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1. INTRODUCCIÓ 

El projecte Persones grans: prospectiva  i estratègies es va concebre de bon principi com una 

iniciativa  amb  tres  línies  d’acció  complementaries:  per  una  banda  es  va  fer  un  seminari  en 

Intel∙ligència competitiva per al personal de l’Ajuntament de Barcelona; per l’altra, un estudi de 

prospectiva sobre Escenaris de futur per a la gent gran a Barcelona; i, finalment, aquest informe 

que  s’adreça  a  analitzar  la  cartera  de  serveis  socials  per  a  gent  gran  de  l’Ajuntament  de 

Barcelona. 

Aquest estudi s’estructura en quatre grans blocs: 

1.  Un examen de carteres de serveis. 

El  que  s’ha  fet  és  comparar  la  classificació  de  la  pròpia  cartera  de  l’Ajuntament  de 

Barcelona  amb  la  de  Singapur.  Aquests  dos  casos  són  rellevants  en  la  mesura  que 

Barcelona  seria un exemple d’una cartera des d’una  lògica pública, o de  servei públic; 

mentre que Singapur seria un exemple del contrari: cedir  la  iniciativa al sector privat  i 

optar per l’opció pública només com a darrer recurs. Per tant, tot i que aparentment no 

hi ha unes grans diferències, el cert és que els fonaments són bastant diversos. 

2.  Un Benchmarquing  

En aquest bloc es compara de quina manera s’encara  la gestió dels serveis socials en 11 

ciutats. Aquest exercici és important en la mesura que, no només pot ajudar a  detectar 

fórmules exitoses de prestacions de serveis socials en circumstàncies comparables, sinó 

que fins i tot pot servir per definir que es pugui considerar com a èxit en aquest camp. 

3. Una anàlisi PEST1.  

     Aquest  PEST  es  fonamenta  en  la  feina  desenvolupada  en  el  taller  inicial  dins  de 

l’esmentat  seminari  d’intel∙ligència  competitiva  i  representa  una  bona  base  per 

aprofundir  l’examen  dels  principals  factors  explicatius.  El  que  s’ha  fet  és  refinar  la 

clusterització per tal de detectar les principals proto‐tendències i tendències implicades. 

4. L’anàlisi d’intel∙ligència competitiva pròpiament dit. 

      Procés de transició de la cartera actual de serveis a la nova cartera amb la  incorporació 

de nous esquemes d’avaluació, sistemes de compra i activitats d’intel∙ligència.  

 

Aquests quatre blocs conformen la base d’aquest projecte. 

 

                                                            
1 PEST és un acrònim que designa un tipus d’anàlisi en el que s’examinen els factors més rellevants classificats en 

quatre àmbits: polític, econòmic, social i tecnològic. És una manera efectiva d’ordenar el processos d’anàlisi. 
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2. CLASSIFICACIONS DE SERVEIS SOCIALS PER A GENT GRAN 

Una  de  les  qüestions més  importants  a  l’hora  de  configurar  una  cartera  de prestacions  és, 

precisament, definir‐la. En aquest sentit, val  la pena dir que  l’Ajuntament  té un catàleg prou 

ampli articulat en 10 categories: 

 

2.1. CARTERA DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

La xarxa de centres socials és  la porta d’entrada dels ciutadans a  les diverses prestacions 

que  ofereix  l’administració,  així  centralitza  les  funcions  d’informació,  orientació, 

assessorament, tramitació de prestacions, etc. En conjunt, ofereix una varietat de serveis 

agrupats en 10 categories2, tot i que no totes són exclusives per a la gent gran: 

 Centres de serveis socials 

Xarxa  d’oficines  que  són  la  porta  d’entrada  als  usuaris  o  beneficiaris  dels  serveis, 

realitzen una varietat d’accions incloent assessorament, orientació, tramitació, suports 

a entitats de barri, etc. 

 Teleassistència 

El  servei  de  teleassistència  possibilita  una  connexió  permanent  entre  els  usuaris  i 

diversos  serveis  per  permetre  una  resposta  immediata  en  cas  d’alguna  urgència 

d’aquests usuaris. 

 Centres residencials 

Aquest servei és específic per a gent gran, només hi poden accedir els majors de 65 

anys que ja no puguin mantenir una vida independent. 

 Habitatges amb serveis 

Un altre servei exclusiu per a gent gran, com a pas intermedi entre la vida independent 

i  la  residència, es  tracta del  servei de pisos de  lloguer amb un  seguit de prestacions 

dissenyades expressament per a gent gran. 

 Programa viure i conviure 

Programa concebut per a persones grans, però encara autònomes, que disposen de 

lloc a casa seva per poder acollir estudiants de fora de Barcelona. 

 

                                                            
2 Tal i com es pot comprovar a: 

http://w110.bcn.cat/portal/site/GentGran/menuitem.93f1ca6e7d5187e292749274a2ef8a0c/?vgnextoid=f92132fe7f23a2

10VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=f92132fe7f23a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES 
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 Atenció domiciliària 

Novament un  servei específic per a gent gran, en aquest cas, persones d’autonomia 

limitada  i/o  vulnerables  que  poden  accedir  a  un  seguit  d’ajudes:  higiene  personal, 

neteja de la llar, bugaderia, etc. El servei pot ser cofinançat pel beneficiari. 

 Centres de dia 

Equipaments d’acollida per a gent gran en horari laboral. 

 Habitatges tutelats 

Servei d’allotjament  alternatiu per  a persones de més de 60  i  residents  a Barcelona 

que,  per  causes  sòciopersonals,  no  poden  continuar  vivint  al  seu  domicili  habitual. 

Aquests habitatges compten amb prestacions com: menjador, neteja, teleassistència, 

etc. 

 Atenció d’urgències socials 

El  Centre  d’Urgències  i  Emergències  socials  ofereix  un  servei  d’atenció  social 

permanent  per  poder  fer  una  resposta  immediata  davant  de  qualsevol  urgència  ala 

ciutat. 

 Xarxa de suport a les famílies cuidadores 

Es  tracta  d’una  xarxa  d’entitats  que  ofereixen  suport  a  les  famílies  que  cuiden  a 

persones depenent i que reben suport organitzatiu per part de l’Ajuntament. 

 

2.2. CARTERA DE SERVEIS DE SINGAPUR 

Per  tal de  tenir un  referent  comparable  s’ha escollit  la  cartera de Singapur per diverses 

raons: 

 En primer lloc, per tractar‐se d’un microestat eminentment urbà. 

 En segon, perquè Singapur té un enfocament molt lliberal, en el sentit de preferir. 

més iniciatives privades que no pas públiques 

 En tercer, perquè tenen una piràmide d’edat força envellida. 

 Finalment, perquè, per una banda, la dimensió de les seves unitats familiars s’està 

reduint i, per l’altra, augmenta el nombre de llars on els dos membres de la parella 

treballen;  tot plegat  esdevé  un  factor  d’augment  de  la  demanda per  als  serveis 

socials. 

L’objectiu principal del Consell Nacional de Serveis  socials és aconseguir que els  sèniors 

puguin  envellir  de  forma  reeixida  a  Singapur;  és  a  dir,  mantenint  un  bons  nivells 
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d’autonomia i no haver de marxar de casa seva3. Per aconseguir‐ho han definit la següent 

cartera: 

 Serveis de suport als cuidadors (Caregivers Support Services). 

No s’especifiquen quins però. 

 Llars comunitàries (Community Homes) 

Seria l’equivalent als centres residencials de Barcelona. 

 Servei d’assessorament (Counselling Service) 

Adreçat tant a la gent gran com als seus familiars està principalment adreçat a tractar 

els aspectes psicològics i emocionals vinculats a processos d’envelliment. 

 Centres de cura a la gent gran (Senior Care Centres) 

Centres d’atenció a gent gran quan els seus cuidadors estan treballant. 

 Centres de rehabilitació (Day rehabilitation Centres) 

Serien  com  els  equivalents  als  centres  soci‐sanitaris  catalans,  no  queda  clar  però  si 

només  funcionen  en  horari  laboral  o  si  els  sèniors  recuperant‐se  poden  estar‐hi 

ingressats permanentment. 

 Centres de dia per a demències (Dementia Day Care Services) 

Centres adreçats  tant a  tractar als usuaris amb demències com a oferir un  respir als 

familiars cuidadors. 

 Atenció domiciliaria (Senior Home Care) 

 Serveis per a terminals (Hospice Services) 

Servei  de  suport  a malalts  terminals  (i  a  les  seves  famílies) per proporcionar‐los  els 

serveis necessaris per poder estar‐se a casa seva el màxim temps possible. 

 Llars de cura (Nursing Homes) 

En molts aspectes venen a ser  les  llars amb serveis de casa nostra, amb  la diferència 

que –a Singapur‐ hi poden accedir gent gran amb la seva família perquè aquests puguin 

seguir  cuidant  a  la persona depenent. Aquest  servei  és ofert per  entitats del  tercer 

sector (tot i que no sembla que tinguin finançament públic) o per operadors privats. 

 Targeta de retorn segur (Safe Return Card) 

Targeta que serveix per identificar a persones amb demències i per a què, si es perden, 

puguin  tornar a casa seva. També els atorga als beneficiaris descomptes en serveis  i 

l’accés a diversos equipaments. 

 

 

 

                                                            
3 Per a més informació en aquest punt veure: http://www.ncss.org.sg/social_service/eldercare_services.asp#a 
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 Serveis de suport a dependents sense suport familiar (Befriending Services) 

Serveis  per  a  persones  grans  vulnerables  sense  suport  familiar,  inclou  accions 

domiciliaries i coordinació amb altres programes externs. 

 Enllaços veïnals (Neighbourhood Links) 

Venen a ser com centres per a gent gran virtuals, no es tracta tant de crear llocs físics 

on  la  gent  gran  de  cada  barri  pugui  trobar‐se  i  trobar  ajuda,  com  de  generar 

dinàmiques  per  posar  en  contacte  les  necessitats  de  gent  gran  amb  xarxes  de 

voluntaris que vulguin ajudar als avis. 

 Centres d’activitat per a gent gran (Senior Activity Centres) 

Es  tracta de petits pisos 81/2 habitacions de  la  Junta d’habitatge de  Singapur on  es 

genera un entorn agradable per a gent gran que hi pot anar sense cita prèvia per oferir 

des de  serveis  socio‐recreatius  a  serveis de  cura o  seguiment  amb  coordinació  amb 

altres serveis. 

 Llars de refugi (Sheltered Homes) 

Llars en barris de la Junta d’habitatge de Singapur oferts a gent gran que no té família 

o no pot estar‐se amb ells.  Inclouen serveis per tractar de mantenir  l’autonomia dels 

beneficiaris. 

 Línia d’ajuda a la gent gran (The Seniors Helpline) 

A disposició de qualsevol persona per  sobre dels 50  anys, principalment  adreçada  a 

oferir assessorament i informació. 

La  diferència  principal  és  que  la  cartera  de  serveis  de  Barcelona  té  un  caràcter 

eminentment  públic,  per  tant,  d’accés  universal  i  com  a  principi  general,  finançats  per 

recursos públics (tot i que cada cop més el cofinançament es va obrint pas). Per contra, a 

Singapur la prestació de molts serveis es deixa en mans privades (com a servei remunerat) 

o  bé  en  les mans  de  voluntaris  o  organitzacions  caritatives, mentre  que  la  intervenció 

pública està molt més acotada i, sovint, seria la darrera opció. 

També es destacable el nombre de serveis a Singapur específicament concebuts per fer la 

cobertura en les hores en què els cuidadors treballen. 

Per  una  banda,  sembla  que  la  família,  com  a  primera  instància  de  cura,  està  més 

consolidada a Barcelona; però, per  l’altra, a Singapur hi ha  la possibilitat que sigui tota  la 

unitat familiar la que accedeixi a llars adaptades a les necessitats de la cura de la persona 

depenent. 
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3. BENCHMARKING CARTERA DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN  

Seguidament  es  revisen  algunes  propostes  i  projectes  destacats.  Primer  es  presenten  dos 

projectes  rellevants  i  seguidament  s’analitzaran  11  ciutats.  Les  ciutats  escollides  per  a  fer 

aquest  Benchmarking  són:  Tòquio,  Singapur,  Melbourne,  San  Francisco,  Miami,  Bogotà, 

Santiago de Xile, Estocolm, Sheffield i Bilbao. La majoria d’aquestes ciutats són el recull de les 

recomanacions dels participants en el taller de formació del passat 26 de desembre.  

S’ha  fet  una  anàlisi  de  les  carteres  de  serveis  que  ofereixen  mitjançant  les  webs  dels 

Ajuntaments i altres entitats.  

 

3.1. PROJECTE GLOBAL FRIENDLY CITIES DE L’OMS 

L’envelliment  de  la  població  és  una  tendència  global  que  segons  el  projecte  de  l’OMS 

Global  Friendly  Cities4  constitueix un dels principals  reptes  a  afrontar per  a  les  societats 

actuals  i, sobretot, en els darrers anys quan ens trobem que  la població de majors de 60 

anys s’està incrementant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Global Age Friendly Cities: http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf  
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Gràfic 1 

Percentatge de la distribució de persones de més de 60 anys per regions mundials. 

 

Les projeccions mostren que, per primera  vegada  en  la història, hi haurà més persones 

grans que nens entre 0 i 14 anys. Tal i com s’observa en el gràfic 1, Europa serà la regió on 

hi haurà un major percentatge de persones de més de 60 anys. El més sorprenent és que 

les altres regions també estaran en una situació similar en els propers anys, sobretot a Àsia 

i América Llatina on el % de  la població major de 60 anys es triplicarà (del 9% al 24%). Per 

tant, ens trobem davant d’una tendència a nivell mundial que requereix polítiques, serveis i 

recursos per afrontar l’envelliment de la població d’una manera sostenible.  

La iniciativa de l’OMS ha estat crear una guia (composada per 145 membres i present en 22 

països d'arreu del món,  entre d’altres Bilbao,  Toronto  i Barcelona) per establir un marc 

comparatiu a  traves de vuit  indicadors entre diferents  ciutats  considerades  com a “més 

agradables per a  la gent gran”. S’han  identificat aquests vuit  indicadors que haurien de 

tenir  les ciutats per poder  influir en  la  salut  i  la qualitat de vida de  la gent gran. Aquest 

projecte es genera entorn del paradigma de “l’envelliment actiu” que segons la OMS és el 

procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat, a fi de millorar 

la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen (OMS, 2002). A la imatge 1, es veu 

una representació dels indicadors d’aquesta guia. 
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Imatge 1 

Indicadors de l’OMS per a una ciutat amigable amb la gent gran 

  
Font: Global Age‐Friendly Cities. World Health Organitzation. 

La guia identifica vuit indicadors de les ciutats que podrien influir en la salut i la qualitat de 

vida de la gent gran. Seguidament els repassem: 

– Espais  a  l’aire  lliure  i  edificis:  cal  tenir  en  compte  els  espais  verds,  espais  per 

descansar (bancs), bon estat dels paviments, passos de zebra segurs, accessibilitat 

als espais, seguretat en l’entorn, carrers en bon estat, edificis adaptats amb rampes 

i ascensors i lavabos públics adaptats. 

– Transport:  disponibilitat,  preus  raonables,  freqüències,  amplies  destinacions, 

vehicles  adaptats,  seients  prioritaris,  transport  comunitari,  seguretat  i  informació 

actualitzada. 

– Habitatge: preus assequibles, serveis essencials, manteniment, opcions a diferents 

tipus d’habitatges segons les característiques i habitatges adaptats.  

– Participació social: accés a  les oportunitats, activitats  i esdeveniments de  la ciutat, 

activitats  a  preus  raonables,  promoció  de  la  participació,  evitar  l’aïllament  i 

integració entre generacions. 
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– Respecte  i  inclusió social: promoure el respecte per a  la gent gran, promoure una 

visió positiva de la tercera edat i evitar‐ne l’exclusió.  

– Participació  i ocupació: programes de voluntariat per a  la gent gran, oportunitats 

d’ocupació per a la gent gran, promoure la participació cívica i la formació. 

– Comunicació  i  informació:  accés  a  la  informació, dret  a  la  informació,  informació 

clara, i informació sobre les noves tecnologies. 

– Serveis socials i salut: accessibilitat als serveis mèdics, amplis serveis mèdics, suport 

assistencial  i mèdic  a  les  llars, programes de prevenció,  residencies,  serveis de  la 

comunitat.  

 

El projecte  pretén  aconseguir  tres objectius:  aprofitar  el potencial  de  les persones més 

grans,  generar  processos  de  participació  comunitària  i  introduir  canvis  en  les  diferents 

àrees  competencials  dels  municipis  per  tal  de  millorar  la  qualitat  de  vida  dels  seus 

ciutadans. 

 

3.2. THE LIVING SAFE PROJECT 

Un altre projecte a destacar  sobre  l’envelliment de  la població és  l’anomenat The  Living 

Safe Project  iniciat aquest any 2013 amb  la participació de  la empresa  IBM  ‐Human Centric 

Solutions  Center‐  a  la  ciutat  de  Bolzano  (Italia).  En  aquesta  ciutat  gairebé  un  25%  de  la 

població  té  més  de  65  anys  (Itàlia  al  costat  de  Japó,  té  unes  de  les  poblacions  més 

envellides  del  món)  i,  per  aquest  motiu,  Bolzano  inverteix  més  de  la  meitat  del  seu 

pressupost de serveis socials en la gent gran. 

Aquest projecte té com a objectiu mantenir les persones grans en les seves llars particulars 

el màxim temps possible  i poder garantir una bona qualitat de vida de  la població sènior 

amb  l’ajuda de  les noves  tecnologies. Aquest projecte es duu a  terme en el marc de  les 

anomenades Smart Cities. Mitjançant  la monitorització de  llars a mitjançant d’un sistema 

que  permet  verificar  dades  provinents  de  l’interior  de  l’habitatge  es  pot  saber  com  ha 

transcorregut  la  jornada dels seus habitant  i si s’ha produït alguna  incidència destacable. 

Aquest sensor detecta les anomalies, com per exemple si la persona presenta símptomes 

de patir alguna malaltia. En un futur podrà ajudar a prevenir accidents domèstics. 

S’estima que amb aquest projecte es podrà arribar a estalviar  fins a un 30% de  la partida 

pressupostària destinada a serveis socials per a  la gent gran  i el més  important, no caldrà 

invertir  en  noves  infraestructures  ni  augmentar  el  nombre  de  treballadors  socials. Una 

participant,  la  Rita  afirma  què:  "It  feels  like  I  have  a  friend  at  home watching  over  the 
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house5”.  Això  demostra  que  pot  ser  una  bona  iniciativa  per  combatre  la  soledat  i  la 

inseguretat a la qual ha de fer front molta gent gran avui en dia.  

Les  empreses  i  institucions  realitzen  projectes  sobre  aquesta  qüestió  per  facilitar‐ne  la 

investigació, el desenvolupament,  les  tendències de  futur  i  les  idees més genèriques. No 

obstant, l’aplicació sobre el terreny de tots aquests conceptes es gestiona a nivell local, a 

les ciutats. L’envelliment de  la població ha fet augmentar  la consciencia política sobre els 

problemes  que  això  comporta.  A  les  webs  dels  Ajuntaments  de  les  diferents  ciutats 

analitzades s’observa la preocupació sobre aquest tema i com van sorgint noves iniciatives 

per  a millorar  els  serveis  que  s’ofereixen.  Els  polítics  saben  que  és  una  línia  d’acció  a 

desenvolupar i a ampliar, però no totes les ciutats poden comptar amb carteres de serveis 

amplis per a la ciutadania major de 65 anys. Cada ciutat té la seva casuística i és per aquest 

motiu  que  s’ha  dut  a  terme  un  primer  contacte  amb  diferents  ciutats.  Les  11  ciutats 

escollides  són:  Tòquio,  Singapur,  Melbourne,  Toronto,  San  Francisco,  Miami,  Bogotà, 

Santiago de Xile, Estocolm, Sheffield  i Bilbao. La  informació utilitzada, en  la seva majoria, 

ha estat extreta de les pàgines webs dels Ajuntaments. A grans trets, ens hem trobat que 

aquestes  ciutats  són  conscients  d’aquest  desafiament  al  qual  han  de  fer  front  i,  per 

aquesta  raó,  estant  treballant  per  poder  adaptar  els  seus  serveis  socials.  L’objectiu 

principal del benchmarking és saber  l’oferta de serveis que  les ciutats ofereixen per a  la 

gent gran. A partir de l’anàlisi d’aquestes dades es podran extreure línies de treball per a la 

ciutat de Barcelona.  

 

3.3. BENCHMARQUING CIUTATS 

TÒQUIO 

L’expectativa de vida dels japonesos6 és de 79 anys per els homes y 86 anys per les dones, 

d’aquesta manera es situa com el primer país del món on les expectatives de vida són més 

altes.  Els  serveis  socials  de  Tòquio  estan  encaminats  a  establir  un  sistema  integrat 

d’atenció comunitària que garanteixi  la continuïtat d’una vida digne per a  la gent gran a 

les seves pròpies cases un cop necessitin cures a llarg termini.  

                                                            
5 Visualitzar el vídeo The Living Safe Project 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kDvW8R4BL0I  
6 “The World Health Report 2006 “. World Health Organitzation24 countries are ranked in descending order of life 

expectancy.  
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A  la  ciutat de Tòquio es promou  l’activa participació  ciutadana  sènior. S’han  creat unes 

xarxes de  treball  i unes xarxes  comunitàries per  facilitar aquesta participació  ciutadana 

mitjançant el voluntariat de la gent gran. Un exemple és la creació en xarxa que utilitza la 

vigilància informal en la població sènior perquè d’aquesta manera se sentin més segurs.  

Imatge 2 

Imatge esquemàtica de la xarxa de vigilància sobre la gent gran 

     

La ciutat és pionera pel que fa a la utilització de les noves tecnologies per a la gent gran. 

La robòtica ha fet grans avanços, com per exemple, un carro elèctric7 que ajuda a caminar. 

És una  versió moderna del  carret de  la  compra que  inclou un motor que  ajuda  a pujar 

rampes i un GPS per poder localitzar la persona sènior en cada moment.  

Des del Tokyo Metropolitan Goverment8  juntament amb el govern,  s’ha  implementat un 

sistema d’assegurança a llarg termini per la cura de la gent gran. Està dirigit als majors de 

65 però també a la població de entre 40 i 64 anys. Aquesta cobertura presenta tres nivells 

de necessitat:  

– Assistència  preventiva  mitjançant  seminaris  i  formació  per  les  persones  que 

presentin  símptomes de malalties  i de mobilitat  reduïda per millora motricitat,  la 

dieta, la parla, etc... 

