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POCTEFA: Programa europeu
de cooperació transfronterera
(Espanya-França-Andorra)

Territori d’acció APTITUDE
• França: Ariège, Haute 

Garonne, Hautes 
Pyrénées, Pyrénées 
Orientales

• Catalunya (Alt Urgell, 
Badalona, Baix Ebre, 
Reus, Ripollès)

• Navarra
• Andorra

Membre associat



Objectiu: Implementar a la zona transfronterera dels Pirineus un 
projecte de prevenció de la discapacitat en la gent gran 
mitjançant la creació d'una xarxa per promoure l'assistència, la 
formació, la recerca i la innovació en el camp de la gerontologia. 

Eixos de treball:
• Constitució d'una Xarxa Transfronterera d'envelliment i prevenció 

de la discapacitat.
• Formació / informació dirigida a professionals dels àmbits social i 

sanitari, a la població general, al món associatiu, a les empreses 
locals/comarcals del sector de l’envelliment.

• Creació de vincles entre industrials, emprenedors, professionals / 
científics en l'àmbit de l'envelliment, administracions i persones 
grans voluntàries.

El projecte APTITUDE hauria de contribuir a multiplicar les accions de prevenció, innovació i 
desenvolupament en l’àmbit de la gerontologia per assolir els reptes de la competitivitat europea. 



Objectius de Salut 2016-2020. 
Àrees prioritàries i projectes singulars.

Àrea prioritària Projecte singulars

Objectius de salut

Càncer
Malalties cerebrovasculars
Malalties cardiovasculars

Salut mental
Malalties respiratòries

Gent gran i discapacitat Pla de prevenció de la discapacitat en persones grans fràgils
Malalties de l’aparell locomotor

Malalties transmissibles
Salut infantil i adolescents

Malalties minoritàries
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Com implementar un programa de 
cribratge, diagnòstic i tractament 

(intervenció) de persones grans fràgils 
orientat a la prevenció de la dependència. 



Pla de treball-Accions del programa
N° Títol de l’acció Inici Fi Partner responsable 

0 Preparació del projecte 09/2016 12/2017 Tots

1 Gestió del projecte 01/2018 12/2020 CHU Toulouse

2 Activitats de comunicació 01/2018 12/2020 CHU Toulouse

3

Constitució de la Xarxa
Transfronterera d’Envelliment 
i Prevenció de la 
Dependència (RTVPD)

01/2018 12/2020 Fundació Salut i Envelliment. Universitat
Autònoma de Barcelona

4 Ensenyament i formació 01/2018 12/2020 Fundació Salut i Envelliment. Universitat
Autònoma de Barcelona

5 Recerca, desenvolupament i 
innovació (R & D & I) 01/2018 12/2020 Navarrabiomed – Fundación Miguel 

Servet
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RS ALT PIRINEU I 
ARAN (Alt Urgell)
20.000 hab

RS TERRES DE 
L’EBRE
(Baix Ebre)
33.000 hab

RS GIRONA 
(Ripollès)
25.000 hab
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15
10.10.2018

RS CAMP DE 
TARRAGONA (Reus)
103.000 hab

21

RS BARCELONA 
(Badalona)

215.000 hab

15

18

Territoris pilot APTITUDE



Acció 3. Constituir una xarxa a cada territori

Identificació i creació 
del grup motor (n=10-15)

Identificació membres 
grup operatiu 
(n= 50-100)

Vinculació i seguiment 
equips operatius
• Programes de formació.
• Activitats relacionades 

amb prevenció 
discapacitat.

• Intercanvi informació

• Professionals referents
• Servei Català de la Salut
• Salut pública
• Treball, Benestar Social i família

• Professionals de salut
• Professionals S. Socials
• Professionals comunitat
• Administració
• ......



Acció 3. Constitució de la Xarxa

Equip referent territorial

• Identificar els membres del grup 
operatiu

• Fer el diagnòstic del territori
• Liderar la implementació a cada 

territori
• Participar en la formació
• Participar en les reunions

• Grups de treball 
• Workshops (Toulouse, Andorra, 

Pamplona, Barcelona) 

Equip operatiu territorial 

• Participar a la formació 
• Implementar els 

processos assistencials 
• Cribratge
• Diagnòstic 
• Intervenció

• Participar en els 
possibles projectes de 
recerca



(mapa de serveis sanitaris)

(mapa d’actius en Salut Comunitària)

(mapa de serveis socials)

Diagnòstic dels territoris

Recursos de la comunitat
Municipals i altres



(mapa de serveis sanitaris)

Quin paper juga cada recurs ?

