir
diferents rols: proveïdors de serveis, inversors, intermediaris, o assessors independents.
El Ministeri de Salut de Nova Zelanda impulsa aquest projecte pilot. Al desembre 2013 va
publicar potencials àrees de millora social i de entitats susceptibles d'organitzar‐se en llaços
socials per tal d'abordar‐les.
URL: http://www.health.govt.nz/our‐work/preventative‐health‐wellness/social‐bonds‐new‐
zealand‐pilot

Número d’ordre: 6
Nom: Compra publica innovadora a l’ajuntament de NY
Data: data de consulta: abril 2014; data publicació: 3 abril 2012
Lloc: New York, EUA
Companyia / Organització: Ajuntament de NYC
Resum: El DFTA (Department For The Aging) selecciona vuit organitzacions basades en la
comunitat per desenvolupar centres innovadors per a sèniors: BronxWorks, Inc (Bronx); Lenox
Hill Neighborhood House, Inc (Manhattan); YM YWHA de Washington Heights i Inwood
(Manhattan); Selfhelp Community Services (Queens); Services Now for Adult Persons
(Queens); Jewish Community Center of Staten Island (Staten Island); Services and Advocacy
for Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Elders (SAGE) (citywide); i Visions/Service for the
Blind and Visually Impaired (extès a tota la ciutat).
URL: http://www.nyc.gov/html/dfta/html/community/innovative_senior_centers.shtml
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Número d’ordre: 7
Nom: Promoció de la "Silver Economy" (economia de la gent gran)
Data: data de consulta: abril 2014; data de la iniciativa: 1999
Lloc: Renània‐Westphalia, Alemanya
Companyia / Organització: Govern de Renània‐Westphalia
Resum: Iniciativa pionera del govern de la regió de Renània‐Westphalia, al 1999, per promoure
l'economia local proveint de productes i serveis a la tercera edat (iniciativa "Silver Economy").
L'objectiu era millorar la qualitat de vida de la gent gran, alhora que generar oportunitats
d'ocupació.
URL: A. Roes, Die Landesinitiative Seniorenwirtschaft NRW, in Alter hat Zukunft ed. by F.
Schönberg, G. Naegele (LIT, Münster, 2005), pp. 359–374.
http://www.amazon.com/Silver‐Market‐Phenomenon‐Opportunities‐
Demographic/dp/3540753303/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1397307457&sr=1‐
1&keywords=9783540753308
http://www.silvereconomy‐europe.org/news/documents/Seniorenwirtschaft_en.pdf

Número d’ordre: 8
Nom: Definició, característiques i exemples de PPP
Data: data de consulta: desembre 2012, data de publicació de la informació: juliol 2008
Lloc: Jamaica
Companyia / Organització: James Robinson, The Private Sector Organisation of Jamaica
Resum: Presentació que explica la definició, les característiques i exemples de bones
pràctiques de les estratègies PPP.
Url: http://www.slideshare.net/jamesrobinsonjnr/public‐private‐partnerships#btnNext
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Número d’ordre: 9
Nom: informe amb les característiques dels PPP
Data: data de consulta: desembre 2012, data de publicació de la informació: ?
Lloc: abast internacional
Companyia / Organització: Deloitte
Resum: Informe sobre les característiques dels partenariats públics‐privats. Cada cop més els
governs i autoritats locals creen estratègies de col∙laboració PPP per tal de proveir serveis i
infraestructures més eficients: amb menys costos pel sector públic, riscos compartits i més
innovació.
Url: http://es.scribd.com/doc/58607588/publicprivatepartnershipsdeloitte‐12638131660948‐
phpapp01

Número d’ordre: 10
Nom: Introducció al model de contractació Forward Commitment Procurement
Data: data de consulta: novembre 2012, data de publicació de la informació: desembre 2012
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: Department for Business Innovation & Skills, Govern de Gran
Bretanya
Resum: Introducció al Forward Commitment Procurement, model de contractació pels
partenariats públic‐privat dissenyat particularment pel servei públic.
Url: https://www.gov.uk/forward‐commitment‐procurement‐fcp
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Número d’ordre: 11
Nom: “Managed competition” per a l’excel∙lència
Data: data de consulta: desembre 2012, data de publicació de la informació: 1995
Lloc: abast internacional
Companyia / Organització: Ron Jensen. IBM
Resum: Article sobre les virtuts del “managed competition” perquè els governs siguin més
eficients i aconseguir l’excel∙lència amb la provisió de serveis públics.
Url:https://www.msu.edu/course/prr/371/Privatization%20and%20Downsizing/competion.html

Número d’ordre: 12
Nom: Concurs d’ idees innovadores relacionades amb la gent gran.
Data: Novembre 2013. Consultat 24 de març del 2014
Lloc: Winston‐Salem, Estats Units
Companyia / Organització: Wake Forest University
Resum: La Universitat de Wake Forest organitza un concurs entre els estudiants de diferents
escoles de negocis, com la Harvard Business School, per tal d’aportar idees innovadores i
desenvolupar nous projectes relacionats amb la gent gran. Es tracta d’una competició entre
equips on el guanyador és recompensat amb $25.000.
Url: http://business.wfu.edu/newsroom/wake‐forest‐retail‐innovation‐challenge‐enhancing‐
seniors‐lives/