                                                            
7 Enca News http://www.enca.com/technology/robots‐help‐elderly‐or‐paint‐nails‐tokyo‐expo  
8 Tokyo Metropolitan Goverment http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/  
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– Assistència puntual  i suport en el dia a dia, com per exemple a vestir‐se, rentar‐se, 

etc... Aquest sistema ofereix ajuda dins la llar i serveis de la comunitat enfocat, per 

exemple, a grups d’ajuda. 

– Assistència  continua  mitjançant  ajudes  a  les  llars,  visites  mèdiques  a  domicili, 

residències, assistència mèdica, grups d’ajuda per a persones malaltes, etc...  

SINGAPUR9 

Singapur  com Tòquio és molt  conscient de  les necessitats de  la gent gran  i això es  veu 

reflectit  en  la  seva  amplia  cartera  de  serveis,  tot  i  que molts  són  privats.  En  els  països 

asiàtics, tradicionalment, la gent gran viu dins del nucli familiar. Singapur s’ha pres aquest 

repte  seriosament  i  ha  creat  una  iniciativa10,  National  Wellness  Program  (liderada  per 

People’s Association  i el Ministeri de Salut) que ha  tingut bona acollida  i  les expectatives 

són arribar a 500.000  sèniors el 2015. Es  tracta d’ajudar a  les persones grans, no només 

evitar  la  soledat,  sinó  promoure  una  vida  activa  (cursos  a  les  escoles  comunitàries, 

voluntariat  sènior,  programa  de  lectures  de  les  biblioteques,  etc...)  La  disciplina  dels 

asiàtics i el seu tarannà sempre ajuda que aquestes iniciatives tinguin més èxit que a altres 

països. 

Des del Ministeri de Salut s’ofereix per una banda, residències, hospitals de  la comunitat, 

hospitals  de malalts  crònics  i  asils  per  les  persones més malaltes  i  dèbils  que  no  són 

capaces  de  cuidar‐se  elles  mateixes.  Per  altre  banda,  servies  dins  les  llars  (mèdics, 

d’infermeria o pal∙liatius) o en centres  (de dia, de  rehabilitació, per malts de demència  i 

psiquiàtrics) per aquells sèniors que visquin sols o amb la família. 

El Nacional Council of Social Service11 ha creat la Safe Retourn Card (veure glossari pàgina 10), 

per prevenir que els sèniors amb Alzheimer es perdin i no puguin tornar a casa seva.  

MELBOURNE  

Es  calcula  que  la  població  sènior  augmentarà  a  Austràlia  un  45%  fins  el  2015.  Per  altre 

banda,  la  ciutat  de  Melbourne  té  una  població  major  en  edat  en  proporció  a  l’àrea 

metropolitana de Melbourne i Austràlia.  

                                                            
9 Per més informació veure pàgina 9 “Cartera de Serveis de Singapur”. 
10 National Wellness Program: 

http://app.msf.gov.sg/Portals/0/Summary/pressroom/MediaCoverage/September%202011/100911%20ST%20pB15%20P

A%20Wellness.pdf  
11Singapoure Nacional Council of Service: http://www.ncss.org.sg/social_service/eldercare_services.asp  
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El municipi  de Melbourne  presta  serveis  per  a  residents  de  la  tercer  edat,  sèniors  amb 

discapacitats  i en el  seus  cuidadors per  tal d’optimitzar el  seu benestar  i  la  salut. Té un 

programa estructurat on es  reflexa  l’àmplia  cartera de  serveis12. Cal destacar els  serveis 

d'avaluació,  cura  de  la  llar,  cura  personal,  grups  d’activitat,  autobús  de  la  comunitat, 

menjadors comunitaris, activitats social  i el servei de Friendly Visiting Program13. Aquest té 

l’objectiu de promoure  l’acompanyament dels sèniors per tal d’evitar  l’aïllament social. El 

programa  funciona mitjançant  l’agrupament  dels  sèniors  i  els  voluntaris  per  afinitats  d’ 

interessos i aficions. Melbourne, igual que Tòquio i Singapur promou que la seva població 

estigui el màxim temps possible a casa seva. És per aquest motiu que des de l’Ajuntament 

hi ha un servei a  les  llars per oferir assistència (neteja, compra d’aliments, assistència en 

pagar factures, preparació d’àpats, etc...), cura personal (neteja personal, ajudar a vestir, 

menjar, etc...) i manteniment de la llar.  

La universitat de Melbourne ha realitzat un estudi14 sobre smart technologies i la gent gran i 

com  aconseguir millor  la  salut  i  el  benestar.  L’estudi  s’ha  centrat  en  les  smart  llars,  la 

robòtica,  jocs virtuals per promoure  la  salut psíquica,  telemedicina per els hospitals  i els 

usuaris.  

TORONTO 

Toronto ha participat en el projecte de  l’OMS sobre  les ciutats amigues de  la gent gran15 

(Xarxa Global de Ciutats Amigues de la Gent Gran) un projecte destinat a millorar i adaptar 

les ciutats davant l’increment dels últims anys de la població gran. 

La  ciutat  de  Toronto  promou  valors  com  el  respecte,  la  dignitat,  la  diversitat,  la 

independència i l'equitat per als residents sèniors que es veuen plasmats en les polítiques, 

programes  i serveis. El 2011 a  l’Ajuntament de Toronto es va duu a  terme una estratègia 

pels sèniors per poder construir  i sostenir una societat accessible per a ells. L’estratègia16 

incorpora  les millors  pràctiques  i  recomanacions  per  als  residents  de més  edat.  En  la 

                                                            
12 City of Melbourne: 

http://www.melbourne.vic.gov.au/communityservices/forolderpeople/Pages/ForOlderPeople.aspx  
13 Friendly Visiting Brochure 

http://www.melbourne.vic.gov.au/CommunityServices/ForOlderPeople/Documents/Friendly_Visiting_Brochure.pdf  
14Smart technologies for older people: http://broadband.unimelb.edu.au/resources/Smart‐technologies‐for‐older‐

people.pdf  
15 http://www.agefriendlyworld.org/  
16 Toronto Seniors Strategy: 

http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=6fc8f40f9aae0410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgne

xtfmt=default  
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imatge 3 podem veure els quatre principis del pla estratègic. En primer  lloc  l’equitat, que 

diu que tots els adults tenen accés a tots els serveis. En segon lloc, la inclusió, que promou 

la participació del sènior a la vida ciutadana. En tercer lloc, el respecte, és a dir, els adults 

han de ser tractats amb dignitat. Per últim, la qualitat de vida, que s’aconsegueix a través 

d’un bon nivell de salut i benestar.  

Imatge 3 

Imatge dels principis del pla estratègic 

      

Toronto té una amplia cartera de Serveis Socials. Alguns d’aquests serveis no solen estar 

presents  en  altres  ciutats:  remolcadors  per moure  la  neu  de  les  cases  de  la  gent  gran, 

servei de dentista, assessorament nutricional, un grup menjador (és una manera de gaudir 

del menjar en companyia i sortir de casa en les hores dels àpats) i tele‐menjar a casa (meals 

on wheels).  

SAN FRANCISCO 

San  Francisco  no  disposa  d’una  cartera  de  serveis  per  a  la  gent  gran  ben  constituïda  i 

subvencionada com per exemple  la del Tòquio  i Estocolm. La dinàmica en aquest cas és 

diferent,  les  fundacions  i  el  sector  privat  cobreixen  moltes  d’aquests  serveis  per  a  la 

població.  

San Francisco compte amb un programa anomenat Living With Dignity Strategic Plan (2009‐

2013)17 adreçat a  les necessitats de  la població sènior. D’altra banda,  la ciutat no compte 

encara  amb  una  xarxa  ben  coordinada  sobre  els  diferents  serveis  i  mecanismes.  San 

                                                            
17 Living With Dignity Strategic Plan 

http://www.sfhsa.org/asset/ReportsDataResources/LivingWithDignity20092013Part1of2.pdf  
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Francisco té un elevat nombre de població sènior asiàtica (un percentatge elevat que no 

parla l’anglès) i una elevada taxa de població sense sostre, fent que San Francisco adapti la 

seva cartera de serveis a aquests perfils més concrets.  

El  departament  de  Serveis  per  a  la Gent Gran  (DAAS)  no  té  gaires  competències  en  la 

gestió d’habitatges. De totes maneres en finança alguns  i proporciona assessorament. És 

un servei poc coordinat però ofereix forces opcions pel col∙lectiu sense sostre. 

El departament d’Aging and Adult Service Office on the Aging18 té programes enfocats a  la 

població  sènior  més  vulnerable  com  per  exemple  programes  de  menjar  preparat, 

lliurament  de queviures  i  vals per  a menjars/queviures.  En  el mateix programa  hi  ha  un 

epígraf destinat al col∙lectiu homosexual, bisexual  i transsexual, tot  i plasmant que tenen 

les mateixes necessitats  i drets que els altres sènior. És un col∙lectiu que, en ocasions, es 

troba en situació d’exclusió social.  

Els programes per reduir l’aïllament i la soledat dels sèniors han augmentat la seva partida 

pressupostaria un 22% darrerament. Tot  i així, l’aïllament de la gent gran continua sent un 

greu problema19. Segons un estudi realitzar per saber quant de temps  la gent gran passa 

socialitzant‐se  amb  amics  i  família  en  una  setmana  típica,  un  7  %  de  la  gent  gran  van 

respondre que passen menys d'una hora o una hora per setmana amb companyia. No hi ha 

gaires serveis per fer front aquesta problemàtica.  

MIAMI 

A Miami, a diferència que San Francisco, té més opcions i programes per a la gent gran. És 

un  dels  destins  predilectes  per  a  les  persones  jubilades  d’Estats  Units20.  Hi  ha moltes 

empreses21  privades  que  proporcionen  serveis  als  sèniors  i  sobretot  trobem  que  hi  ha 

molta competència entre empreses per oferir serveis d’oci i de caire més lúdic. Estats Units 

té una tendència a privatitzar aquest servies destinats a la gent gran.  

Miami té un programa22 de l’Ajuntament (Senior Companion) que ajuda a la gent gran a no 

sentir‐se  tan  aïllada. Els  serveis  inclouen  recolzament  a  les persones que el  requereixen 

mitjançant l’atenció a la llar i el seguiment regular. És posa l'accent en ajudar a les persones 

                                                            
18 Assessment of the Needs of San Francisco Seniors and Adults with Disabilities 

http://www.sfhsa.org/asset/ReportsDataResources/DAASNeedsAssessmentPartI.pdf  
19 University of San Francisco http://www.ucsf.edu/news/2012/06/12184/loneliness‐linked‐serious‐health‐problems‐

and‐death‐among‐elderly  
20Weekly Miam http://www.weeklymiami.com/miami‐mejor‐ciudad‐jubilados/  
21 Home Watch Caregivers http://www.homewatchcaregivers.com/ 
22 Senior Companion: http://www.miamidade.gov/socialservices/volunteers‐companions.asp  
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amb  limitacions  funcionals.  També  s’ofereixen  menjars  a  domicili  cada  setmana  a  les 

persones de més baixos  ingressos  i discapacitades. Els participants en el programa reben 

menjars congelats cada setmana, juntament amb les fruites fresques, llet i altres productes 

alimentaris. Un altre programa23 és  l’anomenat avis adoptius que ofereix voluntariat dels 

sèniors destinats les persones amb uns ingressos més baixos i que necessitin suport, com 

per exemple els infants més desfavorits. 

Des del govern central de Florida es procuren cures i serveis a la llar per a les persones amb 

uns  ingressos més baixos com per exemple tasques domèstiques, preparació de menjars, 

assistència personal (vestit, rentar, donar de menjar), reparacions, etc... La universitat de 

Florida  ha  creat  una web24  pels  ciutadans  de  la  tercera  edat  perquè  estiguin  informats 

sobre temes de transport. S’ofereix informació sobre transport i mobilitat.  

BOGOTÀ 

Segons  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe25,  és  destacable  el  ritme 

accelerat de l'envelliment de la població a Amèrica Llatina en relació als països identificats 

com desenvolupats. França va passar de tenir el 7% al 14% de població sènior en 115 anys a 

diferència d'Amèrica Llatina que trigarà 25 anys només. Amèrica Llatina ha de adaptar‐se a 

aquesta situació amb menys temps que les altres regions. 

A  la  ciutat  de  Bogotà  la  cartera  de  serveis  socials  que  ofereix  l’Ajuntament  és  gairebé 

nul∙la. De totes maneres, s’ofereix un subsidi econòmic ‐adreçat al col∙lectiu que no rep cap 

pensió  o  és  troba  en  una  situació més  vulnerable‐,  centres  de  protecció  oficial  on  els 

sèniors  poden  rebre  cures  personals,  alimentació,  vestuari  i  centres  de  dies  de manera 

gratuïta.  

Des  de  l’alcaldia  de  Bogotà  hi  ha  un  pla  de  política  pública  social  anomenada  el 

envejecimiento y  la vejez del 2010  ‐202526. És una estratègia per garantir una millor qualitat 

de  vida  durant  l’envelliment.  Més  de  60.000  persones  s’han  pogut  beneficiar27.  Cal 

destacar  les  següents  accions:  estratègies per  combatre  la  fam,  creació de pensions no 

contributives,  programes  de  recolzament  i  subsidis  “blandos”  per  els més  necessitats, 

                                                            
23 Miami Dade Goverment http://www.miamidade.gov/socialservices/elderly‐services.asp  
24 Senior Safety Resource Center http://fssrc.phhp.ufl.edu/es  
25 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Envejecimiento y desarrollo. http://www.eclac.cl  
26 Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez del 2010 ‐2025 

http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/VEJEZ%20FINAL%20vin.pdf  
27 Govern Bogotà http://www.bogota.gov.co/temas‐de‐ciudad/integracion‐social/M%C3%A1s‐de‐60‐mil‐personas‐del‐

atercera‐edad‐se‐han‐beneficiado‐con‐los‐programas‐del‐distrito  
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mecanismes que augmentin  la  cobertura de afiliació als  fons de pensions, projectes per 

permetre  la  continuïtat  laboral  de  la població  de més  de  65  anys,  garantia  d’accés  a  la 

salut, prevenció primària i rehabilitació. Dins de l’àmbit de la salut es fa especial èmfasi en 

les pràctiques i coneixements de la medicina tradicional de les diferents comunitats rurals i 

ètniques, i com aquestes s’han de promoure dins la població. Les estratègies d’àmbit més 

educatiu  inclouen programes d’alfabetització  i  formació  continua. Són  serveis  socials de 

nivell més basic  i essencials, a diferència de Melbourne, Tòquio o Singapur que van cobrir 

les  necessitats  de  segon  nivell,  com  l’aïllament,  activitats  socials  i  recreatives  i  la 

incorporació de les noves tecnologies.  

A Bogotà hi ha molta població sènior amb baixos ingressos que pateix discriminacions. És 

per aquest motiu que des del govern i d’una manera paral∙lela al pla del Envejecimiento y la 

vejez del  2010  ‐2025  ,  s’ha articulat un projecte28 per  tal de  contribuir a  la  reducció de  la 

discriminació i la segregació socioeconòmica mitjançant la implementació d’estratègies de 

gestió, atenció  integral, desenvolupament de  les capacitats  i ampliació de  la participació 

d’aquest sector de la població. Algunes de les mesures implementades són: 

 Generar coneixement sobre els temes relacionats amb l’envelliment. 

 Desenvolupar  una  estratègia  comunicativa  a  la  ciutat  per  difondre  la  Política 

Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez.  

 Estimular  el  procés  d’autonomia  de  les  persones  per  afrontar  situacions  que 

vulnerin la seva integritat personal.  

 Fomentar espais on es promogui el diàleg  i  contacte de  les persones grans amb 

altres grups d’edat. 

SANTIAGO DE XILE  

El SENAMA29 és un  servei públic  funcionalment descentralitzat amb personalitat  jurídica 

pròpia  i  patrimoni  propi  sota  la  tutela  del  Ministerio  de  la  Secretaría  General  de  la 

Presidencia.  El  seus  objectius  són  vetllar  per  la  integració,  la  no  discriminació  i  la  no 

marginació de la població més adulta. Aquest servei té com a objectius: 

 Introduir un canvi cultural per promoure el respecte a la dignitat de la gent gran i la 

seva participació en la societat.  

 Mantenir a la gent gran activa en la societat. 

                                                            
28 Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación económica 

http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/proyectosbogotahumana/742%20Atención%20Integral%20

para%20personas%20mayores%20disminuyendo%20la%20discriminacion%20y%20la%20segregacion.pdf  
29 Servicio Nacional del Adulto Mayor: http://www.senama.cl/index.html  
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La cartera de servies social per a la gent gran és més àmplia a nivell estatal que municipal. 

Destaquen els següents: 

 Fondo nacional del adulto mayor: programa que entrega  recursos a organitzacions 

de persones grans perquè desenvolupin els seus projectes. 

 Turismo  Social:  programa  que  finança  viatges  d’un  dia  a  llocs  d’interès  històric  i 

cultural per a la gent gran. 

 Vinculos:  programa  que  dóna  eines  per  a  les  persones  grans  en  situació  de 

vulnerabilitat social. 

 Asesores senior: programa de voluntaris de la tercera edat que donen suport escolar 

a nens i nens de famílies amb risc d’exclusió social. 

 Servicio y vivienda para el adulto mayor: programa d’ajudes pels habitatges. 

 Escuelas de formación: promoure la participació activa. 

 Programa contra la violència i l’assetjament al sènior. 

 Te  acompaño:  el  programa  consisteix  en  que  els  sèniors  voluntaris  comparteixen 

valors amb els adolescents sobre la prevenció del consum d’alcohol i drogues.  

 

Hi ha tres programes que s’implementaran de cara al futur: centres diürns, programes de 

cures a domicili i programa destinat a ajudar els col∙lectius sèniors més vulnerables. Des del 

Instituto Nacional de Geriatria es proporcionen serveis mèdics per a  la gent gran com ara 

atenció  mèdica  en  els  hospitals.  Tanmateix,  no  s’ha  pogut  implementar  els  serveis 

d’atenció domiciliaria per falta de recursos.  

A nivell municipal des de l’àrea de Casa del Adulto Mayor30 també ofereix serveis per aquest 

col∙lectiu.  La missió  és  promoure  la  participació  i  la  integració  dels  adults.  Alguns  dels 

beneficis i activitats són: 

– Tarjeta adultomayor: A través de convenis amb diferents empreses es proporcionen 

descomptes pels usuaris. 

– Centro de encuentro: Unitat educativa per poder realitzar activitats d’interès per  la 

gent gran. Es duen a terme alguns tallers com: desenvolupament cognitiu, teràpies 

alternatives,  desenvolupament  d’habilitats,  socialització,  activitat  física,  expressió 

artística, etc… 

 

ESTOCOLM 

A Suècia la població de la tercera edat gaudeix d’una bona salut, una vida activa i la majoria 

                                                            
30 Casa del Adulto Mayor http://www.municipalidaddesantiago.cl/paginas/ver/casa‐del‐adulto‐mayor‐2  
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viuen en  les seves pròpies  llars. Suècia destina més part del producte  interior brut per  la 

població sènior que els altres països. L'assignació que fa Suècia cap a la cura dels ciutadans 

de  la  tercera edat és gairebé  cinc vegades  la mitjana de  la UE31. Estocolm és una de  les 

ciutats més ben preparades per  l’increment de  la població de  la tercera edat  i disposa de 

molts serveis per oferir aquest col∙lectiu. En  l’any 2009 va  rebre alguns  reconeixements, 

que cal destacar: Estocolm com a municipi de qualitat, el premi a l’equip Bromma Dementia 

per les cures a domicili i una menció d’honor als serveis d’atenció als domicilis. 

Estocolm té una excel∙lent cartera de serveis per a  la gent gran  i això ha permès que els 

sèniors  puguin  romandre  en  el  seu  entorn  familiar,  disposar  d’una  gran  cartera  serveis 

socials i una bona atenció de salut. Per aquells que no poden rebre atenció a casa a causa 

del seu estat de salut o discapacitat, poden sol∙licitar un habitatge on es podran satisfer les 

seves necessitats. Alguns dels serveis que des de la ciutat d’Estocolm s’ofereixen són: 

 Alarmes de seguretat perquè el sènior es sentí segur tant a casa com al carrer. 

 Les  ajudes  a  la  llar  es  concedeixen  en  funció  de  les  necessitats  individuals.  Cal 

destacar l’ajuda amb la neteja, compres de queviures, rentar, el lliurament de caixes 

d'aliments, cuinar, bugaderia i la cura personal. 

 Activitats  de  dia  a  través  de  l'estimulació  social  i  activitats  diürnes  per  superar  la 

solitud i l'aïllament. 

 Ajudes  per  habitatges:  residències  per  a  la  gent  gran,  dret  a  tenir  prioritat  per 

l’allotjament (si tens problemes de salut greus), adaptació de  la  llar (persones amb 

mobilitat  reduïda), suplement d’ajuda per pagar el  lloguer, suplement per pagar el 

lloguer per equipar la casa, apartaments amb serveis inclosos, etc... 

 Consultora per als cuidadors de persones de la tercera edat. 

 Cura de persones grans a casa. 

 Períodes curts a residències. 

 Servei de dentista. 

 Acompanyants de les persones grans: per anar al metge, a fer la compra, etc… 

 Transport especialitzat. 

 Material per discapacitats funcionals. 

 Premsa auditiva per aquells que  tinguin problemes amb  la visió  (les noticies estan 

enregistrades en àudio). 

 Servei de conserge per a majors de 75. Es tracta d’ajudar en les tasques quotidianes 

que poden portar riscos per a la gent gran com per exemple aixecar objectes pesats i 

pujar escales. L'objectiu és evitar les lesions per caigudes, per exemple.  

                                                            
31 Eldery Care in Sweden: http://sweden.se/society/elderly‐care‐in‐sweden/  
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 Punts de trobades pels sèniors per realitzar activitats lúdiques. 

 Seguretat  i prevenció per a  la gent gran. Suggeriments  i consells per minimitzar el 

risc de ser exposats a la delinqüència. 

 

El maig de 2013 es va obrir el primer centre per a gent gran de parla espanyola32 per tal de 

donar servei als sèniors que tenen com a llengua materna l’espanyol. La gran majoria són 

emigrants  de  Llatina  Amèrica.  Així  reflecteix  la  gran  importància  que  Estocolm  dóna  a 

oferir un servei de qualitat per a la gent gran. 

Disposar  d’uns  bons  serveis  s'ha  anat  convertint  en  un  objectiu  cada  vegada  més 

important per aquest motiu, el govern està invertint 4.3 bilions de corones sueques fins al 

201433 en mesures per millorar  la  salut  i  l'atenció  social. La Estratègia Nacional d'e‐Salut 

promou la tecnologia dins del sector mèdic. El Govern posa en relleu la importància de l'ús 

de noves  tecnologies34 per  facilitar  la millora dels pacients, els professionals de  la salut  i 

atenció a la gent gran. Aquesta estratègia és centra en com augmentar la qualitat de vida 

dels  ciutadans  més  gran  que  viuen  a  casa  seva  mitjançant  eHomecare,  eRemiss, 

ePrescriptions i eHealth account. Cal destacar les següents: 

 eHome Care: solucions TIC  i de robòtica que  faciliten  la vida a casa de  les persones 

grans (càmeres de vigilància, robots, comunicacions electròniques amb els cuidadors 

per recordar quan ha de prendre la medicina, per exemple). 