Serveis de 
salut

Recursos 
socials

Salut 
pública
(mapa 

d’actius)

Recursos 
comunitar

is 
Municipal

s etc...

Atenció Primària
Hospitals
Geriatria (SS)
• Cribratge
• Diagnòstic
• Pla terapèutic
• Seguiment
• Programes d'intervenció

Serveis Socials bàsics
Casals 
• Cribratge (eventualment)
• Programes d’intervenció
• Envelliment actiu
• Activitat física
• Estimulació cognitiva

Casals
Centres cívics
Espais caixa...
• Cribratge (eventualment)
• Programes d’intervenció
• Envelliment actiu
• Activitat física
• Estimulació cognitiva

Centres esportius
Programes d’activitat física.
........
• Programes d’intervenció
• Envelliment actiu
• Activitat física



Facilitar la implementació del Programa de prevenció de la 
dependència en persones grans fràgils. Departament de 

salut



Facilitar la implementació del Programa de prevenció de la 
dependència en persones grans fràgils. Departament de 

salut

El Departament de Salut ha posat en marxa 4 
grups de treball per tancar la proposta a 

implementar en la pràctica clínica:
Cribratge

Diagnòstic
Intervenció
Avaluació 



Etapa 1: Formació de professionals de la salut per a la 
prevenció de la discapacitat en la pràctica clínica

Etapa 2: Disseny d’una intervenció
multicomponent per a prevenir la 

discapacitat a la comunitat
Etapa 3: Formació de professionals per a dinamitzar

una intervenció multicomponent dirigida 
a persones grans fràgils

Formació 



Etapa 1: Formació de professionals de la salut per a la 
prevenció de la discapacitat a la pràctica clínica



Mòd. 
1

• Envelliment actiu i saludable. Estratègia 
ICOPE (OMS). 

Mòd. 
2

• Conèixer les bases conceptuals de la 
fragilitat.

Mòd. 
3

• El procés diagnòstic. Pas 1 i 2 de l’estratègia 
ICOPE. Cribratge y diagnòstic de la fragilitat. 

Mòd. 
4

• Models d’intervenció. Estratègia ICOPE. 
Estratègies sobre persones fràgils. 

Mòd. 
5

• Conèixer l’estratègia d’abordatge de la 
fragilitat en els territoris APTITUDE.

Total: 20 h 
(4 h / mòdul)

Treball individual: 
lectures i vídeos 

(2 h)

Conferències i 
debat en grup 

(2 h)
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Formació Bàsica. 

Pels professionals dels equips operatius
Amb la participació de professors de cada territori



Etapa 2: Disseny d’una intervenció
multicomponent per a prevenir la 

discapacitat en la comunitat



Un grup de treball multidisciplinar per a una intervenció multicomponent
Responsable: Antoni Salvà (Fundació Salut i Envelliment UAB)
Coordinació: Sergi Blancafort (Fundació Salut i Envelliment UAB) 

Àmbit de neuropsicologia: 
Susanna Forné (Fundació Sant Hospital, Alt Urgell)
Àmbit de farmàcia:
Núria Gotanegra (Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, Tarragona)
Almudena Garnica (Hospital Santa Creu de Jesús, Baix Ebre) 
Àmbit de geriatria:
Marco Inzitari (Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona) 
Àmbit de salut pública:
Magda Pagès (Agència de Salut Pública de Catalunya, Ripollès) 
Àmbit medicina de família:
Laura Romera (Centre d’Atenció Primària Raval Nord, Barcelona)
Àmbit medicina de l’esport:
Mariona Violant (Coordinadora Pla Nacional de Promoció de 
l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya)