144

Número d’ordre: 13
Nom: Mercat virtual que connecta coneixements de professionals voluntaris amb requisits
d’organitzacions sense ànim de lucre.
Data: consultat 17 de març del 2014
Lloc: Nova York, Estats Units
Companyia / Organització: Catchafire
Resum: Catchafire és un mercat virtual que connecta les habilitats i coneixements
professionals de voluntaris amb organitzacions sense ànim de lucre que necessiten ajuda. Les
organitzacions del tercer sector poden presentar els projectes on necessiten ajuda i els
professionals que creuen que poden ser d’utilitat es postulen com a candidats per participar‐hi.
La plataforma està dissenyada per facilitar que els professionals i els projectes encaixin. Els
currículums dels voluntaris estan estructurats de manera que resulti el més fàcil possible
realitzar una tria en funció de les necessitats. Catchafire és molt més que un punt de trobada,
és un facilitador de relacions entre qui té una necessitat i qui té la possibilitat de solucionar‐la.
Url: https://www.catchafire.org

Número d’ordre: 14
Nom: Iniciativa per identificar i difondre bones pràctiques en partenariats.
Data: consultat 20 de març del 2014
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: NHS
Resum: La NHHS Innovation Challange Awards impulsa i recompensa aquells projectes
innovadors que donen resposta a grans reptes en matèria de salut i cura . Concretament, The
Partnership Challenge es va idear per a identificar i difondre bones pràctiques en partenariats
(col∙laboracions entre sector públic i tercer sector, o empreses privades) per dur a terme
projectes de millora de les condicions de vida de persones amb demència, les seves famílies i
els seus cuidadors.
Url: http://www.nhschallengeprizes.org/partnership‐challenge/
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Número d’ordre: 15
Nom: Giifa: plataforma de crowdfunding de oferir llocs de treball a ONG’s.
Data: gener 2012. Consultat 15 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Giifa
Resum: Giifa és web que servirà com a plataforma de crowdfunding de llocs de treball per a
ONG’s. Es tracta d’un mercat amb persones a l’atur que busquen feina i organitzacions del
tercer sector que necessiten treballadors per la realització de feines concretes. Hi haurà
també un tercer element, els donants que dipositaran els recursos econòmics necessaris
perquè ambdós puguin complir els seus objectius: treballar i cobrir una necessitat laboral. Giifa
permetrà acumular els diners de diferents donants fins arribar a fiançar les necessitats
econòmiques d’una contractació. S’espera que aquest sistema ajudi organitzacions del tercer
sector a funcionar de manera més sostenible, potenciï la capacitat de decisió de les persones
aturades i fomenti una major confiança en les organitzacions del tercer sector gràcies a la
contribució econòmica dels donants. La missió de Giifa és fer les donacions més transparents
alhora que potenciï la creació de llocs de treball. El lloc web encara està en desenvolupament i
s’espera que a mitjans del 2014 es posi en marxa.
Url: Projecte en construcció. Més informació a:
http://pratyushag.wordpress.com/2011/11/03/what‐is‐giifa/ ,
http://www.crowdsourcing.org/document/giifa‐‐‐changing‐the‐world‐one‐job‐at‐a‐time/10140

Número d’ordre: 16
Nom: Treballs socials per cobrir els deutes universitaris dels estudiants.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: Do Good For Debt
Resum: Aquesta organització busca ajudar als estudiants a pagar els deutes de la matrícula
universitària alhora que es realitzen treballs socials per la comunitat. El funcionament és el
següent: Do Good For Debt busca empreses que esponsoritzen estudiants per fer treballs
caritatius amb les organitzacions socials que escullin. Els estudiants hi treballen fins un màxim
de 6 mesos després de la graduació. Un cop acabada la feina, l’empresa sponsor els paga el
deute universitari. Una de les tasques més comuns dels estudiants és el suport a persones
grans de la comunitat.
Url: No disponible
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Número d’ordre: 17
Nom: A canvi de voluntariat, els estudiants reben ajuda per tornar els deutes universitaris.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Zerobound
Resum: Zerobound és una organització que ajuda a pagar els deutes per pagar els estudis
universitaris a canvi de fer voluntariat. L’organització ha desenvolupat una plataforma on els
estudiants voluntaris especifiquen la seva feina i les seves necessitats de finançament i ho
difonen per la xarxa per tal d’aconseguir ajuda monetària d’amics, familiars i coneguts a mode
de crowdfunding.
Url: no disponible