 Apartament amb productes intel∙ligents com per exemple productes d’ajudes visuals 

i  auditius,  recordatoris,  comunicació  amb  familiars  i  cuidadors,  suports  per  la 

mobilitat en banys i la cuina, etc.. 

 Robots per fer videoconferències, per ajudar a  la mobilitat, per ajudar en els àpats, 

per detectar senyals febles del cervell. 

   

                                                            
32 The Local Sweden http://www.thelocal.se/20130508/47770  
33 Oslo Medtech http://www.oslomedtech.no  
34 Health Care IT news http://www.healthcareitnews.com/news/stockholm‐uses‐city‐wide‐mobile‐phone‐system‐

document‐elderly‐care  
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Imatge 4 

Ús de les tecnologies a les llars de Suècia  

 

SHEFFIELD 

Des de  l’Ajuntament de  Sheffield  (Regne Unit),  s’ofereix  una  amplia  cartera de  serveis 

socials per a la gent gran, però existeix competència d’aquests serveis en el sector privat.  

Els serveis d'atenció social per a la gent gran vetllen per la prestació d'atenció, protecció i 

ajuda als adults més vulnerables. Aquests serveis estan amb altres entitats, com el Servei 

Nacional de Salut, Servei de l'habitatge i la policia.  

Alguns dels serveis del departament Salut i Assistència Social:  

 Suport a la llar: Assessorament i ajuda per viure de forma independent a la llar. 

1. Equipament de la llar. 

2. Sistema d’alarmes. 

3. Adaptar les llars (rampes, ascensors, wc, etc...) 

4.  Suport dins de l'habitatge per evitar l’hospitalització.  

5. Help  yourself35:  Web  amb  dades  d’organitzacions  locals  i  voluntaris  de  la 

comunitat a Sheffield  sobre  serveis que poden  ser útils per als majors de 65 

anys  (àpats,  servei  de  neteja,  compres,  aclimatació  de  la  llar,  etc...). 

  

                                                            
35 Help yourself Sheffield http://www.sheffieldhelpyourself.org.uk/olderpeople.asp  
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 Equipament i tecnologia: La tecnologia pot ajudar a ser més independent dins la llar i 

fer  la vida més  fàcil. Per exemple; un software que  llegeixi els correus electrònics, 

alarmes que detecten si hi ha moviment a la nit i poder evitar caigudes.  

 Suport a la vida independent: Aprendre habilitats i superar les barreres per tenir una 

vida independent i segura. Hi ha una guia creada per l’Ajuntament amb consells molt 

visuals de com adaptar la llar per dur a terme una convivència més fàcil.  

 Transport:  descomptes  per  a  autobusos,  tramvies, metros  i  trens.  Habilitació  de 

motocicletes  i  cadires  de  rodes  per  accedir  als  centres  urbans  de  persones  amb 

dificultats. També targetes d’aparcament per a sèniors minusvàlids.  

 Aprenentatge  i  ocupació:  Des  de  l’Ajuntament  es  dóna  suport  a  compartir  els 

coneixements a través del voluntariat. 

 Salud  i  benestar:  consells  per viure  una  vida  millor,  més  sana  i  més  llarga.  Cal 

destacar els serveis mèdics, activitats esportives  i,  inclòs, programes de com deixar 

de fumar.  

 Altres organitzacions que fan assessorament sobre una varietat de temes, incloent la 

salut, l'abús a la gent gran, serveis culturals, etc...  

 Finances:  Informació  i  assessorament  sobre  l’economia  domèstica  del  sènior  i 

assumptes legals. 

 Allotjament: Residències  (amb un ventall que va des de  les que es pot viure d’una 

manera independent fins les que tenen 24h d’atenció d’infermeria), asils i altres tipus 

d’habitatges.  

 

Hi  ha  una  guia  que  elabora  l’Ajuntament  que  es  diu  “  A  guide  for  active  ageing  in 

Sheffield”36 que  té  com a objectiu ajudar  les persones de més edat a obtenir el màxim 

profit a tots els serveis disponible.  

BILBAO  

Bilbao  presenta  una  àmplia  cartera  de  serveis  socials37  per  a  tots  els  residents, 

empadronats o no, independentment de la seva nacionalitat i si tenen o no autorització de 

residència. Des de l’Ajuntament es vol promocionar la salut física i psíquica, la participació 

social del ciutadà i prevenir estats de dependència i malalties.  

 

                                                            
36 A guide to active ageing in Sheffield: https://www.sheffield.gov.uk/caresupport/adult/support‐available.html  
37 Ajuntament de Bilbao 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1279106154662&language=es&pageid=1279106154662&pagename=

Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal  



 
 

27 

 

Gràfic 3 

Estructura de la població (% població total) 

 

Font: informe de Bilbao sobre les ciutats amigables amb la gent gran 

Com  observem  el  gràfic  extret  de  l’informe  de  la  Ciutat  amigable  per  a  la  gent  gran 

(explicat més endavant), Bilbao té un percentatge de gent major de 65 anys molt elevat 

(22,5%) és per aquest motiu que té uns serveis socials desenvolupats  i  innovadors per tal 

d’adaptar‐se a les necessitats d’aquest col∙lectiu.  

L’objectiu d’aquests  serveis  és promoure  l’autonomia,  la qualitat de  vida, potenciar  els 

hàbits  saludables  d’alimentació,  exercici  físic,  desenvolupament  de  les  capacitats 

cognitives, relació i comunicació entre els persones. Cal destacar els següents serveis:  

 Servei d’ajuda al domicili. 

 Acompanyament a les persones grans. 

 Teleassistència. 

 Centres de dia per a  les persones majors de 60 anys que necessiten ajuda per fer 

les seves activitats diàries.  

 Ingrés en residències de tercera edat. 

 Residències.  

 Exercici per a gent gran.  
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 Cursos d’activació de la memòria. 

 Tallers formatius i ocupacionals. 

 Activitats d’ocupació. 

 Voluntariat. 

 Invitacions a esdeveniments culturals. 

 

Mitjançant  la  Unitat  de  la  Tercera  Edat38  s’han  creat  dos  programes  per  promoure 

l’objectiu de portar una vida més sana: 

 Programa de Promoció de Salut en  la Tercera Edat: Millorar  les activitats  físiques  i 

promoure la socialització. Las sessions es complementen en xerrades sobre temes 

d’interès comú. 

 La  red  de  caminantes  amb  la  intenció  de  promocionar  la  salut  i  evitar  el 

sedentarisme de la població.  

 

L’Ajuntament  de  Bilbao  –  va  ser  la  primera  ciutat  espanyola  en  incloure’s  dins  aquest 

projecte‐  forma  part  de  la  xarxa  de  Global  Age  Friendly  Cities  promogut  per  l’OMS 

mitjançant través l’Àrea d’Acció Social. El projecte39 considera les “ciutats amigables amb 

la gent gran” aquelles que fomenten l’envelliment actiu, la participació social i la seguretat 

per  tal de millorar  la qualitat de vida d’aquest col∙lectiu. La participació de  l’Ajuntament 

suposarà un impuls per millorar la qualitat de vida dels majors de 65 anys.  

Per que Bilbao pugui ser una “Ciutat amigable per a la gent gran” s’ha de valorar quina és 

la seva situació respecte a vuit indicadors establers per la OMS:  

 Espai lliure i edificis. 

 Transport. 

 Habitatge. 

 Participació social. 

 Respecte i inclusió socials. 

 Participació cívica i ocupació. 

 Comunicació i informació. 

 Serveis socials i de la salut. 

 

                                                            
38 Unitat de la tercera edat 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000070797&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal  
39Ciutats amigables amb els majors http://bilbaociudadamigable.com/  
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L’objectiu de l’Ajuntament és conèixer quina realitat té Bilbao respecte aquests indicadors 

proposats per  l’OMS. Des de  l’Àrea d’Acció Social amb col∙laboració amb  l’ empresa de 

serveis socials Emankor s’han creat 8 grups de treball que participen persones majors de 

60  anys,  professionals,  empreses  privades  i  voluntaris  per  tal  comprovar  l’estat  dels 

indicadors i introduir millores.  

 

3.4. CONCLUSIONS 

Els aspectes més rellevant de les diferents carteres de serveis socials de la gent gran a les 

ciutats esmentades són els següents:  

 Tòquio  promou  una  vida  digna  per  a  la  gent  gran  sense moure’ls  del  seu  propi 

habitatge, fent ús de les noves tecnologies i la robòtica.  

 Singapur promou  la vida dels avis dins del nucli familiar  i els anima a dur una vida 

activa i independent. 

 Melbourne  vetlla  per  què  els  sèniors  romanguin  acompanyats  evitant‐ne  així 

l’aïllament social. L’ús de les smart tecnologies hi té molta presència. 

 Toronto promou valors com el respecte, la dignitat, la diversitat, la independència i 

l'equitat creant així una societat accessible i adaptada per a la gent gran. 

 San  Francisco  augmenta  els  programes  per  reduir  l’aïllament  i  la  soledat  dels 

sèniors. Molts d’aquests programes estan destinats als sense sostre. A més, té un 

programa especial dedicat al  col∙lectiu homosexual. Molts  serveis  són de  l’àmbit 

privat. 

 Miami  lluita per reduir  la soledat entre  la gent gran. Al mateix temps però, molts 

serveis per la gent gran estan privatitzats.  

 A Bogotà la cartera de serveis socials que ofereix l’Ajuntament és gairebé nul∙la. El 

serveis  són  de  caire  més  bàsic  i  essencial  com,  per  exemple,  l’alfabetització 

d’alguns sènior.  

 A Santiago de Xile es vol promoure un canvi cultural per fomentar el respecte  i la 

dignitat  de  la  gent  gran.  Hi  ha  molt  voluntariat.  Es  fan  programes  contra  la 

violència  i  l’assetjament.  En  un  futur  s’implementaran  nous  programes  a  l’estil 

Europeu com ara centres de dia i programes de cures a domicili.  

 A Estocolm molts sèniors gaudeixen de bona salut, duen una vida activa i la majoria 

viuen  en  les  seves  pròpies  llars.  La  cartera  de  serveis  és molt  àmplia:  persones 

acompanyants per  a  les persones  grans per  anar  al metge, premsa  auditiva per 

aquells que tinguin problemes per llegir, programes de suggeriments i consells per 
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minimitzar  el  risc  de  ser  exposats  a  la  delinqüència,  etc.  Fan  ús  de  les  noves 

tecnologies. 

 Sheffield  promou  la  vida  independent  dels  sèniors  i  hi  incorpora  les  noves 

tecnologies. Ofereix amplis serveis pel que fa al transport i la mobilitat. 

 Bilbao va ser la primera ciutat espanyola que va participar en el projecte de l’OMS. 

Ofereix un gran ventall de serveis socials des de  l’Ajuntament  i dóna cobertura a 

qualsevol  usuari  independentment  del  seu  permís  de  residència  o 

empadronament. Hi  ha molts  programes  destinats  a  dur  una  vida més  sana  i  al 

foment de l’esport i les activitats socials. 

La tendència dels països europeus i asiàtics (sobretot Japó i Singapur) és la introducció de 

les noves tecnologies per fer front als problemes de l’envelliment de la població. En el cas 

de Tòquio destaca  la seva  inversió en robòtica. N’és un exemple un saló en  l’àmbit de  la 

robòtica,  International  Robot  Exhibition  in  Tokyo40,  que  a  partir  de  la  innovació  busca 

propostes per facilitar el dia a dia d’aquest col∙lectiu més vulnerable.  

Pel que fa a Europa, des de la universitat de Sheffield hi ha un estudi41 per veure com les 

noves  tecnologies  poden  ajudar  a  la  gent  gran.  A  Barcelona,  des  de  la UOC,  hi  ha  un 

projecte  en  fase  inicial  sobre  Elderly  and  Social Media:  Bridging  the  gap  of  eMarginality 

through  social  media42  que  té  com  a  objectiu  la  investigació  de  l’ús  dels  mitjans  de 

comunicació en  les persones grans. La modernització de  les ciutats  fa que  les persones 

grans  es  sentin  soles  i  aïllades,  i  l’ús de  les  tecnologies de  la  comunicació pot  ajudar  a 

combatre aquesta soledat. Aquest projecte es centra en com  la població envellida  fa ús 

dels  mitjans  de  comunicació  per  relacionar‐se  i  intentar  fomentar  l’ús  de  les  noves 

tecnologies per millorar la seva qualitat de vida.  

Davant d’aquesta tendència a l’envelliment de la població i de l’absència d’una família que 

es faci càrrec de  la gent gran,  les opcions actuals de residències no seran capaces de fer 

front  a  l’augment  d’aquests  usuaris.  És  per  això  que  s’han  introduït  elements  de  la 

robòtica i de les noves tecnologies a les llars. L’0bjectiu és facilitar una vida independent, 

segura i més sociable per a la gent gran. L’empresa Medcottage43 ha creat una casa mòbil 

que es pot situar al costat de  la casa familiar  i d’aquesta manera  l’usuari podrà mantenir 

                                                            
40 International Robot Exhibition in Tokyo http://www.enca.com/technology/robots‐help‐elderly‐or‐paint‐nails‐

tokyo‐expo  
41 Challenging Obstacles and Barriers Assisted Living Technology. http://www.shef.ac.uk/news/nr/older‐people‐and‐

technology‐1.275964  
42 Elderly and Social Media: Bridging the gap of eMarginality through social media. http://unescochair‐

elearning.uoc.edu/blog/roser‐beneito/  
43 MEDcottage: http://www.ft.com/cms/s/2/8a6a4960‐c396‐11e2‐aa5b‐00144feab7de.html#axzz2kWBoxTPt 
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una vida independent al mateix temps que podrà ser vetllat per la seva família (estan a la 

venta  a  Estats  Units  únicament).  Els  països  asiàtics  promouen  una  vida  independent 

d’aquestes persones dins la seva pròpia llar.  

A  Estats  Units  s’observa  que  els  serveis  socials  estan  majoritàriament  privatitzats  i 

s’ofereixen  sobretot  a  través  de  fundacions.  La  funció  pública  dels  serveis  socials  és 

gairebé  inexistent. El cas completament oposat és el d’Estocolm, que té un ampli ventall 

de serveis. A Estocolm es promou el concepte d’una vida activa de  la gent gran  i  la seva 

participació en la ciutadania. Pel que fa a Sud Amèrica s’observa que els serveis socials van 

un pas endarrere respecte a l’oferta d’Europa. És a dir, encara no s’han implementat tots 

els serveis necessaris. Per contra, el voluntariat social és molt actiu.  

A  continuació es presenta un quadre  resum de  les diferents  ciutats. A  la  columna de  l’ 

esquerra  hi  ha  la  institució  que  ofereix  els  serveis  socials  (SS),  la  població  total,  el 

percentatge de població major de 65 anys, la població total de la tercera edat i els serveis 

socials que reiteradament han aparegut en les diferents ciutats.  

Cal tenir en compte que en el cas de Bogotà, el percentatge de  la població de  la tercera 

edat és a partir dels 60 anys, en lloc dels 65 com a la resta de les ciutats.  
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 Unitat de la tercera edat 
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000070797&pagename=Bilbaonet
%2FPage%2FBIO_contenidoFinal  
Consultat: 10/12/2013 

 

 Ciutats amigables amb els majors  
http://bilbaociudadamigable.com/ 
Consultat: 10/11/2013 

 International Robot Exhibition in Tokyo 
http://www.enca.com/technology/robots‐help‐elderly‐or‐paint‐nails‐tokyo‐expo  

Consultat: 13/13/2013 

 

 Challenging Obstacles and Barriers Assisted Living Technology 
http://www.shef.ac.uk/news/nr/older‐people‐and‐technology‐1.275964  

Consultat: 13/12/2013 

 

 Elderly and Social Media: Bridging the gap of eMarginality through social media. 
http://unescochair‐elearning.uoc.edu/blog/roser‐beneito/  

Consultat: 13/12/2013 
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 MED cottage  
http://www.ft.com/cms/s/2/8a6a4960‐c396‐11e2‐aa5b‐

00144feab7de.html#axzz2kWBoxTPt 

Consultat: 15/11/2013 
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4. ANÀLISI PEST 

Un cop d’equip responsable del projecte va fer  la primera  immersió en  les taxonomies de 

les carteres de serveis de diversos països i ciutats, es va procedir a fer una anàlisi PEST per 

tal de poder fer una primera contextualització dels serveis per a la gent gran a la ciutat de 

Barcelona en el procés de fer una reflexió estratègica sobre el futur dels esmentats serveis. 

La  primer  part  de  l’anàlisi  PEST  es  va  fer  el  dia  26  de  novembre  del  2013  dins  del  taller 

d’obertura del seminari d’intel∙ligència competitiva  integrat en el projecte Persones grans: 

prospectiva  i estratègia. Hi van participar unes 35 persones provinents de diferents àrees 

operatives de l’Ajuntament de Barcelona.  

Per tal de construir el marc conceptual i estratègic relatiu a la definició del futur dels serveis 

per  a  la  gent  gran  era  necessari  identificar  quines  són  els  factors  actuals  que  poden 

modificar el seu desenvolupament. Un marc estratègic ha de poder projectar‐se cap al futur 

i, per tant, calia preveure els factors que el poden definir en el futur. El pas previ a aquesta 

construcció era l’obtenció d’informació per posteriorment filtrar‐la fins a identificar aquells 

factors que  condicionaran directament o  indirecta  la  seva evolució. Entenent per  factors 

aquells elements de canvi vinculats o provocats pels reptes actuals  i que, alhora, permetin 

orientar la construcció de solucions en el futur. 

Dins de  l’ampli conjunt d’eines disponibles per realitzar una captura de coneixement es va 

utilitzar  l’eina PEST. Aquesta eina permet  identificar quines  són els principals  factors que 

poden  influir en un context determinat. Per contraposició amb altres eines  similars  (com 

podria  ser,  per  exemple,  una  anàlisi  DAFO),  l’anàlisi  PEST  no  cerca  identificar  el 

posicionament estratègic actual d’una organització,  sinó quins  són els  factors  (positius o 

negatius, endògens o exògens, etc.) que incideixen o poden incidir de manera notable en el 

desenvolupament  d’un  determinat  context.  En  aquest  sentit,  és  una  eina  per  obrir  els 

plantejaments estratègics  i garantir que, en primera  instància, tots els aspectes rellevants 

presents i futurs hi són clarament identificats. 

El  fet  de  disposar  d’un  volum  de  participants  de  l’Ajuntament  tan  notable  i  amb  un 

coneixement sobre  la temàtica força heterogeni dóna un valor molt rellevant als resultats 

de  la  sessió de  treball. Aquesta  secció de  l’informe presenta una  valoració dels  resultats 

obtinguts, així com un treball posterior d’anàlisi  i síntesi per tal de poder presentar quines 

són els factors que poden influir sobre la construcció d’una cartera de serveis per a la gent 

gran.  

 

4.1. L’ANÀLISI PEST: EL CONCEPTE 

L’anàlisi  PEST  consisteix  en  considerar  quatre  categories  de  factors,  inicialment 

independents,  (polítics, econòmics, socials  i  tecnològics) a  l’hora de descriure un marc 

de referència. És fàcil de veure com el nom del mètode es correspon amb  l’acrònim de 
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les  quatre  categories  considerades.  En  alguns  casos  i  en  funció  del  tema  d’estudi,  es 

poden afegir altres categories de caire legal o mediambiental. 

Essencialment, una anàlisi PEST es pot dividir en dues gran parts:  la  identificació de  la 

informació rellevant en cada una de les categories i l'anàlisi d'aquesta. 

En el cas de realitzar una anàlisi PEST amb l’objectiu de posicionar estratègicament una 

organització,  la  recollida  d’informació  requereix  la  utilització  d’un  qüestionari  que 

garanteixi que dins de cadascuna de les categories es procedeix amb tota l'exhaustivitat 

possible.  No  obstant,  si  s’està  realitzant  una  anàlisi  a  llarg  termini  i  sobre  un  tema 

realment ampli, com és el cas dels serveis socials, l’exhaustivitat és molt menys rellevant 

que  el  coneixement  tàcit  dels  principals  actors.  Com més  llarg  sigui  el  termini  d'un 

estudi,  més  necessari  és  tenir  un  punt  de  vista  el  més  genèric  possible,  ja  que  la 

verticalitat  de  l’anàlisi  pot  eliminar  la  rellevància  dels  factors  exògens.  Per  tant,  la 

captació d’informació es va fonamentar en el coneixement expert de les persones. 

En  relació  al  segon  pas,  l’anàlisi  de  la  informació  recollida,  passa  per  la  classificació 

d'aquesta  en  grans  factors  i,  a  continuació  i  en  funció  de  les  possibles  relacions  que 

s’estableixen  entre  els  factors  i  la  rellevància d'aquests,  s'obté un marc de  referència 

robust. Per fer‐ho, es sol treballar amb un esquema PEST de mida gran (matriu quadrada 

de  2x2,  cada  cel∙la  de  la  qual  es  correspon  amb  una  de  les  quatre  categories).  Això 

permet  manipular  la  informació  sobre  l’esquema  en  equip  i  cercar  i  esquematitzar 

possibles relacions entre elements de diferents categories. 

Tots  els  processos  que  utilitzen  una  eina  PEST  requereixen  una  contextualització  en 

funció  dels  objectius,  recursos  disponibles  i  resultats  esperats.  En  el  cas  d’aquest 

projecte, els elements clau dins d’aquest procés de captació  i anàlisi d’informació seran 

els següents: 

Fase de captació d’informació: 

 Senyals: aportacions  individuals per part dels participants del taller en relació a 

la manera en què el canvi es manifesta o es pot manifestar dins del context dels 

serveis socials. Dins del context més acadèmic de la prospectiva el concepte de 

senyal està força estès com element identificador del canvi. 

 Fase d’anàlisi: 

 Protofactors: primera agrupació de senyals realitzada per cada grup de treball 

per  tal d’identificar elements de  canvi. No es  consideren estrictament  factors 

perquè fa falta realitzar una anàlisi integradora de totes elles. 