Àmbit de treball social: 
Carme Cros (Hospital Sant Joan de Reus, Reus)
Elisabet Lozano (Consorci Atenció a les persones, Alt Urgell) 
Carme Puig (Consorci Atenció a les persones, Alt Urgell)
Carme Berrocal (Consorci Benestar Social del Ripollès)
Laia Capel (Centre d’Atenció Primària Oliana, Alt Urgell)
Maria Jesús Real (Badalona Serveis Assistencials) 
Àmbit d’infermeria: 
Anna Martínez Sibat (Hospital de Campdevànol, Ripollès)
Susanna Martínez (Badalona Serveis Assistencials) 
Montserrat Vílchez (ABS Camprodon, Ripollès)
Àmbit fisioteràpia:
Yolanda Vergés (Hospital Santa Creu de Jesús, Baix Ebre) 
Àmbit Nutrició:

Nancy Babio (CODINUCAT, URV)
Jaume Serra (Agència de Salut Pública)
Victòria Arija (URV)
Patricia Martínez (Hospital Santa Creu Tortosa)



40 %

20%

20%

10%

5%5%

Exercici físic

Alimentació saludable

Aspectes psicosocials

Apectes generals promoció autonomia

Revisió medicació

Estimulació cognitiva

Duració total (30 h)

• Exercici físic: 12 h

• Alimentació saludable: 6 h

• Aspectes psicosocials: 6 h

• Canvi de comportament i promoció autonomia. 3 h 

• Estimulació cognitiva: 1.5 h

• Revisió medicació: 1.5 h

12 sessions setmanals de 2.5 h de durada

Durada intervenció: 3 mesos

Esquema intervenció 
multicomponent

Diferents opcions d’implementació
Intervenció multi-component (inclou els 5 mòduls)

Inclou mòduls exercici físic i alimentació saludable

Inclou mòdul exercici físic o un altre o fet a mida

A

B

C







Experiència pròpia en el desenvolupament/implementació 
d’intervencions multicomponent

Programa d’autocura 
malalties cròniques Stanford

2008-2012

Manual per a formadors en 
autocura i control de la 

diabetis tipus 2
2010-2012

Guia del dinamitzador 
intervenció multicomp. 
Projecte “-Dolor +Vida”

2012-2014

Guia del dinamitzador 
intervenció multicomp.

“Sentir-nos Bé” 
(assaig clínic AEQUALIS)

2015-2018



Etapa 3: Formació de professionals per a dinamitzar
una intervenció multicomponent dirigida 

a persones grans fràgils



Objectius específics
Les persones que hagin participat en aquesta formació estaran en condicions de:

 Conèixer els continguts i la metodologia de la intervenció multicomponent.
 Desenvolupar les activitats previstes en la guia de la intervenció multicomponent.
 Implementar i avaluar la intervenció multicomponent en un equipament de la

comunitat.

Estructura
La formació està estructurada en 6 mòduls:

• 4 mòduls presencials de 5 h de duració (total: 20 h)

• 2 mòduls de treball individual no presencial de 5 h de duració (total: 10 h)





Implementation of 
WHO's ICOPE 

program in clinical 
practice

ICOPE Care Program

Acció 5 del projecte APTITUDE: Innovació i recerca  
Soci responsable: Navarrabiomed-Fundació Miguel Servet



1 gener 
2019

1 juny 
2019

31 desembre 
2019

Desenvolupament programa 
formació i elaboració 

proposta implementació

abril 
2019

30 juny 2019

Elaboració 
proposta pla de 

formació

Comentaris i 
feedback grup de 

treball

Comentaris i 
feedback COPIL i 
grup de treball

(1) Presentació proposta pla formació a COPIL Aptitude (12 feb)
(2) Enviament a grup de treball (15 feb):

• Convocatòria
• Proposta pla de formació

(3) Reunió i consens del grup de treball (abril)
(4) Enviament (1 juny) pla formació desenvolupat i proposta d’implementació a: 

• COPIL Aptitude
• Grup de treball

(5) Reunió i consens del grup de treball (24-28 jun)
(6) Presentació pla de formació a workshop Pamplona (2-3 jul)

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

Pilotatge 
formació i taller 
multicomponent

Calendari

Implementació 
pla formació

Implementació estratègia de cribatge i diagnòstic. 
Inici intervencions multicomoponents. Cohort 

ICOPE

abril 
2020

31 desembre 
2020



Moltes gràcies per la seva atenció
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