Número d’ordre: 18
Nom: Do Good Bus porta voluntaris a llocs on se’ls necessita.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Los Angeles, Estats Units
Companyia / Organització: Do Good Bus
Resum: És una iniciativa per fer arribar voluntaris a diferents llocs i diferents organitzacions
que necessiten ajuda. Es tracta d’un autobús que recull als voluntaris per portar‐los al destí on
treballaran. L’Autobús pot ser esponsoritzat per organitzacions qui hi vulguin col∙laborar.
Url: http://dogoodbus.com/main.html
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Número d’ordre: 19
Nom: Les compres amb la targeta de crèdit suposen donacions mensuals a entitats socials.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: San Francisco, Estats Units
Companyia / Organització: Swipe Good
Resum: Swipe Good és un sistema pel qual l’usuari es dóna d’alta, dóna les seves dades de
targeta de crèdit i per cada compra realitzada en el dia a dia, Swipe Good arrodoneix al dòlar i
dona la diferència a entitats socials. L’usuari del servei pot establir un màxim de donacions
mensuals. La qüestió és que amb aquest senzill sistema, l’usuari es despreocupa i fa donacions
de manera automàtica.
Url: https://swipegood.com

Número d’ordre: 20
Nom: Finançament col∙lectiu per ajudar a estudiants d’arreu del món.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Seattle, Estats Units
Companyia / Organització: Vittana
Resum: Entitat de crowdfunding que té per objectiu connectar estudiants de països en vies de
desenvolupament amb persones d’arreu del món que els poden ajudar a finançar els estudis a
través de microcrèdits.
Url: http://www.vittana.org
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Número d’ordre: 21
Nom: Donacions a través de les compres amb la targeta.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: Pennies
Resum: De la mateixa manera que Swipe Good, Pennies vol facilitar una manera simple, segura
i assequible de fer donacions a les entitats socials. Per això dóna la possibilitat als compradors
fer donacions dels cèntims que falten per arrodonir a l’alça les seves compres pagades amb
targeta.
Url: http://www.pennies.org.uk

Número d’ordre: 22
Nom: Incubadora per a projectes dirigits a la tercera edat
Data: Novembre 2013. Consultat 19 de març del 2014
Lloc: Estocolm, Suècia
Companyia / Organització: Access Health International, amb el suport de la Swedish Postcode
Lottery
Resum: Modern Aging és un innovador programa dissenyat per la organització sense ànim de
lucre Access, que dóna suport a joves emprenedors a tirar endavant idees i projectes en relació
a la millora de la qualitat de vida de la gent gran. Es tracta d’una incubadora per a projectes
dirigits a la tercera edat, que ofereix un programa de quatre mesos amb seminaris, tallers,
mentorització i seguiment d’emprenedors. L’objectiu és aconseguir que les idees es
converteixin en realitats per tal de donar resposta a les necessitats de la gent gran i a les noves
oportunitats de mercat que poden sorgir.
Url: http://www.moderntaldrande.se/?page_id=99
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Número d’ordre: 23
Nom: Plataforma de crowdfunding de projectes socials.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Verkami
Resum: Verkami és una plataforma de crowdfunding per obtenir finançament per projectes
socials. Organitzacions i emprenedors socials poden publicar aquí els seus projectes i les seves
necessitats de finançament per aconseguir els recursos necessaris per tirar‐los endavant.
Url: http://www.verkami.com/

Número d’ordre: 24
Nom: Connexions de negocis alhora que es financen projectes socials.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Connect for a cause
Resum: Connect for a cause és una organització sense ànim de lucre que connecta
emprenedors i empresaris establerts alhora que beneficia a ongs o projectes socials. A través
d’una plataforma online, els empresaris o emprenedors detallen la seva experiència i
trajectòria professional i poden demanar una trobada o una reunió amb algú de la plataforma
que els interessi a nivell professional. Les reunions o trobades tenen un preu establert per
cadascú. Els diners recaptats amb aquests “meetings” van a parar a algun dels projectes
socials escollits prèviament a la plataforma.
Url: https://www.connectforacause.com
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Tendència 8: Disseny i tecnologia inclusiva
Número d’ordre: 1
Nom: Fer exercici sense moure’s de la butaca.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Alemanya
Companyia / Organització: Fraunhofer Insitute
Resum: Fraunhofer Insitute ha dissenyat una butaca per fer exercici. La butaca consta de
monitorització del ritme cardíac, aparell per pesar i prendre la pressió, sistema de recollida de
dades i anàlisi per suggerir fer més o menys exercicis, tauleta PC per visualitzar les dades i
planificar exercicis... La butaca ha estat dissenyat especialment per a gent gran.
Url: http://www.fraunhofer.de/en/press/research‐news/2013/february/the‐armchair‐as‐a‐fitness‐
trainer.html