 Factors: elements estructurals que poden marcar l’evolució dels serveis socials, 

resultat de  l’anàlisi de tots els protofactors  identificats. En el context d’aquest 

projecte  per  factors  entenem  bé  elements  endògens  que  permetin  construir 

solucions  pels  reptes  plantejats  bé  aquests mateixos  reptes  sempre  i  quant 

siguin de tipus exogen. 
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4.2. METODOLOGIA DE LA SESSIÓ DE TREBALL 

La sessió es va  iniciar amb una breu  introducció teòrica per tal de donar a conèixer els 

objectius de  la  iniciativa  i conseqüentment contextualitzar el seguit de  tasques que es 

realitzarien més endavant. A continuació, es va presentar  la manera en què els factors, 

canalitzades a través de processos d’innovació  interns o externs,  incideixen de manera 

reactiva i proactiva en el desenvolupament de les organitzacions. Finalment, es va passar 

a realitzar una anàlisi PEST. 

Per  iniciar  aquesta  part  final,  es  va  proporcionar material  a  cada  participant  perquè 

apuntés,  a  títol  individual  i  amb  el marc  de  referència  de  les  quatre  categories  que 

contempla el PEST, quins factors, és a dir senyals, des del seu punt de vista professional 

creia que eren més rellevants a l’hora de condicionar el futur dels serveis a la gent gran. 

L’única restricció va ser que podien aportar un màxim de deu factors, però sense incidir 

en si havien de ser de categories diferents. Per realitzar aquesta tasca, van disposar de 

deu minuts.  

Tot seguit, van ser dividits de manera aleatòria en quatre equips de treball d’un volum 

similar  d’integrants  (aproximadament  vuit  persones  per  equip).  El  proper  pas  va  ser 

omplir  un  esquema  PEST  de  dimensions  adequades  amb  totes  les  contribucions 

individuals,  treballant  per  equips.  Per  fer‐ho,  se’ls  va  aconsellar  que  primer 

identifiquessin  factors  similars  dins  de  cada  categoria  (eliminació  de  redundàncies  i 

agrupació d’elements comuns) per  tal que veiessin si existien  relacions entre grups de 

categories  diferents.  Finalment,  l’objectiu  va  ser  etiquetar  aquestes  agrupacions  de 

factors de manera que fossin posteriorment interpretables com a protofactor. Per dur a 

terme  aquesta  tasca,  van  disposar  d’uns  40 minuts.  En  tot moment,  l’activitat  es  va 

desenvolupar sense incidències i amb un nivell de participació força elevat. 

Resultats de la sessió de treball 

Tot  seguit,  es  presenten  els  resultats  obtinguts  pels  quatre  equips  en  dos  formats 

diferents: 

 Llistat  de  senyals:  transcripció  literal  de  cada  un  dels  factors  aportat  pels 

participants a la sessió de treball. 

 Esquemes gràfics: reproducció de  l’esquema PEST realitzat per cada equip. Les 

agrupacions  estan  representades  per  rodones  que  contenen  els  títols  dels 

protofactors i els factors associats corresponents. 

Senyals 

La  nomenclatura  en  què  s’han  classificat  les  senyals  és  força  simple.  Cada  senyals  té 

assignat un codi del tipus “AN.z”, en el qual: 
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 A indica la temàtica del factor (P‐política, E‐econòmica, S‐social,T‐ tecnològica). 

 N indica el grup de treball (1, 2, 3 o 4). 

 z: número d’ordre seqüencial (1,2,3, etc.). 

En primer lloc, els resultats es presenten ordenats per equips  i després per temàtiques. 

Dins de cada  temàtica es pot observar un  literal  (en negreta) associat a un conjunt de 

factors: es  tracta dels protofactors. En el  cas que  aquest  text  aparegui en  cursiva, es 

correspon  amb  un  protofactor  que  ha  estat  definit  durant  aquesta  anàlisi  i  no 

directament pels equips. En cap cas s’ha generat cap protofactor, sinó que únicament 

s’ha  procedit  a  assignar  un  descriptor  a  aquelles  agrupacions  de  factors  que  no  en 

tenien. Això facilita la posterior gestió de tota la informació. Els casos en què els factors 

no estaven agrupats han estat etiquetats sota l’epígraf autònoms. 

En alguns casos i per tal de preservar els protofactors, hi ha algun factor que no es troba 

a  la seva categoria original. No obstant, aquest ha estat un fet molt puntual  i, per tant, 

no s’ha considerat necessari presentar dues vegades els senyals (primer organitzats per 

categories i després per protofactors). 

 

4.3. RESULTATS PRIMER EQUIP 

4.3.1. Senyals polítics 

Autònoms 

P1.1  Baixa representativitat política. 

P1.2  Desplegament de la Llei de dependència. 

P1.3  Futur del sistema de pensions. 

P1.4  Consolidació i ampliació d'alguns programes que funcionen actualment, com 

per exemple: Radars. També  la  introducció de nous programes d'aquesta tipologia 

per donar servei a la gent gran. 

Voluntaris 

P1.5  Voluntariat. 

P1.6  Relacions amb el tercer sector. 

P1.7  Categoria de cuidadors de dependents. Sou mínim. 

P1.8  Pressió  demogràfica  a  nivell  global  que  pot  impactar  en  la  realitat  social 

local. 
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4.3.2.  Senyals econòmics  

Model en crisi 

E1.1  Promoure la prestació gratuïta dels serveis a través del voluntariat. 

E1.2  Gratuïtat dels serveis, no vinculat a la renda. 

E1.3  Existència d'un gran volum de treball "negre" a baix preu. 

E1.4  Increment de les desigualtats socials. 

Recursos escassos 

E1.5  Limitació dels recursos públics. 

E1.6  Recursos insuficients, no adequats: finançament no suficient. 

E1.7  Compartir recursos. 

E1.8  Relació entre  la població de gent gran  i  la població d'actius. Problemes de 

finançament per als serveis. 

E1.9  Viabilitat de l'actual sistema de pensions públiques de jubilació. 

E1.10  Futur del sistema de pensions. 

E1.11  Reducció de la capacitat de compra de les pensions. 

E1.12  Increment  del  nombre  de  pensions  i  pensió  mitjana:  problema  de 

sostenibilitat de les pensions. 

4.3.3.  Senyals socials 

Aïllament, solitud 

S1.2  Creixement del volum de gent gran que viu sola. 

S1.3  Marginalitat de la gent gran: social, física i d'ús de la ciutat. 

S1.4  Aïllament social per allargament de la vida. 

S1.5  Tendència a disminuir el paper de les dones (filles) com a responsables de la 

cura de la gent gran. 

Cuidadors: serveis d'atenció 

S1.6  Rebuig social per ser cuidat per entorns que no són la família. 

S1.7  Canvi de mentalitat: pisos compartits, serveis tutelats. 

S1.8  Noves formes de compartir temps i serveis en la vellesa. 



 
 

43 

 

Autònoms 

S1.9  Rol de mantenidors de la família en situacions de vulnerabilitat. 

Nou rols de la gent gran activa 

S1.10  Donar un nou paper a la gent gran. 

S1.11  Manca  d'estratègia  per  aprofitar  el  seu  potencial  col∙laboratiu  (mentoria, 

mediació, etc.). 

S1.12  Aprofitament dels coneixements provinents de l'experiència dels jubilats. 

Envelliment amb més qualitat de vida 

S1.13  Demografia: més gent gran, més anys de vida. 

S1.14  Millora de la qualitat de la salut lligada a l'augment de l'esperança de vida. 

S1.15  Allargament de l'esperança de vida, però amb qualitat de vida prou bona per 

no ser dependent. 

S1.16  Increment  de  l'esperança  de  vida  i  de  la  qualitat  de  vida  de  les  persones 

grans. 

4.3.4. Senyals tecnològics 

Introducció de més tecnologia als serveis específics 

T1.1  Manca  d'oferta  de  tecnologia  adaptada  que  sigui  accessible 

econòmicament. 

T1.2  Existència  de  molts  recursos  tècnics  de  vigilància  de  la  gent  gran  en  el 

domicili. 

T1.3  La  introducció  de  millores  en  serveis,  com  la  teleassistència,  que  s'han 

ampliat, se n'han reduït els costos i són més eficients. 

Autònom 

T1.4  Millora de dades estadístiques. 

Fractura digital 

T1.5  Escletxa digital. 

T1.6  Grafisme: el dibuix com a element d'ajuda a la gent gran. 

T1.7  Canvis en  les formes de comunicació. Problemes d'adaptació per part de  la 

gent gran. 
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Adaptació de la ciutat 

S1.1  Poca oferta de serveis públic adaptats (accessibilitat). 

T1.8  Smart Cities i gent gran. 

T1.9  Adaptar la ciutat. 

 

4.4. RESULTATS SEGON EQUIP 

4.4.1.  Senyals polítics 

Participació i associacionisme poc eficient 

P2.1  La  formació  i  la manca  de  formació  dels  professionals  en  la  direcció  de 

l'associacionisme cooperatiu i en la creació de xarxes. 

P2.2  El factor  i  la pràctica de  la participació. És més formal que real. S'utilitza en 

benefici de  les  valoracions positives, però no  es  fomenta una participació 

real, perquè és incòmode i no la sabem gestionar. 

P2.3  Dificultat en donar veu a nivell polític a la gent gran. 

P2.4  Les  estructures  associatives  també  tenen  elements  que  impedeixen  el 

creixement  de  les  entitats.  Això  deriva  en  què  la  representativitat  sigui 

dubtosa. 

Mala gestió dels recursos econòmics públics 

P2.5  Condicionant: una mala gestió dels recursos econòmics que recapta l'Estat. 

 P2.6  Manca d'ajust entre la realitat política i la professional a l'hora d'invertir. 

P2.7  L'elevat cost de l'atenció a la dependència. 

P2.8  Inadequació de la inversió econòmica amb els recursos prestats. 

E2.2  Condicionant: una mala distribució dels recursos econòmics. 

E2.3  Orientació dels recursos econòmics d'una manera més eficient. 

Centralització dels serveis 

P2.9  Models SAD (servei d'atenció domiciliària):  l'Ajuntament de Barcelona opta 

per serveis centralitzats. 

Pèrdua de drets socials 
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P2.10  La manipulació  informativa que es fa sobre drets adquirits  i guanyats, com 

les pensions. 

P2.11  Retallada significativa dels drets socials. 

4.4.2.   Factors econòmics 

Impacte econòmic positiu dels serveis a la gent gran 

E2.4  L'atenció  a  les persones  grans  dependents  també  és  una  font  de  riquesa 

econòmica i mercat laboral. 

Pèrdua de poder adquisitiu per part de la gent gran 

E2.5  Disminució  del  poder  adquisitiu  de  les  persones  grans  (reducció  de  les 

pensions). 

E2.6  Pèrdua de solvència econòmica. 

E2,7  Necessitat  de  gent  activa  i  amb  feina  per  a  poder  cobrir  el  sistema  de 

pensions. 

E2.8  Dificultats de les persones grans per proveir‐se dels serveis necessaris quan 

són dependents. 

4.4.3. Senyals socials 

Visió obsoleta del rol de la gent gran 

S2.1  El propi concepte que es té de les persones grans, que actua com a limitador 

a l'hora que aquestes puguin trobar el seu espai dins la societat. 

S2.2  Els  prejudicis  sobre  la  gent  gran  que  impedeix  veure'ls  com  a  persones 

actives. 

S2.3  L'actitud paternalista de l'Administració a l'hora de planificar els serveis, que 

provoca no considerar suficientment  la veu  i  l'opinió de  les persones grans 

en relació al disseny dels serveis. 

S2.4  Condicionant: pensar estratègies des dels estereotips. 

S2.5  Condicionant:  una  estratègia  de  serveis  amb  idees  benefactores  d'altres 

temps. 

S2.6  Prejudici: envellir és iniciar el camí de l'exclusió. 

Diversitat del col∙lectiu de gent gran 

S2.7  Augment  de  projectes  preventius  que  impliquen  comunitat  per  detectar 

casos de gent gran vulnerable. 
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S2.8  La gran diversitat de col∙lectius de persones grans. 

S2.9  La dependència d'aquestes. 

Increment de la demanda i l'especificitat dels serveis en el futur   

S2.10  Augment  significatiu  del  nombre  d'usuaris/persones  durant  les  properes 

dècades. 

S2.11  Envelliment de la població immigrant que va venir en l'època expansiva. 

S2.12  L'elevat nombre absolut de persones grans majors de 85 anys. 

S2.13  Increment de la demanda de recursos. 

Canvis en les estructures familiars 

S2.14  Canvi en  les estructures  familiars  tradicionals. Dificultats per a  les  famílies 

d'executar el rol de cuidadors de les persones grans. 

S2.15  Canvis en les estructures familiars i de convivència. 

S2.16  Les tensions generacionals. 

La gent gran com a recurs econòmic de les famílies 

S2.17  Increment  de  la  necessitat  de  les  famílies  d'utilitzar  els  recursos  de  les 

persones grans. 

E2.1  Canvis  estructurals  familiars  dels  últims  anys  que  han  provocat  en  alguns 

casos solitud  i en d'altres, responsabilitat econòmica de  la persona gran de 

mantenir tota la família. 

4.4.4. Senyals tecnològics 

Les tecnologies com a recursos per als serveis 

T2.1  Oportunitat de desenvolupament  tecnològic per  fomentar  l'atenció de  les 

persones grans de forma sostenible. 

T2.2  Dificultat: poca utilització de les tecnologies que faciliten el seguiment. 

Fractura digital 

T2.3  Adaptació de la tecnologia a les persones grans. 

T2.4  Dificultats de les persones grans per incorporar les TIC: “fractura digital”. 

T2.5  Oportunitat:  incorporació de les persones grans a la utilització de les noves 

tecnologies. 
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4.5. RESULTATS TERCER EQUIP 

4.5.1.  Senyals polítics 

Reducció dels recursos per al sistema de pensions 

P3.1  Sistema de pensions. 

P3.2  Retallada dels recursos i prestacions. Llei de dependència, pensions, etc. 

Model de gestió i provisió de serveis 

P3.4  Col∙laboració pública i privada. 

P3.5  Indefinició del factor d'externalització basat en el procés o en els resultats. 

P3.6  El marc  legislatiu  ,  com per exemple  la Llei de  contractació de  serveis del 

sector públic, sovint provoca  la pèrdua de qualitat dels serveis per preferir 

un preu econòmic. 

P3.7  Model de provisió i gestió de serveis. 

P3.8  Marc legal de les entitats sense ànim de lucre. 

P3.9  Model de gestió dels serveis socials públics: externalització, serveis directes, 

contractació, subvenció, privatització. 

P3.10  Indefinició del model de prestació dels  serveis  socials del  futur: del model 

del benestar social al model social lliberal. 

4.5.2.  Senyals econòmics 

Problemes en l'economia familiar. Pobresa de la gent gran 

E3.1  Augment de la pobresa (població en general i, en particular, la gent gran). 

E3.2  Gent gran amb greus dificultats econòmiques que es deriven en mancances 

d'atenció sanitària, alimentació, etc. 

E3.3  Dificultats en sostenir l'habitatge. 

E3.4  Moment  econòmic  complicat,  que  suposa  una  regressió  com  a  puntal 

econòmic familiar. 

E3.5  Càrrega familiar (cada cop més membres de la unitat familiar depenen de la 

gent gran).  
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Sostenibilitat dels serveis de qualitat 

E3.6  Augment de la demanda de serveis de qualitat. 

E3.7  Desequilibri estructural entre el poder adquisitiu de  les persones grans  i el 

cost dels serveis. 

Nous models de finançament 

E3.8  Finançament públic‐finançament privat. 

E3.9  Tractament fiscal: aportacions a fons perduts. 

Priorització de recursos 

E3.10  Manca de recursos per cobrir la demanda. 

E3.11  El  sobreenvelliment  de  la  gent  gran  suposa  més  recursos  econòmics  , 

sanitaris, etc. 

E3.12  L'increment de  la demanda de  serveis:  l'envelliment de  la població  fa que 

sigui necessari augmentar els recursos, prioritzant‐los cap aquest sector. 

E3.13  Piràmide de la població: sistema de pensions. 

E3.14  Tendències demogràfiques. 

4.5.3.  Senyals socials 

Voluntariat 

S3.1  Voluntariat. 

S3.2  Treure més partit del potencial del voluntariat, mobilitzant‐lo a través de les 

ONG o des del propi Ajuntament. 

S3.3  Gent gran que cuida a gent gran. 

S3.4  Gent gran voluntària. 

Maltractament 

S3.5  Maltractament. 

S3.21  Sensibilitat social, impacte mediàtic. 

S3.6  La gent gran explotada per la seva pròpia família. 

S3.7  Demanda descompensada de dedicació del temps i dels recursos econòmics 

(pensió, patrimoni en general) de les persones grans per part dels fills, per la 

família o, indirectament, per les polítiques socials. 
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Esperança de vida: demografia 

S3.8  Esperança de vida. Longevitat. Sobreenvelliment. 

S3.9  Tendència  i  evolució demogràfica. Cada  cop hi ha més gent gran  i menys 

joves. 

Sobreenvelliment: solitud. 

S3.10  Aïllament, soledat. 

S3.11  El sobreenvelliment de la població comporta més soledat. 

S3.12  Aïllament. Llars unipersonals. 

S3.13  La solitud de  la gent gran  (en el  futur, si  la gent marxa a  treballar  fora, hi 

haurà més gent gran sola). 

S3.14  Model de  família:  reducció de  la  família extensa. Crisi del model de  família 

cuidadora. 

Gent gran amb noves inquietuds 

S3.15  Nivell acadèmic. 

S3.16  Nivell cultural més alt, suposa noves inquietuds. 

S3.17  Canvi en els perfils social, educatiu, econòmic  i cultural de  la població gran 

en els propers vint anys que demanarà solucions diferents a les actuals. 

P3.3  Gent gran molt formada i crítica amb el sistema. 

Gent gran activa 

S3.18  Gent gran activa amb necessitats de coneixement. 

S3.19  Desaprofitament dels coneixements i l'experiència. 

S3.20  Voluntat d'evasió, de passar‐s'ho bé, però de manera constructiva. 

4.5.4. Senyals tecnològics 

Noves tecnologies adaptades a les necessitats de la gent gran 

T3.1  Transferència  per  socialitzar  la  reformulació  de  la  gestió  del  Seguretat 

Social. Manca de dades objectives i compartides. 

T3.2  Innovar  en  tecnologies,  com  la  teleassistència,  que milloren  l'atenció  a  la 

gent gran sense suposar un cost econòmic excessiu. 
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T3.3  Seguiment a distància de les constants vitals. 

T3.4  Acceptació  gradual  de  les  millores  tecnològiques  a  les  llars.  Tecnologia 

domèstica. 

T3.5  Gent gran amb més necessitats tecnològiques (dependència). 

Fractura digital 

T3.6  Fractura digital en un sector de les persones grans. 

 

4.6. RESULTATS QUART EQUIP 

4.6.1.  Senyals polítics 

Funcionament polític 

P4.1  Gran pes polític que pot condicionar les respostes. 

P4.2  Votant que  cada vegada viu més: possibilitat de  fidelitzar‐lo. Requeriment 

polític d'oferir més cartera de serveis per a la gent gran. 

P4.3  Les  respostes  polítiques  tenen  en  compte  els  grups  de  pressió  i  els 

interessos a vegades són minoritaris o no responen als més desafavorits. 

P4.4  Inoperància de l'actual sistema polític. 

P4.5  Endogàmia de l'actual sistema polític. Allunyament de la realitat social. 

Organització 

P4.6  El debat polític sobre la sostenibilitat del sistema d'atenció a la dependència 

sempre  anirà  darrera  dels  esdeveniments.  Això  dificultarà  el  caràcter 

anticipant de les polítiques socials. 

P4.7  Dificultat que suposa compartimentar els serveis: socials, de salut, etc. 

Decisions econòmiques 

P4.8  Disminució de les prestacions i els serveis públics. 

P4.9  Manca de capacitat econòmica per poder disposar de serveis de qualitat. 

Participació 

P4.10  Manca  de  participació  activa  (particularment  de  la  gent  gran)  en  l'actual 

sistema polític. 
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4.6.2. Factors econòmics 

Manca de recursos 

E4.1  Manca  de  recursos  per  atendre  a  temps  necessitats  reals  en matèria  de 

dependència. 

E4.2  Dificultat en la sostenibilitat dels recursos públics per a tota la població gran 

dependent. 

E4.3  Gran  demanda  de  recursos  sense  resposta  (motivat  per  com  s'està 

gestionant la crisi). 

E4.4  Un gran  interrogant sobre  la sostenibilitat de  l'actual sistema de prestació 

de serveis. 

Capacitat econòmica de les persones 

E4.5  Pèrdua de la capacitat econòmica. 

E4.6  Capacitat  econòmica  que  té  la  gent  gran  per  mantenir  la  seva 

independència. 

Sensibilització 

E4.7  Educació única als joves que facilitin en el futur quan ja siguin adults la seva 

participació en el servei a la gent gran. 

Nou finançament 

E4.8  Impuls fundacions i grans fortunes a col∙laborar en el servei a la gent gran. 

4.6.3. Senyals socials 

Habitatge 

S4.1  Condicions de les llars de les persones grans. 

Professionals 

S4.2  Els  professionals  de  la  sanitat  pública  no  se  senten  reconeguts  (la  seva 

expertesa i coneixement no es té en compte). 

Voluntariat 

S4.3  Arribar a  ser gran amb millors  condicions  físiques  i per  tant  comptar amb 

més voluntaris. 

S4.4  Polítiques d'impuls de la participació social. Apoderament de la gent gran. 
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Valors dominants 

S4.5  Un  procés  de  transformació molt  ràpid  a  nivell  social.  La  gent  gran  pot 

quedar‐ne al marge. 

S4.6  La gent gran que cada vegada està més capacitada i té més coneixements és 

una font que s'ha d'aprofitar, però mai ha de substituir els recursos i serveis 

que ha d'oferir l'Administració. 

S4.7  Indefinició del paper de la gent gran a la societat actual. 

S4.8  El valor social que es dóna (o no) a la gent gran. 

Increment de la demanda de serveis 

S4.9  Les persones amb risc d'exclusió social que van envellint, no disposaran de 

pensions i caldrà donar‐los serveis. 

S4.10  Demanda de serveis assistencials per a la dependència. 

Sobreenvelliment 

S4.11  Esperança de vida alta.  

S4.12  Malalties  cròniques  que  es  pateixen  durant  més  anys:  augment  de 

l'esperança de vida. 

S4.13  Alta esperança de vida amb poca qualitat (alta dependència: AVD+dolor). 

S4.14  Índex de sobreenvelliment de la població en augment. 

S4.15  Piràmide  d'edats.  Recursos  per  finançar  pensions.  Cal  prendre 

cofinançament en els serveis amb menys entrades de diners. 

S4.16  Sobreenvelliment de la població. 

Aïllament i xarxa social 

S4.17  Solitud de  la gent gran, perquè no  tenen a ningú o perquè  l'entorn no els 

pot acompanyar en les seves necessitats. 

