2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.2 Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència
2.2.1 Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència
Tipologia del servei i objectius
Accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a
proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a persones i/o
famílies amb dificultats de desenvolupament o integració social o amb manca
d’autonomia personal.
Servei d’ajuda a domicili de caràcter social. Amb aquesta finalitat el CCAP té
contractades 5 treballadores familiars, que, juntament amb altres treballadores
familiars contractades pels municipis, desenvolupen aquesta tasca a la comarca.
Servei d’ajuda a domicili vinculada a la Llei de la Dependència. El CCAP
gestiona els Programes Individuals d’Atenció (PIA), en els quals es determinen les
modalitats d’intervenció i les prestacions econòmiques. El Servei d’Ajuda a Domicili
es presta a través de l’empresa SUMAR del Consorci d’Acció Social de Catalunya.
Funcions:
 Facilitar la realització de tasques i activitats que les persones ateses no poden
realitzar per si soles, sense interferir en la seva capacitat de decisió.
 Fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables (alimentació, higiene, exercici
físic, etc.).
 Adequar l’habitatge a les necessitats de la persona atesa mitjançant reparacions,
adaptacions i/o la instal·lació d’ajudes tècniques.
 Prevenir situacions de deteriorament i/o disminució de la qualitat de vida a les
llars.
 Potenciar el desenvolupament d’activitats en la pròpia casa i en l’entorn
comunitari.
 Potenciar les relacions socials estimulant la comunicació amb l’exterior
 Oferir temps lliure a les famílies per tal de prevenir crisis i/o claudicacions.
 Oferir una formació bàsica sobre la tasca de cuidar, potenciant l’autonomia de la
persona gran i desenvolupant els recursos personals dels cuidadors.
Objectius:
 Incrementar l’autonomia de la persona atesa perquè pugui continuar vivint a casa
seva el major temps possible.
 Aconseguir canvis de conducta en la persona gran que tendeixin a millorar la
seva qualitat de vida.
 Augmentar la seguretat personal.
 Pal·liar possibles problemes d’aïllament i soledat.
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Millorar l’equilibri personal de l’individu, de la seva família, i del seu entorn,
mitjançant el reforçament dels vincles familiars, veïnals i d’amistat.
Afavorir la prevalença de sentiments positius davant la vida, desterrant actituds
nihilistes i d’autocompassió.

Dades 2021
Sol·licituds de valoració de la dependència: 376
PIA VIGENTS: 2.926
SAD Social:
Total usuaris: 195 persones
Intervencions puntuals: 63
SAD Dependència:
Total usuaris: 167
Hores de prestació treballadores familiars: 9.756 h
Hores de prestació auxiliars de la llar: 7.069 h

Pressupost 2021
SAD Social: Inclòs dins el cost de Serveis Socials Bàsics
SAD Dependència: 302.850 € (292.850 € SUMAR i 10.000 € Diputació de
Barcelona)

Aspectes a destacar 2021
 Es manté el SAD d’alta hospitalària, amb un alt grau de satisfacció.
 Malgrat la situació de pandèmia, es va continuar prestant el servei.
 Les persones usuàries van valorar molt positivament l’atenció durant el
confinament domiciliari.
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.2 Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència
2.2.2 Tecnologies de suport i cura (teleassistència)
Tipologia del servei i objectius
És un servei de suport a domicili adreçat a les persones grans, les persones amb
discapacitat i/o les persones en situació de dependència, basat en l’atenció directa i
permanent a través d’una central de control, la qual assegura una resposta ràpida
davant possibles incidències (ex. caigudes). Funciona 24h al dia 365 dies l’any.
El CCAP presta aquest servei a través de Creu Roja. Els municipis ho fan a través
de la Diputació de Barcelona i l’empresa Tunstall-Televida.
Objectiu: possibilitar que les persones grans se sentin segures, tranquil·les i
acompanyades.

Dades 2021




Creu Roja - Teleassistències instal·lades (actives): 3
Tunstall Televida – Teleassistències instal·lades (altes): 1.567
Llars ateses: 1.762

Pressupost 2021
Sense pressupost - El cost del servei l’assumeixen els ajuntaments sol·licitants i/o
les persones usuàries

Aspectes a destacar 2021
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.2 Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència
2.2.3 Banc d’Ajuts Tècnics
Tipologia del servei i objectius
Servei de préstec d’ajuts tècnics (caminadors, cadires de rodes, etc.) que es nodreix
de donacions i cessions temporals solidàries fetes per persones que disposen d’un
ajut tècnic que ja no utilitzen.
El BAT és un servei conjunt del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, que n’han delegat la gestió a l’Assemblea Alt Penedès de la
Creu Roja.
Objectiu: millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten un ajut tècnic i/o
la de les seves persones cuidadores.

Dades 2021



Actualment, el BAT té 488 usuaris (270 de Vilafranca i 218 de la resta de la
comarca).
S’han prestat 365 productes de suport.

Pressupost 2021
13.000 € - Recursos propis

Aspectes a destacar de l’any 2021
Segueix augmentant el nombre d’usuaris atesos i els serveis que s’ofereixen.
S’han detectat necessitats formatives amb relació a les cures, les mobilitzacions o
l’ajuda tècnica; per aquets motiu es preveu iniciar tallers sobre aquests temes durant
l’any 2022.
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.2 Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència
2.2.4 Transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
Tipologia del servei i objectius
Ajuts a persones amb mobilitat reduïda i/o amb discapacitat física, que no disposen
de transport públic o no el poden utilitzar per impediments de salut, per assistir a
centres de dia de serveis socials, centres ocupacionals i centres especials de treball.
Objectiu: garantir a aquestes persones la seva integració en l’entorn.

Dades 2021



Persones físiques: 120 ajuts atorgats
Ens locals: 4 ajuts atorgats

Pressupost 2021
86.809 € - Contracte programa Generalitat

Aspectes a destacar 2021
A causa de la Covid-19, el Consell Comarcal i el Departament de Benestar Social va
atorgar, de forma excepcional, el 80% dels imports presentats per les persones
beneficiàries corresponents a les despeses ocasionades durant els breus períodes
en què no han pogut accedir als diferent centres de la comarca.

27