Número d’ordre: 2
Nom: Electrònica adaptada a persones amb problemes de salut
Data: consultat 26 de març del 2014
Lloc: Geòrgia, Estats Units.
Companyia / Organització: Clarity
Resum: Companyia que desenvolupa aparells electrònics per a la comunicació, dissenyats per
ajudar a les persones amb dificultats auditives, poca visió o mobilitat reduïda i altres
discapacitats físiques o problemes de salut.
Url: http://shop.clarityproducts.com/products/limited‐mobility/
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Número d’ordre: 3
Nom: Sabates amb GPS per malalts d’Alzheimer.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Los Angeles, Estats Units
Companyia / Organització: GTX Corp en col∙laboració amb Aetrex
Resum: GTX Corp ha dissenyat unes sabates exclusivament per aquelles persones que pateixen
alzheimer. Les sabates porten incorporat un petit aparell amb GPS al taló per tal de saber
sempre la localització de la persona que les porta. Els familiars i cuidadors poden fer un
seguiment de la localització de qui porta les sabates a través del seu telèfon mòbil.
Url: http://www.gpsshoe.com

Número d’ordre: 4
Nom: Dispositius per la llar amb sensors intel∙ligents.
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Roseville, Canadà
Companyia / Organització: Intel‐GE Care Innovations, joint venture entre Intel Corporation i
General Electric
Resum: Es tracta d’una plataforma de gestió remota de la cura amb enfoc clínic que ajuda a
gestionar la cura de persones amb malalties cròniques des de casa. Care Innovations
desenvolupa diferents dispositius per la llar amb sensors intel∙ligents que aprenen les pautes
de les activitats diàries i poden detectar patrons anormals i alertar de situacions potencialment
d’emergència. Aquests dispositius poden connectar amb la família i amb metges.
Url: http://www.careinnovations.com/markets/senior‐living#/products_t
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Número d’ordre: 5
Nom: Audiòfons última generació Phonak Bolero Q
Data: data de consulta: abril 2014; data actualització web: 2014
Lloc: Stäfa, Suïssa
Companyia / Organització: Phonak AG
Resum: Audiòfons d'última generació amb funcions tecnològicament avançades: increment i
reducció automàtica de determinats sorolls en ambient, focalització cap una veu determinada
en converses múltiples, eliminació de l'efecte del vent... El disseny és personalitzable i inclou
tonalitats adaptades al color de la pell i els cabells. A més a més, els aparells auditius de Phonak
es poden connectar de forma interactiva al propi telèfon, ordinador o tauleta.
URL: http://www.phonak.com/com/b2c/en/products/hearing_instruments/bolero‐q/hearing‐
aid.html

Número d’ordre: 6
Nom: Grup de recerca Sentha ‐ tecnologia per a la llar de les persones grans
Data: data de consulta: abril 2014; data publicació del : 1997
Lloc: Berlin, Alemanya
Companyia / Organització: Technical University Berlin, Brandenburg Technical University
Cottbus, Berlin Institute for Social Research/German Center for Research in Aging, i University
of the Arts, Berlin
Resum: Sentha és un grup de recerca multidisciplinar que investiga les possibilitats i efectes de
l'aplicació de la tecnologia en el disseny i optimització d'aparells i electrodomèstics per a la llar,
especialment dirigits a la gent gran. Utilitza una perspectiva centrada en la persona i les seves
necessitats per sobre d'altres consideracions. Els subgrups de treball abasten les àrees:
sociologia, ergonomia, disseny d'enginyeria, disseny de producte, enginyeria mèdica,
enginyeria de comunicacions, i tecnologia i societat.
URL: http://www.sentha.udk‐berlin.de/download/Info/sentha‐flyer_eng.pdf
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Número d’ordre: 7
Nom: “Vestit‐robot” per ajudar als cuidadors a aixecar persones grans dependents o amb
malalties cròniques.
Data: Juny 2005 (consultat 27 de març del 2014)
Lloc: Japó
Companyia / Organització: Professor Yoshiyuki Sankai
Resum: El professor japonès Yoshiyuki Sankai ha desenvolupat un “vestit‐robot” que permet
aixecar grans quantitats de pes amb el propi cos. L’objectiu d’aquest prototip és ser utilitzat
pels cuidadors de persones grans dependents o amb malalties cròniques. Aquest “vestit‐robot”
funciona amb bateria i detecta els músculs en moviment a través de senyals elèctrics a la
superfície de la pell i els amplifica.
Url: http://www.spacedaily.com/news/robot‐05zq.html