S4.18  Disminució de l'àmbit familiar en la cura de la gent gran. 

S4.19  Les  persones  grans  ja  no  viuen  amb  la  família.  Possible  augment  en  la 

dispersió geogràfica entre gent gran i la seva família. 

S4.20  L'aïllament i l'individualisme a nivell social. 

S4.21  Necessitat de mantenir vincles familiars i socials en la gent més gran. 
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4.6.4. Senyals tecnològics 

Perill de deshumanització 

T4.1  Disminució  de  la  soledat  en  les  noves  generacions  fruit  de  les  noves 

tecnologies de la comunicació, com les xarxes socials.  

T4.2  Increment  de  l'ús  de  les  tecnologies  (xarxes).  Pèrdua  de  les  relacions 

personals. 

T4.3  Perill perquè massa oferta tecnològica (que segur que és necessària) estigui 

deshumanitzada. Treballem amb persones. 

Millores tecnològiques 

T4.4  Possibilitat d'incorporar robòtica provada per altres països. 

T4.5  Fomentar  la  tecnologia  del  mòbil.  Aparició  de  noves  apps  adreçades  a 

persones grans. 

T4.6  Fomentar  la  transparència en  l'Administració. Dades obertes: smart states. 

Oferta  de  productes  i  serveis  per  a  la  gent  gran  no  necessàriament 

impulsada per l'Administració. 

T4.7  Evolució de la medicina i de la tecnologia per millorar la qualitat de vida. 

Accés a la tecnologia 

T4.8  La  complexitat  tecnològica  a  la  qual  no  podem  accedir  a  causa  del 

llenguatge i la comprensió. 

T4.9  Relació  amb  la  universitat  per  incorporar  coneixement  tecnològic  en  el 

sector social (fomentar l'aportació de tecnologia en el sector envelliment). 

T4.10  La tecnologia està molt poc utilitzada en l'àmbit de la gent gran. 
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4.7. ESQUEMES PEST 

A  continuació,  es  presenten  els  quatre  esquemes  PEST.  En  cada  un  d’ells  cada 

protofactor està  representat per una  rodona, en  l'interior de  la qual es pot  trobar el 

títol  i  els  senyals  que  composen  el  protofactor.  En  el  primer  esquema,  apareixen 

protofactors  de  forma  aïllada  i,  en  el  tercer,  alguns  dels  protofactors  ja  van  ser 

agrupats, probablement amb la voluntat d’identificar factors. 
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4.7.1. Primer equip de treball: esquema PEST 

 

 

 

 

 

 

 

   

P E

TS

Voluntaris

Fractura 
digital

Recursos 
escassos

Aïllament 
solitud

Adaptació 
de la 
ciutat

Introducció de 
+ tecnologia 
als serveis 
específics

Nou rol 
“actiu”  de 
la gent  gran

Cuidadors 
serveis 

d'atenció

Envelliment 
amb més Q 
de vida

T1.1 T1.2 T1.3

P1.1

T1.5 T1.6 T1.7

S1.1 T1.8 T1.9

S1.2 S1.3 S1.4 
S1.5

S1.6 S1.7 S1.8

S1.10 S1.11 S1.12

S1.13 S1.14 S1.15 
S1.16

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5 P1.6 P1.7

Model en 
crisi

P1.8 E1.1 E1.2 E1.3 
E1.4

E1.5 E1.6 E1.7 E1.8 
E1.9 E1.10 E1.11 

E1.12

T1.4

S1.9
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4.7.2.  Segon equip de treball: esquema PEST 
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economia 
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famílies

S2.14 S2.15 S2.16

Increment 
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S2.13
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GG poc eficient

P2.1 P2.2 P2.3 
P2.4

Centralització 
serveis

P2.9

P2.5 P2.6 P2.7 
P2.8 E2.2 E2.3

Impacte 
econòmic 
positiu

E2.4

Pèrdua poder 
adquisitiu GG

E2.5 E2.6 
E2.7 E2.8

Pèrdua 
drets 
socials

P2.10P2.11
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4.7.3.  Tercer equip de treball: esquema PEST 

 

 

 

 

   

P E

TS
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T3.5 
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E3.6 E3.7

E3.8 E3.9

E3.10 E3.11 E3.12 
E3.13 E3.14

P3.1 P3.2

P3.4 P3.5 P3.6 P3.7
P3.8 P3.9
P3.10

S3.1 S3.2 S3.3 
S3.4

S3.5 S3.6 S3.7 
S3.21

S3.8 S3.9
S3.10 S3.11 S3.12 

S3.13 S3.14

S3.18 S3.19
S3.20

S3.15 S3.16 S3.17 
P3.3
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4.7.4. Quart equip de treball: esquema PEST 

 

   

P E

TS

Perill 
deshuma‐
nització

T4.1 T4.2
T4.3 

Millores 
tecnològiques

T4.4 T4.5 T4.6 
T4.7

Accés a la 
tecnologia

T4.8 T4.9 T4.10 

Manca de 
recursos

E4.1 E4.2 E4.3 
E4.4 

Capacitat 
econòmica 
persones

E4.5 E4.6

Sensibilització

E4.7

Nou 
finançament

E4.8

Voluntariat

E4.3 E4.4 

Habitatge

S4.1

Professionals

S4.2

Valors 
dominants

E4.5 E4.6 E4.7 
E4.8

Increment 
demanda 
serveis

E4.9 E4.10 

Sobreenve‐
lliment

E4.11 E4.12 E4.13 
E4.14 E4.15 E4.16

Participació

P4.10

Decisions 
econòmiques

P4.8 P4.9

Organització

P4.6 P4.7

Funcionament 
polític

P4.1 P4.2 P4.3 
P4.4 P4.5

Aïllament 
i xarxes 
socials

E4.17 E4.18 E4.19 
E4.20 E4.21
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4.8. ANÀLISI DELS RESULTATS: VALIDACIÓ  

A  continuació,  es  realitza una breu  anàlisi per  tal de  verificar  la  validesa de  les dades 

recollides i determinar si té sentit emprar‐les com a punt de partida per a la construcció 

dels  factors.  Com  a  primer  pas,  es  presenta  aquesta  taula  amb  les  principals  dades 

quantitatives: 

  Senyals 

polítics 

Senyals 

econòmics 

Senyals 

socials 

Senyals 

tecnològics 

Total 

senyals 

Proto‐

factors 

Equip 1  8  12  16  9  45  10 

Equip 2  8  11  17  5  41  13 

Equip 3  10  14  20  6  50  14 

Equip 4  10  8  21  10  49  18 

 

A  partir  de  la  taula  anterior,  es  pot  concloure  que  tots  els  equips  han  treballat 

quantitativament  sota una mateixa  lògica. No és gaire agosarat afirmar doncs que els 

resultats  han  de  tenir  certa  coherència  i  que  poden  ser  compartits  i  integrats  sense 

gaires modificacions.  En  relació  al  nombre  de  senyals,  en  tots  els  casos  la  categoria 

principal és  la  social  seguida de  la política  i  l’econòmica  (llevat d’un cas)  i  la categoria 

tecnològica és  l’última. Atesa  la temàtica d’estudi, els serveis socials, aquest resultat és 

força lògic. Tot i així, un resultat diferent no hagués invalidat en cap cas l’anàlisi, però si 

que hagués pogut posar de manifest,  sense necessitat d’analitzar  amb més detall  les 

dades,  algun  aspecte  distorsionador.  El  nombre  de  senyals  per  persona  és 

d’aproximadament  cinc,  dins  dels  paràmetres  habituals,  i  confirma  el  nivell  òptim  de 

participació, que es va poder copsar durant la realització de l’activitat. 

El  nombre  de  factors  està  directament  relacionat  amb  el  nombre  de  contribucions 

individuals de  cada persona, mentre que  la xifra  final de  factors està més  relacionada 

amb  la manera en què  s’ha desenvolupat  la dinàmica dins de  cada un dels equips. En 

aquest sentit, potser cal destacar l’elevat nombre de protofactors que presenta el quart 

equip. Aquesta xifra tan elevada es deu a l’assignació directa entre factors i protofactors 

que  van  realitzar  en  alguns  casos.  En  cap  cas  això  es  pot  considerar  criticable  o  que 

invalidi els resultats. 

En relació als esquemes PEST, els fets més remarcables de cada un són els següents: 

 Equip  1:  Agrupació  força  equilibrada  de  senyals  en  protofactors.  També 

incorpora un conjunt de relacions entre aquestes.  
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 Equip 2: Tot  i que van agrupar els senyals, en cap cas se’ls va assignar un nom. 

S’ha  procedit  a  etiquetar  les  protofactors  seguint  el  tipus  de  nomenclatura 

emprada pels altres equips. 

 Equip 3: Agrupació dels protofactors probablement per establir relacions el més 

genèriques possibles. 

 Equip  4:  Tal  i  com  ja  s’ha  comentat,  el  quart  equip  és  el  que  presenta  una 

dispersió més elevada de factors en protofactors. 

  

Per tant, es pot concloure que la informació té prou solidesa com per tractar‐se de 

manera homogènia, garantint en qualsevol cas una qualitat mínima en els resultats 

finals. 

 

4.9. CONSTRUCCIÓ DE FACTORS: ANÀLISI CRÍTICA 

4.9.1. Metodologia 

El  fet  que  les  protofactors  estiguessin  de  manera  majoritària  constituïdes  per 

factors d’una única  categoria ha  facilitat enormement el procés d’identificació de 

factors,  ja que s’ha pogut treballar considerant  les quatre categories de factors de 

manera independent. El procés seguit de convergència i integració de protofactors 

ha esta molt simple. 

 Anàlisi  individual  de  cada  PEST  integrant  aquelles  protofactors  afins  o  bé 

aquelles que tenien una relació directa causa‐efecte. 

 Integració  de  les  protofactors  resultants  del  pas  anterior  de  dues  PEST 

diferents. Creació de dues PEST intermèdies. 

 Integració final de les protofactors de les dues PEST intermèdies en una última 

PEST. 

Tal  i  com  s’ha  comentat  a  l’inici  d’aquest  apartat,  el  concepte  de  factor  no  cal 

interpretar‐lo  com  un  element  extern  al  context  del  servei  socials,  sinó  tot  el 

contrari.  Es  tracta  d’identificar  línies  d’actuació  futures  que  permetin  construir 

solucions  efectives  envers  els  possibles  problemes  endògens  i  identificar  reptes 

externs. 

 

4.10.  RESULTAT: FACTORS 

En aquest apartat, es presenten els factors finals. 

Polítics 

 Nous rols i actors: incorporació de nous actors i perfils operatius en el sistema: 

gent  gran  (subdividit  en  diferents  col∙lectius),  associacions  de  gent  gran, 
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voluntaris,  polítics,  tècnics,  famílies,  tercer  sector,  universitats,  emprenedors, 

etc. 

 Cicle de vida dels serveis: gestió  integral dels serveis: detecció de necessitats, 

disseny, construcció, validació, oferta, venda, ús, suport, eliminació i valoració. 

Econòmics 

 Ecoeficiència:  necessitat  d’un  nou  model  de  finançament  que  garanteixi  la 

sostenibilitat  del  sistema  en  un  entorn  (ecosistema)  amb  necessitats  més 

àmplies i sofisticades. 

Socials 

 Diversitat del públic objectiu:  l’aparició de nous perfils dins dels grups clàssics, 

la  incorporació  de  nous  col∙lectius,  i  l’evolució  econòmica  i  social  obliga  a 

considerar la gent gran com un segment de població completament heterogeni. 

 Serveis  de major  especificitat:  nous  problemes  i,  per  tant,  noves  necessitats 

(solitud  i aïllament, habitatge, fractura digital, lleure, qualitat, models  integrals, 

sobreenvelliment, etc.). 

Tecnològics 

 Smart Tech:  tecnologia orientada a  resoldre problemes concrets  i, per  tant, a 

donar solucions molt específiques. 

 Nova fractura digital: l’ús de la tecnologia pot generar un nou model de fractura 

digital  en possibilitar  dos  tipus  d’usuari  extrems  i  la polarització  de  solucions 

(clàssiques enfront a innovadores). 

 

4.11. ANÀLISI DELS FACTORS RESULTANTS 

Un  examen  que miri  d’integrar  tots  els  factors  arriba  ràpidament  a  la  conclusió  que 

molts d’ells  incideixen  sobre els mateixos  aspectes del  sistema. És  a dir,  tot  i que els 

factors  són  independents  entre  si,  existeixen  relacions  que  fan  que  els  seus  efectes 

combinats  sobre  el  sistema  siguin multiplicatius.  A  tall  d’exemple,  l’aparició  de  nous 

col∙lectius  i  la  necessitat  de  serveis  més  específics  són  dos  factors  que,  un  cop 

relacionats, generen un univers potencial de segments de clients enorme i absolutament 

heterogeni.  Resulta  evident  que  un  conjunt  de  gent  gran  tan  divers  requereix  d’una 

cartera  de  serveis  igualment molt  àmplia.  Tot  això,  implicaria  la  necessitat  d’un  nou 

model  de  gestió  que  també  ha  de  contemplar  tots  els  nous  agents  i  vetllar,  en  tot 

moment,  per  la  sostenibilitat  econòmica.  És  a  dir,  la  major  part  dels  factors  estan 

interrelacionats de manera directa i, per tant, el canvi en qualsevol d’ells afecta amb més 

o menys intensitat a la resta. 
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Aquesta conclusió està en plena coherència amb  l’anàlisi  sistèmica dels  serveis  socials 

per a la gent gran: el sistema és molt complex i ha arribat a un nivell evolutiu en el qual 

és incapaç de gestionar, per si mateix, la seva pròpia complexitat. 

Per altra banda  i des del punt de vista temporal, tots els factors excepte un tenen una 

elevada persistència  temporal, és a dir, no és previsible  l’esmorteïment dels mateixos 

sota  la  configuració  actual del  sistema.  L’únic  factor que  té una  elevada dependència 

temporal és el relacionat amb la fractura digital. 

L’analfabetisme digital ja és una barrera d’entrada per a certes solucions tecnològiques. 

A mesura que la tecnologia es faci més rellevant, bé sigui per donar nous serveis o bé per 

optimitzar la seva gestió, la incapacitat d’ús per part dels usuaris pot convertir‐se en un 

obstacle molt  important. No obstant,  les persones que progressivament s’incorporin al 

conjunt de  la gent gran tindran, en més o menys grau, una competència digital que els 

garanteixi la plena autonomia. Per tant, aquest factor anirà perdent força a mesura que 

avanci el  relleu generacional. Tot  i així,  si  la  incorporació de  les noves  tecnologies vol 

començar a produir‐se de manera general a curt termini,  la fractura digital pot resultar 

una barrera molt notable. A banda d’això, pot provocar, tal i com ja s’ha esmentat en la 

pròpia definició, la polarització de les solucions i, per tant, la dels usuaris. 

Per últim, no es pot  ignorar  l’efecte de  la crisi actual. Tot  i que no es pot considerar un 

factor,  la  seva  incidència en alguns  factors a curt  i mitjà  termini és més que  rellevant. 

Deixant de banda el factor estrictament econòmic, n’hi ha d’altres en els quals la crisi pot 

accelerar els efectes. En aquest sentit els dos factors que probablement es poden veure 

més  afectats  són  els  relacionats  amb  l’aparició  de  nous  col∙lectius  i  la  tecnificació  de 

l’entorn. La crisi dissortadament pot generar l’aparició de nous grups que ara per ara no 

existeixen o bé  tenen un pes específic marginal. Per exemple,  ja es  comença  a  veure 

l’aparició de grups de gent gran desnonada o aturats de llarga durada que s’incorporen 

directament a la jubilació en condicions precàries. Per altra banda, la manca de recursos 

econòmics conjuntament amb una major necessitat de serveis pot obligar a dur a terme 

una política de despesa molt restrictiva i a curt termini. Això pot limitar la inversió en la 

tecnologia que a la llarga podria garantir la sostenibilitat del sistema  i  iniciar un cicle de 

manca de despesa que pot posar tot el sistema en tensió. 
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5. TENDÈNCIES 

Un  cop  s’ha  aprofundit en el  context de  la  cartera de  serveis  socials per a gent gran de 

l’Ajuntament de Barcelona, és el moment de començar a mirar quins desenvolupaments, 

canvis  o  innovacions  s’estan  produint  en  l’àmbit  dels  serveis  socials,  o  en  altres  de 

connectats,  per tal de poder detectar nous factors que puguin determinar o condicionar el 

futur dels esmentats serveis. 

5.1. METODOLOGIA: OBJECTIU GENERAL 

L’objectiu d’aquest 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. 
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5.2. PROCÉS 

L’estudi 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.  

El procés seguit per a la realització del present estudi 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. En aquest  cas,  l’anàlisi PEST  realitzat 

prèviament ha servit per establir els criteris inicials de cerca. 

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.  
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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.  

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.  

 

5.3. RESULTATS 

Estructuració de la secció 

El present estudi  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: 
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 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’estudi. 

 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 
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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. 

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.  
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El nombre de casos associats a cada  tendència es pot veure en aquesta  taula. De 

mitjana, cada tendència té uns 20 casos associats. 

 

Tendència  Casos associats 

Envelliment productiu 
22 

Visió holística 
13 

Crowdcare 
16 

Supersegmentació 
16 

Economia de la gent gran 
19 

Autogestió i independència 
16 

Processos de gestió innovadors 
24 

Disseny i tecnologia inclusiva  
37 

 

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. 

 

5.4. 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, 
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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]. 

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. 
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[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. 

[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. 
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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. 

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 
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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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[4] Envejecer: bloc de consells, idees i reflexions sobre el procés de fer‐se gran. 
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[13] Plataforma col∙laborativa que permet  l’intercanvi de dades entre diferents actors 
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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. 
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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. 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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que necessita habitatge. 

[13] Comunitat de veïns formada per famílies que adopten a nens i nenes i acullen a gent 

gran. 

[14] Compartir la vida quotidiana entre cuidadors i dependents. 

[15] The Green House Project: cases compartides per a gent gran. 
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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 
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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  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 
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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 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 
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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].  

Referències 
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[8]  Braçalet  que monitoritza  l’activitat  a  temps  real  i  permet  enviar  alertes  i  avisos 

d’emergència. 

[9] Aplicació per mòbil que permet la monitorització i control mèdic. 
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[12] Monitoritzar l'activitat de l'usuari amb wearables. 

[13] Programes per a potenciar un envelliment actiu i independent a Boston. 

[14] Luxe i comoditat en una vila per a gent gran. 

[15] Village to Village Network vetlla pel benestar de la gent gran. 

[16] Cases prefabricades i mòbils per a persones que necessiten cura. 

 

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. 

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 
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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 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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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, 
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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 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 
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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]. 

Referències 

[1] Fer exercici sense moure’s de la butaca. 

[2] Electrònica adaptada a persones amb problemes de salut. 

[3] Sabates amb GPS per malalts d’Alzheimer. 

[4] Dispositius per la llar amb sensors intel∙ligents. 

[5] Disseny i tecnologia inclusiva. 

[6] Productes/Tecnologia per a gent gran. 

[7] “Vestit‐robot” per ajudar als cuidadors a aixecar persones grans dependents o amb 

malalties cròniques. 

[8] PARO, el robot animal dissenyat amb finalitats terapèutiques. 

[9] Mascotes virtuals per a fer companyia a la gent gran. 

[10] Eines terapèutiques robòtiques i virtuals. 

[11] Huggle, una mascota‐robot que estimula a la gent gran. 

[12] Suport voluntari a la gent gran en l’ús de la tecnologia. 

[13]  Sistema  per  rebre  i  enviar  emails  sens  estar  familiaritzat  amb  els  ordinadors  o 

internet. 

[14] Recursos sobre disseny accessible. 

[15] Millora de la qualitat de vida a través del disseny. 

[16] Dissenyar cases d’acord amb les necessitats de la gent gran. 

[17] Tecnologia més fàcil i accessible per a la gent gran. 

[18] “Disseny universal” o fàcil d’utilitzar per a tothom. 
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[19] Rentadores amb dissenys que en faciliten l’ús. 

[20] Forn innovador més segur i accessible. 

[21] Telèfon mòbil dissenyat exclusivament per a gent gran. 

[22] Sistema de pagament adaptat a la gent gran en les línies de caixes del supermercat. 

[23] Estàndards d'accessibilitat per a cadenes d'hotels.  

[24] Portal de referència per a temes d’envelliment i cura. 

[25] Reutilització de telèfons mòbils en situacions d’emergència. 

[26]  Software  que  simplifica  el  PC  per  facilitar  la  vida  a  l’usuari  no  acostumat  als 

ordinadors. 

[27] Tauleta customitzable per persones amb problemes de memòria. 

[28] Disseny i tecnologia inclusiva. 

[29] Interfície per simplificar els telèfons mòbils. 

[30] Aplicació dissenyada per facilitar a la gent gran l’ús de smartphones. 

[31]  Projecte  per  a  millorar  l’autonomia  i  la  seguretat  de  la  gent  gran  en  l’ús  del 

transport públic a Zagreb. 

[32] Formació per a poder circular en bicicleta amb total seguretat. 

[33] Garantir la mobilitat de la gent gran amb transport públic. 

[34] Gdynia Dialogue with Seniors recull les opinions de la gent gran i discapacitats per 

fer un ciutat més accessible. 

[35] Recull de mesures innovadores per l’adaptació del transport públic a la gent gran. 

[36] Itàlia: Smart cities per a persones grans . 

[37] Japó: Smart cities per a persones grans. 
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5.5. 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.  

 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 
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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. 
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PEST  Factors                     

Polítics 

Nous rols i actors  XX      X  X    X    X   

Cicle  de  vida  dels 

serveis 
X  XX    XX    X      X   

Econòmics  Ecoeficiència  X  X      X  X  X  X  XX  X 

Socials 

Diversitat  públic 

objectiu 
X  X  X  X  X  X    X    X 

Serveis més específics    X    X    XX  X  X  X   

Tecnològic
s 

Smart Tech    X    X  X    X  X    XX 

Nova fractura digital            X        XX 

 

La  taula anterior mostra els punts coincidents entre  l’anàlisi PEST, els  impulsors  i  les 

tendències.  Les  creus  simples posen de manifest els punts de  coincidència, que  són 

molt rellevants en el cas de la doble creu. Com és fàcil d’observar, les coincidències són 

més que notables i estan en plena sintonia amb les conclusions a les quals es va arribar 

a  l’anàlisi realitzat a  l’apartat anterior. Cal destacar que no hi ha hagut en cap cas una 

contaminació de resultats. Si bé és cert que es va iniciar el procés de cerca d’informació 

inspirat en els resultats del PEST, l’anàlisi s’ha realitzat a partir dels casos  identificats  i 

ha requerit una reorganització total de la informació.  

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.  
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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  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 



 
 

90 

 

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. 

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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6. INTEL∙LIGÈNCIA COMPETITIVA 

Com  ja  s’ha  explicat  aquest  estudi  s’integra  en  un  projecte  més  gran,  Persones  grans: 

prospectiva  i  estratègies,  aquest  bloc  que  ara  comença  condensa  tot  l’esforç  fet  en  les 

diverses part del projecte per  tal de proposar, des de  la  intel∙ligència competitiva, pautes 

estratègiques per al disseny i prestació dels serveis socials per a la gent gran. Òbviament, la 

definició de la cartera d’aquests serveis és una qüestió cabdal. 

Arribat a aquest punt tenim diversos elements de judici: 

 La classificació dels esmentats serveis. 

 Una comparació entre les carteres d’onze ciutats seleccionades. 

 Una  anàlisi  PEST  per  aprofundir  en  el  context  de  la  cartera  de  l’Ajuntament  de 

Barcelona. 

 Un  examen  de  les  principals  tendències  i  metatendències  que  poden  tenir  un 

impacte en el nostre objecte d’estudi. 

A més a més, cal incorporar ara les conclusions de l’informe sobre escenaris de futur per la 

gent gran de Barcelona. En concret aquest informe destaca: 

 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. 

 Propiciar  que  l’administració  ha  d’anar  modificant  el  seu  rol  de  prestador  a 

supervisor o àrbitre d’un ecosistema de cura complex, polièdric i multinivell. 

 Aprofundir  en  el  principi  de  subsidiarietat  i  invertir  la  lògica  de  la  definició  de  la 

cartera de serveis. 

 Invertir en tot allò que suposi tenir un envelliment actiu, autònom i saludable. 

 Aprofitar la tecnologia en tot allò que faciliti la consecució dels punts anteriors. 

 Començar per un objectiu la consecució del qual sigui mesurable. 

Per tant es van conformant unes línies mestres en relació a la cartera de serveis: 

1. Hi ha una  línia dominant que  tendeix  a  concentrar  les activitats d’avaluació en  la 

mesura d’inputs  (usuaris), outputs  (activitat) o d’indicadors de procés  (temps de 

resposta). 

2. Es  desconeix  si  l’experiència  del  ciutadà  és  positiva  o  negativa  o  si  l’actuació  és 

efectiva  amb  algunes  excepcions,  per  exemple,  la  introducció  de  preguntes  de 

satisfacció en l’avaluació del servei de teleassistència. 
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3. Cal definir un nou marc que permeti  seguir  avaluant  l’esmentat procés però que 

incorpori indicadors d’outcomes44 relacionats amb l’experiència del ciutadà. 

4. No està clar quin és el valor públic que es pretén crear a  la societat  i com es pot 

crear. 

De manera que  a  la  vista  de  les pautes  de  comportament presents  i  de  la  seva previsió 

d'evolució,  de  l’anàlisi  de  les  tendències  rellevants  i  de  la  identificació  efectiva  de  les 

necessitats existents, és pot concloure que el procés de construcció de  la nova cartera de 

serveis ha d’utilitzar com elements estructurants: 

1. El canvi en  la  lògica de definició de  la cartera de serveis que suposa que cal passar 

de pensar en servei a pensar en: 

a. Les necessitats de la gent gran. 

b. Les preferències (o eleccions) d’aquestes mateixes persones per mantenir 

qualitat de vida, benestar i autonomia (assistida o no).  

c. Les experiències vitals d’aquestes persones. 

2. L’evolució del model, de curar a cuidar. El terme curar es refereix a l'eliminació de la 

causa  d'una molèstia  o  d'una malaltia,  a  la  interrupció  del  procés  de  la malaltia. 

Curar  dona  al  ciutadà  l'oportunitat  de  recuperar  l'estat  de  benestar  del  que 

disposava abans d'emmalaltir. Fins i tot, pot millorar aquest estat de salut. El terme 

cuidar expressa la implicació directa del personal que cuida amb la persona cuidada. 

Està  inclosa per  tant,  tant  la  capacitat professional  com  la  implicació personal. El 

centre és la persona cuidada. 

3. El debat sobre  la sostenibilitat del sistema passa per definir àmbits de necessitats, 

d’outcomes,  per  poder  determinar  com  s’està  gastant,  els  perfils  d'usuaris  dels 

serveis, les possibles segmentacions d’acord amb el nivell de motivació – implicació 

dels usuaris finals, així com la proposta de valor per cadascun dels usuaris.  

4. Segons Moore (Moore, 2011), s’accepta la noció de crear valor públic quan:  

a. Es realitzen activitats que aporten respostes efectives i útils a necessitats o 

demandes  a  través  de  les  que  s’espera  promoure  canvis  socials  que 

modifiquin  la  condició  del  conjunt  de  la  societat  o  d’alguns  grups  socials 

reconeguts com legítims destinataris del valor públic creat. 

b. Existeix una dimensió d’apropiació col∙lectiva que caracteritza la natura dels 

bens públics.    

                                                            
44 Per outcome cal entendre els impactes o els efectes dels servei, però entesos com el resultats final del servei 

en la vida d’una persona.  Com que no existeix una bona traducció d’outcome al català, en aquest informe 

s’emprarà el mot anglès.  
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c. S’ha establert una voluntat política. 

Per  poder  respondre  la  pregunta  de  quins  serveis  en  la  nova  cartera,  identificats  els 

elements  estratègics  estructurants  i  els  criteris  identificats  en  la  recerca  existent,  es pot 

plantejar un model d’ innovació basat en la rellevància dels reptes presents i futurs, el tipus 

de  resposta, el nivell de novetat  i els elements de context. Per  tal d’invertir  la  lògica del 

procés  com  indiquen  alguns  dels  escenaris  o  implicar  el  ciutadà  en  la  definició  de  les 

necessitats,  i  en  l’avaluació dels  resultats dels  serveis  en  el model d’innovació  apareixen  

diversos conceptes com elements claus: necessitat, resposta, resultat, generació de valor. 

 

6.1. NOVETAT ‐ RESPOSTA 

Un  primer  pas  consisteix  a  definir  la  innovació  en  serveis  socials  com  un  procés 

d’innovació  social.  És  a  dir,  com  una  forma  diferent  de  prestar  o  desenvolupar  els 

serveis per tal de donar resposta als reptes actuals i futurs i que bàsicament es centra 

en: 

 Dissenyar  i  implementar  nous  serveis  socials  que  donin  resposta  a  noves 

necessitats o necessitats existents no satisfetes. 

 Introduir  nous  serveis  socials  (nous  mecanismes,  noves  pràctiques),  noves 

interfícies amb els usuaris o noves pràctiques en els serveis ja existents. 

Per altra banda, les novetats, les millores (en termes d’eficàcia, eficiència), o la mateixa 

noció  de  sostenibilitat,  formen  part  d’un  conjunt  d’indicadors  que  ens  permeten 

identificar innovacions en serveis socials. En la figura 1 es pot veure una representació 

del que s’està explicant. 

El  nucli  del model  resideix  en  com  les  innovacions  responen  als  reptes  i  vectors  de 

canvi  identificats. Evidentment, es  tracta d’un model  teòric que ens permet disposar 

d’un marc de  com  i quines  innovacions  s’han de desenvolupar per donar  resposta a 

reptes  i  generar  resultats.  D’acord  amb  aquest  model  l'avaluació  d'un  servei  a 

incorporar en la nova cartera hauria de realitzar‐se d'acord a les següents qüestions: 

 La  justificació per posar en marxa un nou  servei  respon a alguns dels vectors 

identificats com a rellevants? 

 En quina mesura  aquest  servei  dona  resposta  als  vectors,  en  alguna  de  les  5 

possibilitats identificades com a respostes? 

 Com es pot classificar la novetat del servei? 

 Quins són els altres elements d'innovació? 

Tractem d’avançar en el model d’acord amb els elements que el composen. 
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Figura 1.  

Model d'innovació 

 

6.2. RESPOSTA 

Els nivells de resposta des de la innovació són cinc:  

1. Nous serveis. 

2. Noves forma de prestar un servei. 

3. Nou esquemes de governança del servei. 

4. Nova assignació de recursos. 

5. Nous esquemes d’avaluació.  

En cap cas però, es  tracta d’una aproximació excloent. Per  tant, és possible que una 

innovació  es  pugui  situar  en més  d’una  categoria.  Si  s’analitza  amb més  profunditat 

aquesta categorització  d’innovacions és possible distingir entre: 

 Nous serveis, que s’han d’entendre com a productes nous. Un exemple seria la 

personalització d’un servei enfront la prestació genèrica. 
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 Noves  formes  de  prestar  un  servei,  que  equivaldrien  a  noves  formes 

d’aconseguir el resultat buscat. Un exemple podria ser una major  implicació de 

l’usuari  en  la  prestació  del  servei  o  bé  fer‐ho  mitjançant  una  empresa 

subcontractada.  

 Nous  esquemes  de  governança,  que  serien  els  nous  models  de  gestió  del 

serveis. Per exemple:  la gestió del  servei per part de  l’usuari, o  la  implantació 

d’un sistema cooperatiu. 

 Noves assignacions de  recursos, o nous  recursos per a  la prestació del  servei. 

Exemples:  contractar  personal  amb  habilitats  diferents  a  les  habituals  en  el 

sector, o la cerca de nous esquemes de finançament. 

 Nous esquemes d’avaluació, o, també, el disseny de noves vies per avaluar l’èxit 

en  la  prestació  del  servei.  Exemples:  la  implicació  de  l’usuari  en  les  activitats 

d'avaluació  o  bé  la  inclusió  de  nous  criteris  (efectivitat,  eficiència,...)  en 

l’avaluació. 

Pel  que  fa  al  grau  de  novetat  d’aquestes  respostes,  es  poden  diferenciar  tres 

categories: 

1. Noves perspectives de necessitats existents. 

2. Noves pràctiques de necessitats existents. 

3. Noves pràctiques per noves necessitats. 

 

6.3. ELEMENTS DE CONTEXT 

La  innovació en serveis socials no s’ha de associar únicament amb novetat. Existeixen 

importants  elements  de  context  als  que  cal  que  les  innovacions  s’adaptin,  la  

sostenibilitat o la qualitat en serien dos exemples. 

En  l'actual entorn de crisi,  la preocupació de  les administracions públiques sobre com 

poder  fer més amb menys diners o, en quins àmbits  innovar o  fer canvis, esdevé un 

tema  recurrent.  El  que  s’està  defensant  aquí  és  que,  més  enllà  d'introduir  i 

desenvolupar el concepte de novetat, és possible ser més efectiu en  l'execució de  la 

despesa introduint alguns criteris propis dels processos de millora continua. 

El  procés  de  millora  continua  busca  trobar  l’excel∙lència  en  tots  els  camps:  les 

capacitats del personal, l'eficiència en l'ús dels recursos, les relacions amb els usuaris i 

entre  els membres de  l'organització,  i qualsevol  aspecte que pugui millorar‐se  i que 

pugui traduir‐se en una millora de la qualitat del producte o del servei. 

Però, per a que es puguin desenvolupar aquests processos de millora continua cal que 

es compleixin una sèrie de condicions que els afavoreixin, en concret: 
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 Recolzament a la gestió. 

 Revisió dels passos en cada procés. 

 Claredat en la responsabilitat en cadascun dels actes realitzats. 

 Apoderament del treballador. 

 Formes tangibles de realitzar les mesures dels resultats de cada procés. 

A més a més, s’ha de veure l’assoliment de millors resultats com un procés progressiu, 

que  implica  la  implantació  d’un  sistema  d’aprenentatge  continu  en  l’organització:  el 

seguiment  d’una  filosofia  de  gestió  i  la participació  activa  de  totes  les persones.  Cal 

doncs  considerar  els  processos  de millora  continua  com  activitats  sostenibles  en  el 

temps i no com solucions immediates a problemes concrets.  

Per desenvolupar els processos de millora continua existeixen diverses eines. Una de les 

més interessant és el diagrama de Pareto, també conegut com llei 20/80, que indica que 

poques causes  (20%) generen  la major quantitat de problemes  (80%)45. El que permet 

aquest diagrama de Pareto és identificar i diferenciar aquells elements vitals, estratègics 

dels que  són  importants o bé  atorgar prioritats  a  factors o  causes que  afecten  a un 

problema,  en  definitiva  identificar  aquells  elements  que  tenen  una major  incidència. 

Aquest fet s’utilitza per establir on cal concentrar els majors esforços en l’anàlisi de les 

causes d’un problema. 

Per exemple, en el cas dels programes de  la gent gran,  la despesa es concentra en el 

servei  d'atenció  domiciliària,  (SAD)  els  centres  residencials  i  el  programa  de 

teleassistència.  Qualsevol  canvi  en  forma  de  millora  de  l'eficiència  en  aquests 

programes, especialment en el servei d'atenció domiciliaria generarà un estalvi notable. 

Constitueix doncs un àmbit prioritari per les activitats de millora continua. 

Existeixen dos tipus de diagrames de Pareto: els diagrames de fenòmens que s’utilitzen 

per  determinar  quin  és  el  principal  problema  que  origina  un  resultat  no  desitjat, 

(aquests  problemes  poden  ser  de  qualitat,  cost,  seguretat,  etc.);  i  els  diagrames  de 

causes, que s’utilitzen una vegada  identificats els problemes  importants per descobrir 

quines són els factors que els produeixen. 

Els beneficis de l’ús dels diagrames de Pareto son diversos: 

 Ens permet iniciar el procés de realització de millores. 

 Ajuda a prioritzar i a obtenir les àrees d’oportunitat i la seva importància. 

 Permet la comparació entre l’abans i el desprès ajudant a quantificar l’ impacte 

de les accions desenvolupades. 

                                                            
45 En l’àmbit d’anàlisi d’inventaris, aquesta eina també es coneguda com la llei ABC. 
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 Promou el treball en equip. 

 

6.4. NOVES NECESSITATS, DE QUÈ ESTEM PARLANT? 

Els estudis que porten a terme “avaluacions de necessitats” es poden classificar en dos 

grans grups:  

 D’una  banda,  aquells  que  es  focalitzen  en  l’anàlisi  de  la  problemàtica  que 

justifica la intervenció pública 

 De l’altra, aquells que, a més de caracteritzar l’abast de la problemàtica, tracten 

de valorar els serveis necessaris per generar el canvi en  l’estat de coses al què 

ens referíem anteriorment. 

El concepte de necessitat que s’utilitza en un i altre cas no és el mateix i convé tenir‐ho 

present. Així, en els estudis d’anàlisi de  la problemàtica,  les necessitats que s’avaluen 

tenen a veure amb  la discrepància entre  la situació  inicial d’un  individu (ser pobre)  i  la 

situació desitjada (no ser‐ho); és un tipus de necessitat que alguns autors anomenen de 

“rendiment” (performance needs). En canvi, quan l’èmfasi es posa en la intervenció que 

portem a terme per mitigar la problemàtica, el que s’avalua és la necessitat de serveis o 

prestacions  (treatment  needs);  a  tall  d’exemple,  seguint  amb  la  pobresa,  el  que 

avaluaríem en aquest cas serien els tipus de prestacions que es necessiten per treure els 

individus d’aquesta situació. 

Avaluar  necessitats  de  rendiment  o  de  serveis  no  constitueixen  dos  enfocaments 

alternatius, sinó que més aviat representen dos estadis diferents de desenvolupament 

de l’avaluació de necessitats. Així, per tal de poder avaluar els serveis que un determinat 

col∙lectiu  necessita  és  evident  que  cal  valorar  prèviament  l’abast  de  la  problemàtica. 

Qualsevol  examen  de  necessitats  de  serveis,  per  tant,  ha  d’incorporar  una  avaluació 

prèvia de  la problemàtica  social que es pretén mitigar. D’altra banda,  les avaluacions 

que  tan  sols avaluen necessitats de  rendiment, malgrat  resulten d’interès per valorar 

l’abast d’un determinat problema, són de poca utilitat per als decisors públics:  la clau 

per  dissenyar  una  nova  política,  o  per  reformular‐ne  una  d’existent,  és  conèixer  els 

serveis i les prestacions que es necessiten per mitigar el problema en qüestió. 

El  corol∙lari que  se’n deriva, especialment en aquest  segon  cas, és  clar:  si no existeix 

evidència sobre l’efectivitat dels serveis, és millor prioritzar l’avaluació d’impactes abans 

que no pas avaluacions de necessitats.  

 

6.5. ANÀLISI DE LA NECESSITAT DEMANDA I UTILITZACIÓ DE SERVEIS 

El principal resultat , sigui quin sigui el mètode utilitzat, és l’obtenció d’informació sobre 

el volum i la tipologia de serveis que satisfarien, a un menor cost, les necessitats de les 

persones que pateixen el problema.  
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Ara bé, el fet que una persona pateixi una determinada problemàtica social,  i que per 

tant es pugui beneficiar dels efectes positius dels serveis disponibles per mitigar‐la, no 

significa que aquesta persona  realment els estigui utilitzant. En aquest sentit,  tal com 

posa de manifest la figura 2 hi ha diversos elements a considerar:  

 El primer fa referència al binomi problemàtica/necessitat de serveis. Es tracta de 

dues cares d’una mateixa moneda, ja que tots dos conceptes es mesuren sobre 

una mateixa  població:  així,  un  cop  identificats  el  subjectes  que  pateixen  una 

determinada problemàtica, es deriva de manera automàtica que aquest conjunt 

de persones necessita els serveis que la política preveu en cada cas.  

 No  obstant  això,  per  determinar  si  realment  la  política  està  proporcionant 

aquests serveis a  la població que els necessita, cal completar  l’anàlisi amb una 

caracterització de les condicions efectives en què es proveeixen aquests serveis. 

Aquesta caracterització exigeix valorar dos elements addicionals:  

o la  demanda que  fa  referència  a  l’expressió per part  dels  individus  del 

desig de rebre els serveis que preveu la política. 

o l’oferta  de  serveis  que  té  a  veure  amb  el  volum  de  serveis  que  el 

programa posa a disposició de la població.  

La  figura 2 contempla  totes  les possibles  interaccions que es poden produir entre els 

tres  elements  esmentats:  necessitat,  demanda  i  oferta  de  serveis. Un  dels  principals 

objectius  de  l’avaluació  de  necessitats  és  esbrinar  la  importància  d’aquestes 

interaccions.  

Figura 2. 

Necessitat, demanda i oferta de serveis 

 

Seguidament es comenten cadascuna d’aquestes interaccions:  

 Necessitats no cobertes, sense demanda expressada (àrea 7). 
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Aquesta  situació,  si  es  produís,  hauria  de  constituir  una  de  les  principals 

preocupacions dels responsables de  la política. Fa referència a l’existència d’un 

col∙lectiu de persones que,  tot  i patir  la problemàtica, no demanda els serveis 

previstos per la política.  

 Demanda no atesa, necessària (àrea 6) i no necessària (àrea 5). 

Les situacions de demanda no atesa donen lloc a les conegudes llistes d’espera. 

Un primer aspecte a valorar a l’hora de gestionar llistes d’espera és avaluar fins 

a  quin  punt  els  demandants  dels  serveis  realment  els  necessiten  o,  els 

necessiten en un grau major o menor que altres persones en la llista; l’avaluació 

de  necessitats  pot  ajudar  a  proporcionar  aquest  tipus  d’informació. 

Posteriorment, un cop delimitat el grau de necessitat relativa dels demandants, 

caldrà pensar en estratègies orientades a desincentivar la demanda dels serveis 

per part d’aquelles persones que no els necessiten, o els necessiten menys.  

 Demanda no necessària, atesa (àrea 4) 

Aquesta situació, si es produeix, és encara més preocupant que  l’existència de 

demandants en  llista d’espera que no necessiten els serveis. Aquí, a diferència 

del  cas  anterior,  no  és  possible  desincentivar  la  demanda  de  serveis,  ja  que 

aquesta  ja  s’ha  transformat  en  utilització.  Addicionalment,  des  d’una 

perspectiva  política,  resulta  complicat  iniciar  un  procés  de  reforma  que 

condueixi  a  posar  fi  a  la  utilització  de  serveis  per  part  d’aquest  col∙lectiu.  En 

aquests casos, potser el més factible és mirar d’introduir fórmules que incentivin 

el  cofinançament  per  part  d’aquestes  persones.  En  qualsevol  cas,  des  de  la 

perspectiva  de  l’avaluació  de  necessitats,  el  que  resulta  rellevant  és  mirar 

d’esbrinar si existeixen usuaris dels serveis que  realment no els necessiten. La 

manera  de  redreçar  aquesta  situació,  que  suposa  un malbaratament  clar  de 

recursos públics, és una qüestió que excedeix el que pertoca fer a una avaluació 

de necessitats.  

 Oferta de serveis innecessaris sense demanda (àrea 1) 

Aquesta  situació,  tot  i  que  poc  freqüent  degut  al  conegut  fenomen  de  la 

“demanda  induïda per  l’oferta”, acostuma a constituir un símptoma  inequívoc 

que el desplegament de serveis es va dur a  terme sense haver  fet prèviament 

una  avaluació de necessitats. Un exemple d’aquesta  situació pot  trobar‐se en 

l’existència de places buides en centres de dia per a dependents a determinades 

zones rurals, ja que culturalment la utilització d’aquest recurs es percep com un 

fracàs familiar. Potser la millor solució en aquests casos és mirar de reconvertir 

els serveis, quelcom especialment recomanat si, a més a més, hi ha necessitats 

no cobertes pel que fa a d’altres tipus de serveis.  

 Utilització de serveis per part de persones que els necessiten (àrees 2 i 3) 
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Aquesta situació és la que seria desitjable observar en qualsevol política pública. 

En general, si la mesura de necessitat que s’ha utilitzat és adequada, en el sentit 

que identifica persones que efectivament pateixen la problemàtica i que poden 

beneficiar‐se del servei, el  fet que existeixi o no una demanda explícita és poc 

rellevant. En qualsevol cas, interessa mantenir la distinció entre les àrees 2  i 3, i 

mirar d’esbrinar si la manca de correspondència entre necessitat i demanda té a 

veure amb una qüestió de preferències. En aquest sentit,  tal com es comenta 

més endavant, esdevé  important  la discussió sobre qui  i com ha de valorar  les 

necessitats: les persones afectades o els professionals.  

Per tant,  i de formal global, es pot plantejar el binomi necessitat/satisfacció, en quatre 

dominis 

1. Ideal: necessitats cobertes al nivell desitjat. 

2. Sense necessitats: les necessitats estan cobertes, però no al nivell desitjat. 

3. Algunes necessitats: Hi ha necessitats no cobertes però sense implicacions per a 

la salut a curt o llarg termini. 

4. Alt grau de necessitats: necessitats no cobertes amb implicacions per a la salut a 

curt o llarg termini. 