Número d’ordre: 8
Nom: PARO, el robot animal dissenyat amb finalitats terapèutiques.
Data: consultat 27 de març del 2014
Lloc: Japó
Companyia / Organització: AIST
Resum: L’empresa japonesa AIST ha desenvolupat el robot interactiu PARO, un robot de forma
animal destinat a finalitats terapèutiques per a hospitals i famílies amb persones dependents a
càrrec. El robot té per objectiu reduir l’estrès de pacients i cuidadors, estimular la interacció
entre pacients i cuidadors, facilitar la relaxació, etc.
Url: http://www.parorobots.com
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Número d’ordre: 9
Nom: Mascotes virtuals per a fer companyia a la gent gran.
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Vancouver, Canadà i Boston, Estats Units
Companyia / Organització: GeriJoy
Resum: GeriJoy és una spin off tecnològica sorgida del MIT que ha desenvolupat unes
mascotes virtuals que parlen a través de tauletes amb l’objectiu d’oferir companyia a la gent
gran i salut emocional a través de la teràpia animal. Aquestes mascotes virtuals estan
monitoritzades remotament per l’equip de GeriJoy, que possibilita que aquestes mascotes
puguin conversar amb la gent gran sobre fotografies, notícies i esdeveniments familiars. La
tecnologia que utilitzen és d’ús molt senzill i busca millorar la qualitat de vida d ela gent gran
oferint companyia i diversió.
Url: http://www.gerijoy.com

Número d’ordre: 10
Nom: Teràpia animal amb robots
Data: data de consulta: abril 2014; web actualitzada a 2014
Lloc: Japó (Institut Nacional de Ciència i Tecnologia)
Companyia / Organització: Adele Robots (comercialitzadora a Espanya)
Resum: Nuka és un robot amb forma de foca, mundialment coneguda com a PARO (Personal
Asistant RObot) i que s'utilitza com a eina terapèutica basada en la idea d'evolució de la
teràpia animal. Ofereix beneficis similars a la teràpia animal, eliminant els riscos derivats
d'aquesta. Té una aparença i textura que la fan entranyable i amigable, sent el seu major
potencial l'afectiu. Està indicada per ser usada en el tractament de persones on cal treballar
l'àrea afectiva: demència, discapacitat psíquica, etc. Entre els efectes demostrats: activa la
comunicació, afavoreix l'autonomia, relaxa i motiva, millora els signes vitals i augmenta
l'autoestima.
URL: http://www.adelerobots.com/es/nuka/
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Número d’ordre: 11
Nom: Huggle, una mascota‐robot que estimula a la gent gran.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Singapore
Companyia / Organització: Huggler
Resum: Huggle és un robot en forma de mascota de peluix que a més a més de fer companyia
a la gent gran, reconeix actes emocionals no verbals de les persones i pot diagnosticar
Alzheimer o demència. A través d’una varietat de sensors, el robot pot respondre a diferents
estímuls rebuts i pot ajudar en l’estimulació mental de la gent gran. A més a més permet
enregistrar dades per tal d’ajudar a cuidadors i familiars.
Url: http://www.huggler‐pet.com

Número d’ordre: 12
Nom: La primera “rentadora” per a persones
Data: Març 2004. Consultat 27 de març del 2014
Lloc: Japó
Companyia / Organització: Katsura‐ryo
Resum: Japó busca en els robots ajuda per a fer‐se càrrec de les persones grans i aquest n’és
un bon exemple: Toshiko Shibahar és la nova “rentadora” per a persones. Es tracta d’un
aparell on la persona es posa a dins i sense fer res, és banyada i netejada amb sabó de manera
automàtica.
Url: http://www.globalaging.org/elderrights/world/2004/japaninvention.htm
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Número d’ordre: 13
Nom: Suport voluntari a la gent gran en l’ús de la tecnologia.
Data: consultat 17 de març del 2014
Lloc: Belfast, Irlanda
Companyia / Organització: Age no Barrier Project
Resum: Projecte format per voluntaris que proveeixen informació, consell i suport a la gent
gran sobre serveis i recursos que els poden beneficiar. Alhora ajuden a la gent gran en l’ús de
noves tecnologies.
Url: http://www.disabilityaction.org/fs/doc/publications/ANB_General_Leaflet_‐_Final.pdf

Número d’ordre: 14
Nom: Sistema per rebre i enviar emails sens estar familiaritzat amb els ordinadors o internet.
Data: 2007. Consultat 24 de març del 2014
Lloc: Montclair, Estats Units.
Companyia / Organització: Celery
Resum: Celery és un sistema molt simple que permet a les persones no familiaritzades amb els
ordinadors poder enviar i rebre email sense tenir compte de correu electrònic. Utilitzant
l’aparell i servei de Celery, automàticament s’imprimeixen els emails rebuts alhora que es
poden enviar missatges escrits a mà a través de l’ordinador. És una manera de facilitar l’ús de
la tecnologia a la gent gran.
Url: http://www.mycelery.com
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Número d’ordre: 15
Nom: Recursos sobre disseny accessible
Data: Octubre 2013. Consultat 24 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Makoa.org
Resum: Espai web de recursos relacionats amb el concepte de disseny accessible o Universal
Design Resources: principis bàsics, articles relacionats, organitzacions capdavanteres, etc.
Url: http://www.makoa.org/accessable‐design.htm