 

 

6.6. RESULTATS – OUTCOMES I SERVEIS ORIENTATS A OUTCOMES 

El model  d’atenció  del  futur  tindrà  com  a  objectiu  principal  la  transformació  de  les 

situacions  de  necessitat  col∙lectives,  els  outcomes.  La  missió  serà:  fomentar 

l’autonomia  de  les  persones  perquè  visquin  dignament,  atenent  les  diferents 

situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar.  

L’àmbit  públic  ha  de  millorar  la  dimensió  estructural  dels  serveis.  Això  es  pot 

aconseguir: impulsant mecanismes, eines i estratègies que els permetin millorar el cicle 

de  gestió  del  procés  de  creació  de  valor  públic;  i  incorporant  criteris  d’eficiència, 

efectivitat,  qualitat  i  transparència  en  serveis  que  històricament  s’han  avaluat 

únicament amb criteris d’eficàcia 

Els outcomes es refereixen als  impactes o resultats finals dels serveis en la vida de les 

persones.  Els  serveis  orientats  a  outcomes  per  tant  tenen  com  objectiu  assolir  les 

aspiracions, objectius i prioritats identificades pels usuaris dels serveis en contrast amb 

els serveis el contingut dels quals i/o les formes de prestar‐los estan estandarditzats o 

estan  determinats  únicament  per  aquells  que  els  presten.  Els  outcomes  són,  per 

definició, individualitzats i depenen de les prioritats i aspiracions de les persones.  
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El concepte d'outcome esta molt relacionat amb el de qualitat de vida. Per exemple, 

existeix  un  elevat  nivell  de  consens  en  diferents  estudis  sobre  els  outcomes  que 

valoren  la gent gran  i que acostumen a estar majoritàriament relacionats amb factors 

que contribueixen a mantenir o guanyar qualitat de vida. Es pot concloure doncs, que 

els àmbits o aspectes on es mesura  la qualitat de vida  (en  relació amb  la gent gran) 

serien: 

 Netedat personal i confort. 

 Netedat de la llar i confort. 

 Menjar i beure. 

 Seguretat. 

 Participació social. 

 Ocupació. 

 Control sobre la vida diària. 

 Dignitat. 

No és possible constatar el nivell de benestar quan hi ha absència de serveis; però sí 

que es possible preguntar als usuaris com seria la seva qualitat de vida sinó tinguessin 

serveis.  

En  els  darrers  anys  el  concepte  de  personalització  ha  començat  a  aparèixer.  La 

personalització  inclou  l'ajustament  dels  serveis  per  encaixar  amb  les  aspiracions  i 

prioritats del usuari; per tant, també contempla la participació activa dels usuaris en els 

processos  de  disseny  i  prestació  dels  serveis.  En  conjunt  doncs,  implicar  posar  els 

usuaris al centre del servei. 

Una altre concepte que ha augmentat la seva presència ha estat el de  independència. 

Existeixen moltes coincidències entre els outcomes desitjats o valorats i les dimensions 

del concepte independència segons es reconegut per la gent gran.  

6.6.1. La recerca en outcomes valorats per la gent gran 

Des de 1995 a 2005  la Social Policy Research Unit (SPRU) del Ministeri de Salut de 

Regne  Unit  va  finançar  diversos  programes  de  recerca  centrats  en  l’anàlisi  dels 

outcomes desitjats pels usuaris dels serveis socials. A  l'hora es van desenvolupar  i 

provar mecanismes per prestar serveis més orientats a outcomes. El 2005, el Green 

Paper  Independence, Well‐being and Choice  introduïa una proposta d'outcomes per 

usuaris de serveis socials. 

 La millora física i salut mental i suport en la gestió condicions a llarg termini 
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 Millora  de  la  qualitat  de  vida,  incloent  accés  als  serveis  universals  i  la 

seguretat i la seguretat a / i fora de la llar.  

 Fer una contribució positiva a la comunitat local.  

 Ser capaç d'escollir i controlar. 

 Protecció contra la discriminació i l'assetjament. 

 Benestar econòmic  tenint en  compte  les activitats  socials  i  les necessitats 

especials. 

 La dignitat personal, incloent el confort i la neteja. 

Del  resultat  de  diversos  projectes  de  recerca  s'identificava  que  els  outcomes 

valorats per la gent gran eren similars als identificats pels usuaris dels serveis socials 

i que podien agrupar‐se en  tres categories. De  forma prèvia  i en diversos  treballs 

(Qureshi et al, 1998)  ja  identificaven tres grups d'outcomes per serveis per  la gent 

gran:  outcomes  que  impliquen  canvis,  outcomes  que  impliquen manteniment  o 

prevenció  i  outcomes  relacionats  amb  el  procés  de  producció.  Els  outcomes  són 

semblants  als  factors  que  la  gent  gran  identifica  com  a  centrals  per  la  seva 

independència i benestar. 

Outcomes que impliquen canvis: 

 Millores en els símptomes físics i comportaments, per exemple, gent gran amb 

trastorns mentals pot desitjar sentir menys ansietat o sentir‐se menys deprimit 

si pot relacionar‐se millor amb la seva família; o també, si és mes activa. 

 Millores en les funcionalitats físiques i mobilitat, ja sigui a través d’augmentar la 

seva mobilitat individual o per mitjà de la provisió d'equipament.  

 Millores en l'estat d'ànim, les persones grans anticipen el sentir‐se feliç si reben 

serveis que satisfacin les seves necessitats i abordar els seus problemes. 

Outcomes  que  impliquen  manteniment  o  prevenció.  La  major  part  d'aquests 

outcomes estan relacionats amb el manteniment o  la prevenció del deteriorament 

en la salut, benestar o qualitat de vida:  

 Donar  resposta a  les necessitats  físiques: netedat personal  i  confort, menjar  i 

beure. 

 Garantir  la  seguretat  personal  i  la  seguretat.  La  seguretat  personal  és 

especialment  important  per  gent  gran  que  viu  sola  i  pot  ser  un  element  de 

decisió  per  traslladar‐se  a  una  residència.  Sentir‐se  segur  esta més  relacionat 

amb l’existència d'entorns de confiança. 

 Netedat  i  confort  de  l’habitatge.  Una  casa  desordenada  és  una  amenaça  a 

l'autoestima,  ja  que  pot  indicar  que  una  persona  gran  és  menys  capaç  de 
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gestionar  els  seus  propis  assumptes.  Una  llar  net  i  còmode  pot  afavorir  la 

inclusió  social,  en  la mesura  en que  les persones grans  són més propenses  a 

rebre visites si la casa és neta, ordenada i continua reflectint la seva identitat. 

 Mantenir‐se alerta i actiu. Això inclou prevenir l'avorriment i tenir activitats que 

afavoreixin  el manteniment  de  capacitats,  la  identitat  i  la  independència.  La 

pèrdua  d'un  sentit  de  propòsit  pot  ser  perjudicial  per  a  la  salut  mental. 

Romandre actiu també ajuda a mantenir la interacció social. Mantenir‐se alerta i 

actiu  també  és  particularment  important  per  la  gent  gran  en  centres 

residencials; el ventall d'activitats disponibles, incloent els hobbies, la realització 

de  tasques relacionades amb el funcionament de la llar, excursions i sortides, és 

una dimensió  important en termes de qualitat. Les oportunitats per sortir  i  les 

activitats que generen una sensació d'assoliment de fites, d'objectius també són 

importants per a les persones grans. 

 Mantenir contacte social  i companyia,  incloent oportunitats tant per contribuir 

com per  rebre ajuda. Les  relacions  i  les xarxes  socials  són  fonamentals per al 

benestar  de  la  gent  gran.  Per  aquells  que  viuen  sols  els  contactes  amb  el 

cuidadors  i  personal  de  suport  son  especialment  valorats.  A  l'hora  es  valora 

especialment evitar  la dependència dels altres; en  conseqüència, els beneficis 

del contacte social augmenten si  les relacions són de reciprocitat. L'acceptació 

de l'ajut o del suport emocional és més fàcil si hi ha oportunitats per tornar‐lo. El 

contacte social promou la sensació continua de integració social. En el cas de la 

gent gran  en  residència,  les  relacions  socials de bona qualitat  i  amistats  amb 

altres residents son especialment valorats. 

 Tenir  control  sobre  les  rutines diàries  i  la vida diària. Aquest  sustenta  tots els 

altres  outcomes  relacionats  amb  el  manteniment  i  la  prevenció,  “estar 

controlat,  estar  cuidat”  implica  una  pèrdua  de  control  i  per  tant 

d'independència.  Per  aquest motiu  la  gent  gran  vol  serveis  que  els  permetin 

cuidar‐se a ells mateixos. Tenir control sobre la via diària no significa fer‐s'ho tot 

un sol sinó tenir capacitat per decidir com  i quan es fan  les coses. Fins  i tot  les 

persones  amb  demències  valoren  l'autonomia  i  el  control,  incloent  el  control 

sobre delegar responsabilitats en persones en les qui confien. 

Outcomes  relacionats  amb  el procés de producció del  servei. Aquí  es  valoren  les 

experiències  dels  usuaris  a  l’hora  de  cercar,  obtenir  i  utilitzar  els  serveis.  Els 

outcomes de procés són tan importants que poden reduir o anular l'impacte d'altres 

outcomes.  Les  barreres  i  els  outcomes  de  procés  són  la manca  d'informació,  les 

dificultats d'accés als  serveis, els  retards en  la  recepció de  serveis,   o el personal 

ineficient. La qualitat de les relacions amb el personal i els atributs del personal són 

claus per als resultats positius. Els outcomes de procés inclouen per exemple: 

 Sentir‐se valorat  i respectat, malgrat les diferències culturals o de comunicació, 

el respecte a  la  intimitat  i  la confidencialitat, el ser tractat com algú que té un 
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dret legítim als serveis. Sentir‐se valorat i respectat és particularment important 

per  a  les  persones  grans  amb  trastorns  mentals,  problemes  de  salut  o 

demències. 

 Ser  tractat com un  individu  (persona). Els aspectes  interpersonals prenen una 

gran importància. La gent gran vol sentir‐se a gust amb el personal d'atenció, els 

cuidadors  i  valora  la  voluntat,  la  capacitat  de  resposta,  és  alegre,  cordial, 

comprensiu  i  la  capacitat  innata  de  cuidar.  Aquests  atributs  solen  ser  més 

valorats que les qualificacions professionals. 

 Tenir opinió i control sobre el servei. Poder intervenir en el control dels serveis, 

incloent‐hi les tasques i el calendari dels serveis i que se'ls lliura, si es vol, poder‐

hi dir alguna cosa. Per exemple,  la puntualitat és  important per a  la gent gran, 

particularment  aquells  amb  necessitats  mèdiques  especials.  Tenir  el  control 

inclou  ser  capaç  de  fer  una  contribució,  ser  un  participant  actiu  en  lloc  d'un 

receptor passiu. Aquesta és una situació  important per exemple per persones 

en  residències,  que  poden  valorar  ser  capaços  de  poder  contribuir  a  les 

activitats diàries – preparació de menjar, per exemple‐. Però, per tenir alguna a 

dir, cal que l’usuari disposi d'informació, d’oportunitats per discutir les possibles 

opcions  amb  una  persona ben  informada.  La  gent  gran  de minories  ètniques 

valoraran especialment cuidadors que parlin  la seva pròpia  llengua. Cal que els 

serveis siguin flexibles en resposta als canvis en les capacitats i preferències de 

la gent gran, aquest darrer punt és particularment important per a la gent gran 

que viu sola: 

 Compatibilitat amb i respecte les preferències culturals, religioses, etc.  

 

6.6.2. Elements  que  inhibeixen  el  desenvolupament  de  serveis  orientats  a  

outcomes per a la gent gran 

Diversos projectes de recerca mostren que existeixen diversos factors, relacionats 

amb  el  funcionament  dels mercats  de  serveis  per  a  la  gent  gran,  que  afecten  la 

producció de serveis quan es pretenen orientar a outcomes. 

1. Avaluació, planificació de l'atenció i revisió. 

Les avaluacions són  importants per establir l'elegibilitat dels serveis  i permeten 

establir un nivell de resultats desitjats. Les aproximacions basades en outcomes 

poden  veure's  limitades  per  un  excés  de  burocràcia  i  per  planificacions més 

orientades a serveis que no a respondre a necessitats dels usuaris.  

La propia gent gran pot trobar que  les avaluacions orientades a outcomes són 

difícils  de  completar,  o  bé  perquè  entenen  que  és  una  qüestió  sota  la 

responsabilitat dels serveis socials. Malgrat això, és crucial ser capaç de valorar 
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els  serveis,  especialment  en  els  relacionats  amb  el  control  sobre  la 

quotidianitat.. 

Alguns  exemples  d'elements  que  dificulten  el  desenvolupament 

d'aproximacions orientades a outcomes en aquests àmbit són: 

 Avaluació de serveis en els que no hi ha elecció. 

 Avaluacions  que  emfatitzen  la  dependència  o  passen  per  alt  les 

necessitats emocionals o psicològiques. 

 Valoracions que no donen resposta a baixes expectatives dels serveis o 

la gamma limitada d'ajuts que la gent gran pensen que estan legitimitats 

a demanar. 

 Revisions fragmentades o irregulars dels usuaris dels serveis. 

 La  bretxa  de  salut  i  assistència  social,  on  s'evita  l'avaluació  i  l'atenció 

integral i la planificació. 

2. Compra 

La  compra  de  serveis  té  un  impacte  determinant  en  la  prestació  dels  serveis 

orientats  a  outcomes.  L’existència  de  períodes  específics  de  compra,  o  de 

concessió  d'ajuts  amb  tasques  específiques,  pot  restringir  la  flexibilitat  i  la 

personalització del serveis de compra el temps suficient per afectar el benestar, 

pot amenaçar els outocomes de canvi o de procés així com els de manteniment 

relacionats amb la participació social. 

 

3. Barreres de proveïdors 

La  dificultat  de  seleccionar  i  retenir  el  personal  redueix  la  flexibilitat  dels 

proveïdors per subministrar serveis  individualitzats,  inclosos aquells on  la gent 

gran desitja adquirir serveis extra de forma privada. El nivell de finançament dels 

compradors  de  serveis  socials  pot  restringir  les  oportunitats  dels  proveïdors 

d'oferir  condicions de  treball mes  justes  i  formació;  la qual  cosa  influeix en  la 

capitalitat d’aquest proveïdor per atreure i retenir personal de qualitat. 

4. Posada en marxa i contractació 

La posada en marxa i els acords de contractació exerceixen influencies decisives 

en  la  prestació  dels  serveis  orientats  a  outcomes.  Les  estratègies  de 

contractació basades  en  reduccions  de preu  són  generadores  de  reducció  de 

qualitat.  Els  contractes  que  permeten  als  proveïdors  variar  el  preu  que 

carreguen  al  comprador  ofereixen  incentius  per  respondre  a  les  prioritats 
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individuals  i  necessitats.  A  l'hora  el  desenvolupament  de  contractes  a  curt 

termini pot ser poc atractiu pels proveïdors. 

5. Comunicació 

En un mercat, o quasi‐mercat,  la  comunicació  és  vital pels  serveis orientats  a 

outcomes. La comunicació ha de ser entre: 

 Cuidadors,  gestors  de  contractes  i  proveïdors  de  manera  que  els 

contractes reflecteixin les necessitats dels usuaris i preferències. 

 Proveïdors i cuidadors sobre els canvis en les prioritats dels usuaris i les 

circumstancies. 

 Usuaris,  personal  en  primera  línia  d’atenció  al  públic,  proveïdors  i 

compradors  de  manera  que  els  canvis  en  les  necessitats  siguin 

identificats amb rapidesa i cada canvi de servei implementat. 

De  forma addicional, aquest personal que atén en primera  instància a  la gent 

gran, necessita disposar de  la  informació actualitzada sobre altres serveis mes 

enllà de la seva àrea d'expertesa o activitat. 

6. Coordinació amb els serveis de salut 

La  divisió  entre  les  responsabilitats  de  salut  i  d’assistència  social  pot  ser  un 

barrera  per  als  serveis  centrats  en  els  resultats  i  una  font  de  frustració  pels 

usuaris.  Tot  i  això,  els gestors de  serveis  socials han de  ser  conscients de  les 

possibilitats  de  canviar  els  outcomes  resultant  de  la millora  en  les  capacitats 

funcionals.  La maximització  dels  outcomes  de  canvi  és  poc  probable  que  es 

desenvolupi sense una combinació de serveis tant sanitaris com socials. 

A  més  a  més,  entre  els  factors  que  dificulten  aproximacions  basades  en 

outcomes podem incloure: 

 Processos d'avaluació simples. 

 Altres polítiques, règims d'inspecció i indicadors de resultats. 

 Recursos limitats. 

 Cultura del personal i actituds a tots els nivells. 

 Actituds d'usuaris i cuidadors. 

6.6.3. Elements  que  afavoreixen  el  desenvolupament  de  serveis  orientats  a 

outcomes per la gent gran 
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1. Avaluacions 

Si bé és cert que les avaluacions poden ajudar a  identificar les activitats, també 

poden fallar a  l’hora d’especificar aquells àmbits en els què  les persones grans 

volen  rebre  ajuda.  Les  avaluacions  d'outcomes  doncs,  han  d'incloure  aquests 

elements i incorporar‐los en els plans d'atenció que s'acordin amb els proveïdors 

de serveis. 

Diversos autors (Qureshi et al., 1998) han desenvolupat eines  i  instruments per 

resumir outcomes  i preferències de  la gent gran. Aquests  instruments vinculen 

necessitats  identificades  amb  la  prestació  dels  serveis  oferint  als  proveïdors 

informació  clara  i  exhaustiva  dels  resultats  desitjats.  La  documentació  ha  de 

recollir els outcomes de manteniment  i de canvi desitjats  i les preferències pels 

outcomes de procés. La documentació sol incloure: 

 Resum de necessitats. 

 Els canvis previstos que puguin afectar la prestació de futurs serveis. 

 Un resum dels outcomes acordats. 

 Opcions i preferències per l'assoliment d'aquests outcomes. 

Entre  les  fonts d'informació que  s'identifiquen  com  a  claus per un  seguiment 

continuat de l'assoliment dels outcomes podrien enumerar‐se les auditories del 

serveis amb els usuaris, focus groups amb compradors  i proveïdors, esquemes 

d'assegurament  de  la  qualitat  amb  participació  d'usuaris,  entrevistes  amb 

usuaris,  informacions  diàries  en  forma  de  diaris  aportades  pels  usuaris  o 

qüestionaris dissenyats conjuntament per usuaris i cuidadors. 

2. Compra 

Diversos autors (Francis et Netten et al.. 2002) posen de relleu la necessitat que 

els  sistemes  de  compra  incloguin  la  possibilitat  d'una  certa  autonomia  pels 

proveïdors,  per  exemple,  per  poder  acordar  amb  els  usuaris  aspectes  de  la 

prestació  dels  serveis.  No  existeix  però,  evidència  de  l'efectivitat 

d'aproximacions d'aquestes característiques.  

Una aproximació de la que si que n'existeixen evidències de beneficis és delegar 

responsabilitat  a  les  mateixes  persones  grans  mitjançant  la  substitució  dels 

pagaments  directes  a  proveïdors  pels  serveis  en  espècie.  L'únic  estudi 

disponible, Clark et al.  4, mostra que  les persones grans van poder aconseguir 

millors  resultats dels outcomes que valoren, especialment els  relacionats amb 

sortir i anar de compres, ajudar en tasques a la llar que els serveis de suport no 

podien aconseguir o millores en la seguretat personal i la salut. 
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3. Proveïdors 

En relació als proveïdors,  les  iniciatives que s'han  identificat estan relacionades 

amb  la capacitat per contractar  i per retenir el personal  i, per tant, per millorar 

els outcomes de procés per a la gent gran; qüestions com: el pagament d'hores 

extres  derivades  d'horaris  i/o  llocs  no  habituals,  les  bonificacions  per  treball 

addicional  en  resposta  a  peticions  ocasionals  dels  usuaris,  etc. No  existeixen 

experiències d'avaluació dels impactes en els outcomes.  

4. Comunicació 

Ja  s'ha  indicat  en  apartats  anteriors  la  importància  de  la  comunicació  en  el 

desenvolupament de serveis orientats a outcomes. Les preferències individuals, 

les prioritats i els outcomes de procés han d'estar identificats i esser compartits 

per tot el personal involucrat en la prestació del servei. 

Entre  els  factors  que  faciliten  el  desenvolupament  de  serveis  orientats  a 

outcomes també es poden incloure: 

 Polítiques nacionals.  

 Tenir una visió local en tot el relatiu al lideratge i la inversió en gestió del 

canvi,  incloent  la  inducció  del  personal  en  activitats  de  formació 

regularment. 

 Partenariats  i  sistemes  de  treball;  aquests  permeten  accés  segur  als 

recursos i habilitats que són necessàries pels outcomes dels usuaris però 

que estan situats fora de l'àmbit dels serveis socials. 

 Noves  inversions  en  serveis  sociosanitaris  que  impliquin  outcomes 

relacionats  amb  la  cura  dels  usuaris.  Establint  nous  serveis  que 

afavoreixin el desenvolupament d'una cultura orientada a outcomes i la 

pràctica d'establir‐los des de l'inici. 

 Buscant partenariats per la gent gran que permetin inversions en serveis 

preventius que permetin l'assoliment dels outcomes de manteniment. 

 

6.7. EVIDENCIES DE INICIATIVES PROMOVENT SERVEIS ORIENTATS A OUTCOMES 

S'ha desenvolupat diversos projectes per tractar d'introduir aproximacions orientades a 

outcomes  en  les  rutines  de  serveis  per  a  la  gent  gran.  Així,  utilitzant  documentació 

apropiada s’ha pogut implantar, amb èxit,  les següents aproximacions: 

 Identificar i resumir els outcomes desitjats per la gent gran durant la valoració. 

 Resum dels cuidadors sobre els outcomes desitjats per la gent gran. 
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 Utilitzar qüestionaris per correu per recollir informació i outcomes. 

6.7.1.  Avaluació, planificació de l'atenció i revisió 

S'ha identificat diverses experiències en les que s'han desenvolupant aproximacions 

en  avaluacions  orientades  a  outcomes.  En  totes  elles  s'han  trobat  dificultats  per 

integrar‐les amb processos  simples d'avaluació. Tot  i això  s'han anat  trobant vies 

per  incorporar  aquests  outcomes  en  la  planificació  de  serveis,  en  alguns  casos 

formant  part  de  la  base  de  les  revisions.  Recuperem  les  aproximacions  ja 

presentades: 

 Identificar i resumir els outcomes desitjats per la gent gran durant la valoració. 

En aquests casos s'ha dibuixat una distinció clara entre l'avaluació, entendre les 

dificultats  i  les necessitats,  i  la planificació, centrada en els outcomes desitjats. 