Número d’ordre: 16
Nom: Millora de la qualitat de vida a través del disseny
Data: data de consulta: abril 2014; activació de la CPI al juny 2012
Lloc: Pittsburgh, PA, EUA
Companyia / Organització: Carnegie Mellon University
Resum: El projecte The ELDeR, Enhanced Living through Design Research, va ser un estudi de 4
mesos realitzat per un equip de científics del comportament en una comunitat de gent gran,
per tal de comprendre l'experiència d'usuari en l'atenció cap a ells, avaluar la importància dels
valors psicològics i socials i identificar implicacions i oportunitats per al disseny de nous
productes i tecnologies. L'estudi conclou que els factors socials, emocionals i ambientals
juguen un paper clau en l'experiència de l'assistència a les persones grans i en l'adopció i ús de
nous productes. Tenir en compte aquests factor alhora de dissenyar tecnologies per a la gent
gran disminueix les barreres socials i econòmiques cap a la usabilitat.
URL: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=355476
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Número d’ordre: 17
Nom: Dissenyar cases d’acord amb les necessitats de la gent gran.
Data: consultat 27 de març del 2014
Lloc: Portland, Estats Units
Companyia / Organització: Center of Design for Aging Society
Resum: Associació que ajuda en el disseny adaptat de les llars a les persones grans o amb
dificultats de moviment. L’objectiu és millorar la qualitat de vida d ela gent gran amb un entorn
més accessible, d’acord amb les seves necessitats.
Url: http://www.centerofdesign.org/pages/homedesign.htm

Número d’ordre: 18
Nom: Tecnologia més fàcil i accessible per a la gent gran
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: França
Companyia / Organització: Webnapperon
Resum: Per tal de fer la tecnologia més fàcil i accessible per a la gent gran, la plataforma
Webnapperon ha dissenyat un ordinador molt senzill amb l’aparença d’una tauleta de
menjador. Consta d’una pantalla similar a un marc de fotos i un tapet o cobretaula per
interactuar amb la pantalla.
Url: http://www.webnapperon.com
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Número d’ordre: 19
Nom: “Disseny universal” o fàcil d’utilitzar per a tothom.
Data: consultat 31 de març del 2014
Lloc: Nova York, Estats Units
Companyia / Organització: Oxo
Resum: Oxo és una empresa de disseny de productes que parteix de la filosofia del “disseny
universal”, per la qual tots els seus objectes són per a tots els públics, ja sigui per a nens, per a
gent gran, homes, dones o gent amb necessitats especials per tal de fer el seu ús el més
accessible possible.
Url: http://www.oxo.com/s‐21‐good‐grips.aspx

Número d’ordre: 20
Nom: Rentadores amb dissenys que en faciliten l’ús.
Data: consultat 31 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Whirlpool
Resum: L’empresa nord‐americana d’electrodomèstics Whirlpool ha dissenyat una nova línia
de rentadores amb un disseny que facilita la seva càrrega i descàrrega. Aquest disseny pot ser
especialment atractiu per a la gent gran ja que en facilita l’ús per a gent amb mobilitat reduïda
o dificultats físiques.
Url: http://www.whirlpool.com/duet/
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Número d’ordre: 21
Nom: Forn innovador més segur i accessible.
Data: consultat 31 de març del 2014
Lloc: Alemanya
Companyia / Organització: Siemens
Resum: La marca d’electrodomèstics Siemens ha dissenyat un innovador forn amb prestacions
que el fan més accessible i atractiu per a les persones grans. Un forn ergonòmic, ajustable a
l’alçada de cadascú, accessible per tres bandes, que es neteja i s’apaga automàticament, etc.
que fa que el forn sigui més fàcil, més segur i més còmode per a tothom.
Url: http://www.siemens‐home.com/ie/features‐and‐benefits/video‐gallery/liftmatic.html

Número d’ordre: 22
Nom: Telèfon mòbil dissenyat exclusivament per a gent gran.
Data: Maig 2008. Consultat 24 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Dissenyat per Matthias Pinkert
Resum: El “EMC” (easy mobile calling) és un telèfon dissenyat per Matthias Pinkert pensat per
a la gent gran. El telèfon té quatre tecles per a trucades directes, la possibilitat de fer trucades
prement un sol botó, localització per GPS, un altaveu i amb la possibilitat de col∙locar‐se com
uns auriculars al voltant del coll i les orelles per tal de no perdre’l o que no caigui.
Url: http://www.yankodesign.com/2008/05/15/old‐new‐phone/
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Número d’ordre: 23
Nom: Sistema de pagament adaptat a la gent gran en les línies de caixes del supermercat.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Finlàndia
Companyia / Organització: K City Market
Resum: Una enquesta ha revelat que una de les demandes de les persones grans o les
persones amb algun tipus de discapacitat desitjarien uns sistemes de pagament més pausats al
supermercats. Per això K City Market ha posat una línia on els caixers/caixeres del
supermercat atenen a les persones que tenen necessitats especials, ajudant a posar les
compres a les bosses, ajudant amb el pagament, etc.
Url: http://www.k‐citymarket.fi

Número d’ordre: 24
Nom: Estàndards d'accessibilitat per a cadenes d'hotels
Data: data de consulta: abril ab2014; data del document: gener 2012
Lloc: Suècia i resta de països on hi ha hotels Scandic
Companyia / Organització: Scandic Hotels
Resum: Document que relaciona els estàndards d'accessibilitat que han de complir tots els
hotels de la cadena Scandic. Mostra els requisits d'obligat compliment i aquells que, sent
igualment obligatoris, poden esperar a quan l'hotel faci obres de renovació. En qualsevol cas,
les lleis de cadascun dels 9 països on hi ha hotels de la cadena preval. L’estàndard
d'accessibilitat de cada hotel particular es mostra a la seva web, sent la única cadena al món
que informa els usuaris d'aquesta manera.
URL:
http://www.scandichotels.com/Global/Special%20needs/Scandic's%20accessibility%20standard_
EN.pdf
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Número d’ordre: 25
Nom: Portal de referència per a temes d’envelliment i cura.
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Long Term Living
Resum: Long‐Term Living és un portal de recursos de tot tipus per a cuidadors, gestors,
executius, etc. relacionats amb la cura i l’envelliment que proveeix informació respecte anàlisis
de mercat, estratègies de direcció, polítiques, guia clínica, notícies i invents tecnològics. En
general aquestes innovacions es basen en un disseny menys intrusiu de tot el hardware
relacionat amb el tractament dels avis.
Url: http://www.ltlmagazine.com

Número d’ordre: 26
Nom: Reutilització de telèfons mòbils en situacions d’emergència
Data: consultat 24 de març del 2014
Lloc: Ardmore, Estats Units
Companyia / Organització: Cell Phones for Life, INC.
Resum: Organització sense ànim de lucre que recull telèfons mòbils que ja no s’usen i els
distribueix de forma gratuïta a persones víctimes de la violència domèstica, persones grans o
discapacitats per a trucades d’emergència.
Url: http://www.cellphonesforlife.org
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Número d’ordre: 27
Nom: Software que simplifica el PC per facilitar la vida a l’usuari no acostumat als ordinadors.
Data: consultat 15 de març del 2014
Lloc: Itàlia
Companyia / Organització: Eldy NGO
Resum: Eldy és un software que converteix qualsevol ordinador PC en un ordinador fàcil
d’utilitzar per gent que no ha utilitzat mai un ordinador. Eldy proveeix una interface molt
senzilla de 6 botons per tenir accés al correu, internet, xat, videoconferències, documents,
skype i d’altres elements útils per a l’usuari.
Url: http://www.eldy.eu/

Número d’ordre: 28
Nom: Tauleta customitzable per persones amb problemes de memòria.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Estats Units
Companyia / Organització: Memo Touch LLC.
Resum: Memo és una tauleta electrònica customitzable per familiars i cuidadors que ajuda a
persones amb problemes de memòria a recordar informació important. No cal que l’usuari
tingui experiència o coneixements per utilitzar‐la. Familiars i cuidadors poden introduir‐hi
missatges per ser mostrats en el moment que desitgin. També hi ha opcions per recordatoris
de medicaments, fotos, notícies i un botó per emergències.
Url: http://www.memotouch.com
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Número d’ordre: 29
Nom: Pantalla tàctil per millorar la qualitat de vida.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Bèlgica
Companyia / Organització: Care Square
Resum: Care Square ha dissenyat un ordinador pensat per a gent gran per oferir comunicació,
entreteniment i fins i tot ajuda en assumptes mèdics. Es tracta d’un aparell tàctic d’ús molt
senzill que ofereix funcions simplificades per rebre emails, fer trucades amb Skype, mantenir
un calendari, llegir les notícies, jugar a diferents a cartes o escacs i fins i tot pot ser utilitzat
com a monitor de condicions físiques, recordatori de les hores de medicació o visites al metge.
Url: http://www.caresquare.com

Número d’ordre: 30
Nom: Interfície per simplificar els telèfons mòbils.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Gran Bretanya
Companyia / Organització: Threedome
Resum: Threedome és una interfície descarregable online per telèfons Android que simplifica
el telèfon amb només tres botons de navegació per permetre l’ús dels telèfons a gent gran,
gent amb discapacitats o simplement gent no familiaritzada amb la tecnologia.
Url: http://threedomphone.com
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Número d’ordre: 31
Nom: Aplicació dissenyada per facilitar a la gent gran l’ús de smartphones.
Data: consultat 2 d’abril del 2014
Lloc: Singapur
Companyia / Organització: Silverline
Resum: Per tal de fer els smartphones més accessibles a la gent gran s’ha creat Silverline, una
sèrie aplicacions per mòbil que simplifiquen les funcions del telèfon, per exemple, fent més
visual la llista de contactes. També hi ha una aplicació que permet enviar recordatoris de la
medicació.
Url: http://silverline.mobi