En el Pla municipal per a les persones grans 2013‐2016 s’han pogut identificar eu 

outcomes  de  qualitat  de  vida,  bàsicament  centrats  en  qüestions  de 

manteniment,  i quatre outcomes de canvi. Els cuidadors han establert aquests 

outcomes. 

 Resum dels cuidadors sobre els outcomes desitjats per la gent gran. 

En aquest supòsit, els outcomes s'han establert en el propi Pla de gent gran. Els 

cuidadors  han  establert  els  outcomes.  Desprès,  s'ha  determinat  el  tipus  de 

suport  i els mitjans necessaris per assolir els objectiu;  i, finalment, s'ha posat a 

punt el sistema d'informació necessari per donar suport a la iniciativa. 

 Utilitzar qüestionaris per correu per recollir informació i outcomes. 

Aquí,  el  focus  s'ha  situat  en  els  usuaris.  En  la  primera  etapa,  els  cuidadors 

d'acord amb  les visions dels usuaris han hagut de  identificar outcomes que els 

mateixos  usuaris  poden  ajudar  a  aconseguir.  Posteriorment,  s’han  proposat 

maneres (opcions) per assolir aquests outcomes;  i, finalment,  les eleccions per 

donar resposta a aquestes opcions. 

6.7.2.  Posada en marxa per canviar outcomes 

Existeixen alguns projectes, en ciutats on s'ha reestructurat els serveis d'atenció a 

domicili, per tal de proveir a curt termini serveis lliure de cost a nous usuaris. En les 

valoracions es van  identificar els outcomes desitjats: per exemple, ser capaços de 

fer les tasques de la llar o poder anar a comprar a les botigues. Els cuidadors tenien 

suficient autonomia per decidir com  treballar per poder aconseguir els outcomes. 

En aquest casos, guanyar confiança i moral es va considerar tant important com les 

millores en les funcionalitats físiques. 

6.7.3.  Posada en marxa per mantenir outcomes 
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Comença a haver‐hi ciutats que han modificat contractes amb proveïdors de serveis 

a  la  llar per  facilitar serveis orientats a outcomes amb major  flexibilitat. Els canvis 

inclouen: 

 Establiment  de  zones  per  cada  proveïdor,  factor  que  contribuïa  a  reduir  els 

desplaçaments dels proveïdors. 

 Acordar anticipadament amb els proveïdors les càrregues de treball estimades i 

els pagaments corresponents, facturant però de forma retrospectiva pel temps 

emprat realment. 

 Existència  de  temps  de  lliure  disposició  en  els  contractes  per  tal  que  els 

proveïdors  tinguin  flexibilitat  per  poder  satisfer  demandes  addicionals  dels 

usuaris, sense cost addicional. 

Amb  aquests  canvis  s'esperava  proporcionar  un marc més  flexible  que  permetia 

compaginar objectius diversos, a tall d’exemple: 

 Poder respondre davant situacions no previstes. 

 Garantir un mínim d'hores setmanals del personal del proveïdor. 

 Permetre que els cuidadors estiguessin ocupats en torns ordenats, la qual cosa 

possibilita oferir‐los oportunitats per formació.  

Dels  contractes modificats, els que han estat  avaluats, estan assolin nivells més 

alts de satisfacció, tant de l'usuari com del personal que proporciona aquesta cura. 

En  el  fins,  aquests  canvis  impliquen  transferir  el  poder  i  la  responsabilitat  del 

comprador  als  proveïdors  i  als  usuaris.  Això,  el  que  demana  són  nivells  de 

confiança elevats, canals de comunicació oberts i permanents, i sistemes de gestió 

adequats. 

Altres àmbits on s’estan produint canvis són: 

 Serveis de readaptació funcional. 

Els serveis de readaptació funcional  i social són les àrees principals en les que 

es  considera  que  poden  realitzar‐se  avanços  més  ràpids  per  tal  d’establir 

serveis  orientats  a  outcomes.  Aquests  serveis  ofereixen  una  aproximació 

holística,  però  ajustables  a  objectius  individuals.  Es més,  el  progrés  vers  a 

aquests  objectius  pot  esser  monitoritzat  amb  facilitat;  i  els  usuaris 

s’acostumen a implicar en la confirmació d'aquest enfocament.  

 Centre de dia 

En  diversos  projectes  els  usuaris  valoren  els  serveis  de  dia  orientats  a 

outcomes, sobretot aquells que  identifiquen amb els seus  interessos  i que els 

permeten  relacionar‐se  amb  altres  persones  amb  interessos  semblants.  Els 
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usuaris de minories ètniques, per exemple, valoraven els empleats dels centres 

de dia que parlen els seus idiomes. 

 Residencies 

Un  esquema  de  desenvolupament  local  per  a  les  residencies  afavoreix  els 

plans de serveis  individualitzats  i posa  l’èmfasi en  la maximització de  l'elecció 

de l’usuari. Altres factors que contribueixen als outcomes de manteniment i de 

procés serien els que  tenen a veure amb el control  i  la  independència de  les 

residències. 

 Seguiment i avaluació 

El seguiment sistemàtic  i rutinari, sovint utilitzant eines clíniques, és comú en 

readaptació  i  serveis  sociosanitaris.  Existeix  però,  menys  evidencia  de 

seguiment de outcomes de rutina entre usuaris de serveis de llarga estada. 

 

   



 
 

112 

 

7. LA TRANSICIÓ CAP A LA NOVA CARTERA DE SERVEIS 

A partir del que hem vist en  l'estudi de prospectiva,  la necessitat de desenvolupar un nou 

relat  comporta  la  necessitat  de  canviar  l'enfocament.  L’anàlisi  de  tendències  aporta  la 

progressiva  importància de  la participació de  l'usuari en  la definició, producció  i avaluació 

del  servei.  De  forma  similar,  el  desenvolupament  de  serveis  orientats  a  outcomes 

converteix aquesta participació en quelcom imprescindible. Per tot plegat, el nou relat que 

cal construir per dissenyar la nova cartera de serveis per a la gent gran ha de centrar‐se en 

la cobertura més amplia possible de les àrees de necessitat.  

Ara bé, Com passar de  la  cartera  actual  a una  cartera de  serveis basada en  les  àrees de 

necessitat?  

Es planteja un procés en cinc etapes. 

1. Definir  les principals àrees de necessitat. Aquest procés es pot realitzar en quatre 

passos:  

a. Identificar les àrees de necessitat de la forma més amplia possible.  

b. Assignar els programes existents a cadascun d'aquests àmbits. 

c. Crear definicions d'outcomes de programa per cada àrea de necessitat. 

d. Definir  outcomes  que  puguin  demostrar  l'èxit  en  cada  aspecte  dels 

considerats  i que  reflecteixin objectius comuns dels programes  individuals 

en cadascun dels àmbits. 

2. Desenvolupar els outcomes. 

3. Establir relació entre outcomes, planificació i pressupost. 

4. Redefinir la cartera segons els nous programes orientats a outcomes. 

5. Fixar  criteris  de  gestió  de  la  nova  cartera.  Això  s’ha  de  fer  assignant  diversos 

outcomes per cada programa; així quan un programa nou entra, un de vell ha de 

sortir.  A  més  a  més,  cada  programa  nou  ha  d'aportar  més  outcomes  que  el 

programa precedent al que substitueix. 

El model de canvi ha de passar de tractar de respondre a problemes (si es vol, a motius de 

preocupació),  a  voler  aconseguir  l’excel∙lència  (ser  tan  bo  com  es  pugui  ser).  Per 

aconseguir‐ho s’han de treballar tres eixos: 

1. El nou model ha de distingir entre allò que la gent gran vol i valora, dels factors que 

en permeten o dificulten l’assoliment.  

2. Ha de centrar‐se en formes de prestació que ajudin a  les persones grans a obtenir, 

i/o retenir, allò que valoren.  
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3. La nova cartera ha de concentrar‐se en el benestar físic, emocional i social de la gent 

gran.  Gaudir  de  benestar  implica  haver  aconseguit  la  cobertura  de  les  àrees  de 

necessitat vinculades a un àmbit vital més pràctic o primari.  

Aquests tres eixos poden desenvolupar‐se en 6 àrees de necessitat que identifiquem com a 

principals: 

1. Sentir‐se segur i amb seguretat. 

2. Sentir‐se sà, còmode. 

3. Sentir‐se valorat, respectat i en control. 

4. Sentir‐se actiu, alerta i implicat en activitat. 

5. Sentir‐se acompanyat i en contacte. 

6. Sentir‐se implicat en la comunitat. 

Es  difícil  prioritzar  les  àrees  de  necessitat.  Per  exemple,  en  el  decurs  del  seminari 

d’intel∙ligència competitiva vinculat al projecte, els participants no han pogut consensuar 

una opinió majoritària a favor d'una de les àrees de necessitat. Sí que s’ha posat de relleu la 

relació entre  les mateixes, així com  la dificultat de vincular de  forma unívoca alguns dels 

programes existents (com el servei d'atenció domiciliaria) a alguna d’aquestes necessitats. 

Una aproximació basada en outcomes per a gent gran necessita d'un marc per configurar 

aquests  outcomes  com  un  cercle  de  necessitats  i,  també,  desenvolupar‐los.  En  moltes 

d’aquestes necessita es poden detectar uns elements clau: 

 La  sensació  de  seguretat  de  la  gent millora  si  viuen  en  el  habitatges  correctes, 

accessibles  i  acollidors.  La  familiaritat  sustenta  això,  especialment  per  a  les 

persones  amb  deteriorament  cognitiu  o  visual.  A  l'hora  entorns  pobres  o  poc 

familiars tenen efectes en la salut i l'autonomia. 

 En general, la gent gran vol seguir a casa el major temps possible, encara que això 

no sigui el que més els convé o no sigui plenament satisfactori.  

 La gent gran està preocupada pel deteriorament de la salut, en particular la pèrdua 

de la memòria i de les funcions corporals. La gent gran sol ser resistent a la gestió 

de  la  salut,  i pot  viure positivament  amb  el  seu  impacte. Algunes persones  amb 

necessitats complexes tenen la capacitat de millorar la seva salut i la independència 

en el mitjà termini, però això no sempre és poc reconegut pels professionals. 

 La gent gran pot sentir‐se com  receptors passius d'atenció mèdica. El suport pot 

centrar ‐se en la gestió de l'atenció personal , la seguretat i el confort, especialment 

a casa, a costa de necessitats més complexes. 

 La gent gran,  incloses  les persones amb demència, valoren el manteniment de  les 
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relacions personals amb, familiars i amics. Per a ells és un factor important, tant en 

el manteniment del seu benestar emocional, com en la preservació de llur identitat. 

 La  gent  gran  necessita  sentir‐se  valorada  i  respectada  pel  que  són  i  les  seves 

experiències  de  vida,  posant  l'accent  en  la  importància  de  la  identificació  i 

l'autoestima  en  la  promoció  de  la  qualitat  de  vida.  Per  exemple,  tenint  opcions 

d’elecció en la seva cura. 

 Moltes persones subratllen que troben dificultats per adaptar‐se a ser dependent, 

encara que la majoria prefereixen que la seva família participi en la seva cura, tot i 

estar preocupats pel fet de ser una càrrega. 

 La independència econòmica sol ser una preocupació; sobretot, perquè es vincula a 

poder disposar d'una bona qualitat de vida en el futur. 

 La informació dels serveis sestà concebuda a donar instruccions per la prestació en 

si, més que no pas a proporcionar els elements de judici necessaris a l’usuari.  

 La gent gran valora tenir un sentit de propòsit a través de activitats, relacions , etc., 

tot  i  les dificultats que enfronten. No tenir això pot afectar negativament  la salut 

mental. 

 El manteniment  de  les  xarxes  de  suport  social  (amics  o  familiars)  existents  o  el 

desenvolupament  de  noves  en  les  activitats  compartides  o  ajustos  comuns  és 

important. Això pot ser difícil si l'individu desenvolupa les condicions que ell mateix 

o els altres perceben com un estigma, per exemple, demència o la incontinència. 

 La gent gran, incloses les persones amb demència, valoren especialment ser capaç 

de sortir, rebre vistes familiars, etc.  

 Algunes persones poden continuar amb les responsabilitats o assumir‐ne de noves 

si se'ls dona aquest rol , però aquestes oportunitats no sempre se'ls atorguen. 
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La figura 3 mostra un marc d'outcomes per la gent gran. 

 

Figura 3.  

Mapa d'outcomes per la gent gran 

 

Un cop  identificats els outcomes amb cada programa, caldrà desenvolupar‐los per poder 

disposar, per  cada programa d'outcomes de  canvi, de manteniment  i de procés,  tal  com 

s'indica  a  la  figura  4.  L'objectiu  és  poder  establir  relacions  entre  aquest  outcomes,  la 

planificació  i  l’assignació  del  pressupost.  Aquesta  assignació  permetrà  respondre,  per 

exemple, preguntes del  tipus: quants recursos destinem a que el ciutadà de Barcelona se 

senti actiu? A què es pugui sentir sa? O segur? A  l'hora permetrà poder prioritzar des del 

punt de vista de les necessitats. 

Arribats  a  aquest  punt  serà  el moment  de  tractar  d'ampliar  el  nombre  d'outcomes  per 

cadascun dels programes existents. Això és el que garantirà que es pugui donar resposta a 

necessitats  identificades (veure figura 4); per, posteriorment, poder fixar criteris de gestió 

de la nova cartera que podrien modular‐se d'acord amb les prioritats de gestió :  

 Augment de la complexitat dels programes: diversos outcomes per programa. 
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 Criteris de compra: un programa entra‐un programa surt. 

 Criteris d'eficiència en la compra: amb el mateix cost el programa nou ha d'aportar 

mes outcomes que el programa al que substitueix. 

 

 

Figura 4.    

Redefinició de la cartera de serveis (1) 

 

 

 

L'aproximació proposada permet la transformació de la cartera de serveis actual a una 

nova cartera a partir dels programes existents utilitzant bàsicament  la  identificació de 

necessitats  i  el  desenvolupament  de  serveis  orientats  a  outcomes.  La  pregunta  aquí 

seria, és suficient aquesta aproximació per garantir l'evolució de la cartera de serveis? 
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El que cal dir, és que l'aproximació proposada no es factible si no es produeix de forma 

paral∙lela  un  canvi  en  el  sistemes  de  compra  i  la  posada  en  marxa  d'activitats 

d’intel∙ligència  competitiva.  El  canvi  en  el  sistemes  de  compra  permetrà  el 

desenvolupament de serveis orientats a outcomes; mentre que el desenvolupament d’ 

activitats d’intel∙ligència possibilitarà  la  incorporació de nous programes  (veure  figura 

5). 

Figura 5. 

Redefinició de la cartera de serveis (2) 

 

7.1. CANVIS EN EL SISTEMA DE COMPRA. 

De quins elements i eines disposa l’administració per modificar el seu sistema actual de 

compra. Els tres que s’han treballat al llarg del projecte són: 

7.1.1. L’avaluació 

Al llarg del projecte, la interacció amb personal de l’Ajuntament, sobretot en la part 

corresponent a la definició d’escenaris, ha fet emergir la qüestió de l’avaluació com 
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una  possible  primera  fita.  Hi  ha  diverses  raons  per  donar  suport  a  aquesta 

possibilitat: 

 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. 

7.1.2. La compra orientada a resultats 

Cal desenvolupar un conjunt d’indicadors estandarditzats, que estiguin alineats amb 

els objectius estratègics, mesurats regularment per les unitats amb responsabilitats 

en la funció de compres. 

Les especificacions basades en resultats planteja un avantatge clar: permeten a les 

autoritats públiques especificar les seves necessitats en termes generals (a partir de 

la  descripció  de  les  funcionals  generals  que  necessiten),  enlloc  d’especificar  de 

forma  detallada  els  recursos  o  els  processos  necessaris  per obtenir‐los.  El  sector 

privat  pot  innovar  i  generar  estalvis  en  l´ús  dels  recursos  i  en  els  costos  de 

producció. De forma general però, els proveïdors privats son els que millor coneixen 

la  situació  del mercat,  l’existència  de  nous  productes  i  serveis,  així  com  quines 

possibilitats existeixen per donar resposta als resultats requerits. 

El concepte de la compra de serveis, en lloc de productes, no és nova. Sí que ho és 

el  sistema  producte‐servei  (Product‐service  system,  PSS  en  anglès),  que  és  un 

concepte de sistema de negoci en el que un proveïdor ofereix una barreja de serveis 

i productes per satisfer una necessitat concreta del client, enlloc de subministrar‐li 

un únic producte o servei per cobrir la funció. La compra de funcions és més eficient 

que la compra de productes. 

Aquesta nova aproximació obre el ventall a nous mecanismes de finançament en els 

processos de compra: pagament per ús, capitalització de l’estalvi i economia circular 

són alguns dels nous  instruments que s’obren pas en el marc de desenvolupament 

dels sistemes producte – servei.  

L’ús de sistemes de compres basats en resultats permet transferir el risc del disseny 

i de la innovació al sector privat. Però tot plegat, no són sistemes obvis i presenten 

corbes d’aprenentatges que no són gens menyspreables. Altres factors a considerar 

són: 

 Requereixen  d’un  nou  esquema  de  relacions  client‐proveïdor,  així  com  d’una 
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nova forma de pensar i d’enfocar la resposta a les necessitats de l’usuari. 

 L’administració  pública  ha  de  poder  disposar  d’un major  coneixement  de  la 

situació  del  mercat  per  tal  de  poder  fer  una  correcta  definició  de  les 

especificacions funcionals. 

 Es necessita una  formació  adient de  les unitats  amb  responsabilitat  sobre els 

processos de compra. 

 L’organització  ha  de  facilitar  el  desenvolupament  d’aquests  processos, motiu 

pel qual ha de formar part de l’estratègia global de l’organització. 

7.1.3.  La intel∙ligència competitiva 

La  intel∙ligència competitiva pot entendre's com un procés per analitzar  l'entorn  i 

optimitzar  les  possibilitats  de  generació  de  valor.  A  partir  de  la  recollida 

d'informació es genera coneixement per donar suport a la presa de decisions. Aquí 

podem demanar‐nos, com estan donant respostes a idèntiques necessitats en altres 

països? Quins nous mecanismes de finançament s'estan utilitzant? Quins poden ser 

els millors  indicadors  per  donar  resposta  a  outcomes  de  canvi  en  funció  de  les 

necessitats d'estar actius o sentir‐se partícip que té la gent gran? 

Una de  les conclusions extretes de  la  interacció amb els participants del  seminari 

d’intel∙ligència competitiva és la debilitat que té ara l’Ajuntament de Barcelona en la 

captura  d'informació  d'experiències,  de  projectes  internacionals  o  d’iniciatives 

existents  en  aquest  camp.  Per  tant,  s’evidencia  l’encert  del  consistori  a  voler 

enfortir les seves capacitat en aquest àmbit. Al capdavall, la necessitat d'incorporar 

a la cartera de serveis noves possibilitats per respondre a les necessitats, presents i 

futures,    difícilment  serà  possible  sense  el  desenvolupament  d'activitats 

d’intel∙ligència competitiva de forma continuada. 
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8. CONCLUSIONS  

Com  ja  s’ha  explicat,  aquest  estudi  s’integra  en  el  projecte  Persones  grans:  prospectiva  i 

estratègia,  que  té  com  a  origen  primigeni  la  preocupació  de  diversos  responsables  de 

serveis socials per a  la gent gran sobre  la sostenibilitat de  la configuració actual d’aquests 

serveis.  

En  l’estudi  sobre  escenaris de  futur  s’ha  fet una diagnosi del  sistema que  el  situa  en un 

estadi de desestabilització, aquest diagnòstic es fonamenta en: 

1. El fet que el sistema ja havia donat diverses indicacions de insostenibilitat abans de 

la crisi.  

2. L’allargament de l’esperança de vida que pot ser el principal repte del sistema actual 

(incloent l’augment de l’índex d’envelliment i, també, del de sobreenvelliment).  

3. 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. 

4. 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. 

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,  obligant  a  aquestes  administracions  a  haver  d’assumir  un 

volum creixent de costos.  

En aquest mateix estudi s’han  identificat vuit grans tendències que poden afectar el futur 

dels serveis socials per a la gent gran: 

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. 

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. 
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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. Super‐segmentació 

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 puguin 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 se n’han derivat dos vector  i dues metatendències. 

Pel que fa als vectors: 

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. 

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. 
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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.  

Les conclusions de  l’esmentat estudi d’escenari acaba amb  la  formulació de  les  següents 

recomanacions: 

 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. 

 Propiciar que l’administració modifiqui el seu rol de prestador a supervisor o àrbitre 

d’un ecosistema de cura complex, polièdric i multinivell. 

 Aprofundir  en  el  principi  de  subsidiarietat  i  invertir  la  lògica  de  la  definició  de  la 

cartera de serveis. 

 Invertir en tot allò que suposi tenir un envelliment actiu, autònom i saludable. 

 Aprofitar la tecnologia en tot allò que faciliti la consecució dels punts anteriors. 

Tot plegat ens porta a aquest punt en el que es confirma la necessitat de desenvolupar un 

nou  relat. O dit altrament, es demostra  la creixent  importància de poder comptar amb  la 

participació de l'usuari en la definició, producció i avaluació dels serveis social en general, i 

dels adreçat a gent gran en particular.  

De  forma  similar,  es  constata  que  poder  orientar  el  desenvolupament  des  serveis  a  la 

consecució d’outcomes és imprescindible.  

En resum, aquest nou relat que cal construir per dissenyar la nova cartera de serveis per a la 

gent gran ha de centrar‐se en la cobertura més amplia possible de les àrees de necessitat tal 

i com s’ha anat exposant. 

El que es proposa és un procés en cinc etapes que permeti distingir entre allò que  la gent 

gran vol i valora, dels factors que en permeten, o en dificulten, l’assoliment. Al nostre judici, 

el disseny de la nova cartera ha de centrar‐se en tres eixos:  

1. El benestar físic. 

2. El benestar emocional. 

3. El benestar social de la gent gran.  

Aquests tres eixos poden desenvolupar‐se en 6 àrees de necessitat que identifiquem com a 

principals: 

1. Sentir‐se segur i amb seguretat. 

2. Sentir‐se sà, còmode. 
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3. Sentir‐se valorat, respectat i en control. 

4. Sentir‐se actiu, alerta i implicat en activitat. 

5. Sentir‐se acompanyat i en contacte. 

6. Sentir‐se implicat en la comunitat. 

L'aproximació presentada permet la transformació de la cartera de serveis actual a una de 

nova però a partir dels programes existents. És a dir, utilitzant bàsicament  la  identificació 

de necessitats i el desenvolupament de serveis orientats a outcomes. Amb tot, aquest canvi 

difícilment serà factible si no es produeix de forma paral∙lela una modificació en el sistemes 

de compra acompanyada de la posada en marxa d'activitats d’intel∙ligència competitiva. 
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