Número d’ordre: 32
Nom: Projecte per a millorar l’autonomia i la seguretat de la gent gran en l’ús del transport
públic a Zagreb
Data: consultat 17 de març del 2014
Lloc: Zagreb, Croàcia
Companyia / Organització: Civitas Elan
Resum: Civitas Elan té com a objectiu millorar l’autonomia i la seguretat de la gent gran en l’ús
del transport públic. A través dels seus programes la gent gran rep informació, tallers i suport
per a millorar la seva seguretat, alhora que proposen millores en el servei de transport públic
per fer‐lo més segur i accessible a la gent gran.
Url: http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3633

166

Número d’ordre: 33
Nom: Formació per a poder circular en bicicleta amb total seguretat.
Data: consultat 17 de març del 2014
Lloc: Lichestain
Companyia / Organització: Vianova
Resum: Formació per a poder circular en bicicleta amb total seguretat.
Url: http://www.eltis.org/index.php?ID1=7&id=42&video_id=69

Número d’ordre: 34
Nom: Garantir la mobilitat de la gent gran amb transport públic.
Data: consultat 17 de març del 2014
Lloc: Thun, Suïssa
Companyia / Organització: Vianova
Resum: Programa per garantir que la gent gran pugui moure’s amb transport públic per la
ciutat. Vianova porta a terme diferents projectes per garantir la seva mobilitat.
Url: http://www.eltis.org/index.php?ID1=7&id=42&video_id=113
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Número d’ordre: 35
Nom: Gdynia Dialogue with Seniors recull les opinions de la gent gran i discapacitats per fer un
ciutat més accessible.
Data: consultat 17 de març del 2014
Lloc: Polònia
Companyia / Organització: Gdynia Dialogue with Seniors
Resum: Aquest projecte anima a la gent gran i discapacitats a participar en panels, enquestes
etc. Recull les seves observacions i recomanacions en un mapa interactiu d ela ciutat i crea
enllaços amb responsables polítics locals per planificar una ciutat verdaderament accessible.
Url: http://ppnt.pl/w‐ppnt‐o‐inicjatywach‐dla‐seniorow.html

Número d’ordre: 36
Nom: Recull de mesures innovadores per l’adaptació del transport públic a la gent gran.
Data: Febrer 2004. Consultat 24 de març del 2014)
Lloc: Pasadena, Estats Units
Companyia / Organització: Community Action Trans‐ portation Project (CTAP), Office of
Intergovernmental Affairs, U.S. Department of Health and Human Services.
Resum: Es tracta d’un informe que recull tot un conjunt de mesures realitzades per adaptar el
transport públic a les capacitats de la gent gran. Inclou tot tipus de millora, tan vinculades a
discapacitats físiques com cognitives i moltes d’elles de baix cost. Un dels objectius de
l’informe és encoratjar a altres comunitats a incorporar aquestes innovacions al servei de la
gent gran.
Url: http://www.ctaa.org/webmodules/webarticles/articlefiles/innovations.pdf
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Número d’ordre: 37
Nom: Itàlia: Smart cities per a persones grans
Data: data de consulta: abril 2014; aprovació de la iniciativa: setembre 2009
Lloc: Bolzano, Itàlia
Companyia / Organització: Ajuntament de Bolzano, Itàlia
Resum: Itàlia, juntament amb el Japó, té una de les poblacions més envellides del món. A
Bolzano, prop de la meitat del pressupost municipal és requerit pels programes socials i serveis
per a la gent gran. Les famílies no es poden permetre pagar residències, pel que es busquen
solucions que permetin mantenir la gent gran a les seves cases. La ciutat i IBM han col∙laborat
per equipar un petit grup de cases amb residents d'edat avançada amb sensors. Les dades
registrades es monitoritzen a una oficina central, que pot enviar un cuidador a la casa quan
sigui necessari. D'aquesta manera es redueixen les despeses dels serveis d'atenció alhora que
les persones grans poden seguir vivint a les seves cases i sent atesos allà.
URL: http://tis.bz.it/en/news/bolzano‐italy‐and‐ibm‐and‐tis‐innovation‐park‐to‐develop‐a‐
smarter‐city
http://www‐03.ibm.com/able/news/bolzano_video.html

Número d’ordre: 38
Nom: Japó: Smart cities per a persones grans
Data: data de consulta: abril 2014; aprovació de la iniciativa: juny 2013
Lloc: Karatsu City, Kyushu, Japó
Companyia / Organització: Ministeri d'Afers Interns i Comunicacions, Japó
Resum: El Govern de Japó col∙labora amb diversos proveïdors de serveis i tecnologia per al
disseny de diverses smart cities pilot, que millorin la qualitat de vida de la creixent població
envellida. El conjunt de mesures abasta infraestructures, fibra òptica i disseny de tecnologies i
aplicacions mòbils per a la comunicació i transferència de dades, així com el seguiment i
assistència remotes i la disponibilitat de centres d'atenció personal en línia. Aquests serveis
seran comercialitzats a partir del proper any.
URL: http://wirelesswatch.jp/2014/01/23/japan‐smart‐city‐trial‐service‐for‐senior‐citizens
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