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1- Projecte APTITUDE  
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Prevenció de la dependència-
3 categories de persones grans 

Persones grans fràgils
 30% de les persones ≥ 65 anys en estat prefràgil, 
 10-15% de les persones ≥ de 65 anys són fràgils

Persones grans dependents
 5-10% de les persones ≥ de 65 anys
 Tenen patologies greus evolutives, discapacitat
 Molts cops hospitalitzats o en residències.

Persones grans en bon estat de salut
 50% de les persones de ≥ 65 anys

bon estat 
salut

Fràgils

depenents
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Dades poblacionals a Andorra

Edat Població %

>= 64 11.534 14,4%

>= 80 3.337 4,1%

Total 80.209 100,00%

Font: Ministeri de Finances. Departament d’Estadística, Població registrada 2017
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Fragilitat
Criteris (Fried)
Pèrdua de pes involuntària 
Sensació subjectiva de cansament
Debilitat muscular
Velocitat de la marxa reduïda  
Activitat física reduïda 

En funció d’aquests criteris podem definim 
3 estats:
- No fràgil (perquè té 0 criteris)
- Prefràgil (1-2 criteris)
- Fràgil (3 o més criteris)
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Moderador
Notas de la presentación
Fragilidad y comorbilidad son predictores de discapacidad La fragilidad esta presente en muchos ancianos sin discapacidad (autónomas)La fragilidad es una condición en la que el individuo se encuentra en un estado vulnerable con mayor riesgo de sufrir consecuencias adversas para la salud y/o morir al exponerse a un factor estresante. La fragilidad, ya sea física o psicológica o una combinación de los dos componentes, es una condición dinámica que puede mejorar o empeorar con el tiempo. La historia natural de la fragilidad muestra que es más común progresar a un estado de mayor fragilidad que mejorar a un estado de menor fragilidad. Sin embargo, incluso sin intervención, algunos individuos se vuelven "menos frágiles". 



APTITUDE

 POCTEFA: programa 
europeu de cooperació 
transfronterera:

 França-Andorra-Espanya
 Territori d’acció

 França: Ariège, Haute Garonne, 
Hautes Pyrénées, Pyrénées 
Orientales

 Espanya : Catalunya (Barcelona, 
Girona, Lleida, Tarragona) i 
Navarra

 Andorra
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Organització del projecte

Socis

Coordinadors
/

Associats

Equip Operatiu

 CHU Toulouse
 Fundació salut i Envelliment de la UAB
 NavarraBio Med- Fundació Miguel Servet
 Servei Andorrà d’Atenció Sanitaria

Sector Polític, SAAS, Associacions, Indústria (5-10pers)

Ministeris, Comuns, Col·legis professionals, Empreses, 
Associacions, Fundacions, etc

De 50 a 100 persones representants dels diferents
associats al projecte
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Objectius

 Promoure l’assistència, la formació, la investigació i la 

innovació en el camp de la fragilitat per tal de prevenir 

la discapacitat.

 Millorar la qualitat de vida de la gent gran per tal de 

retardar la seva dependència i/o institucionalització.

 La inversió en prevenció és un estalvi a llarg termini.

9

Moderador
Notas de la presentación
 La intervenció precoç en persones fràgils permet reduir els costos d’atenció.



Resultats esperats

 Implementació d’accions locals al voltant de les persones 
grans fràgils.

 Harmonització de les pràctiques en termes d’identificació i 
avaluació de la fragilitat, manteniment de les capacitats 
intrínseques i prevenció de la pèrdua d’autonomia.

 Creació de vincles entre industrials, empresaris, professionals 
de la salut, científics, autoritats regionals i persones grans 
voluntàries per a :
 Participar en accions innovadores i d’investigació
 Desenvolupar la Silver Economy
 Crear i animar un ecosistema
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Accions
Tipus d’acció Títol de l’ acció

Noves accions

Creació de la Xarxa Transfronterera 
d’Envelliment i Prevenció de la 
Dependència

• Diagnòstic en cada territori.
• Creació dels equips operatius 

en cada territori.

Ensenyament i formació

• Formació dels professionals 
sanitaris

• Formació amb qualificació 
persones responsables de 
persones grans

• Intercanvi/Pràctiques

Investigació, desenvolupament i 
innovació (I+D+I)

Fundació Miguel Servet 
responsable

Accions 
transversals

Gestió i coordinació del projecte CHU Toulouse responsable del 
projecte

Comunicació

Whorkshop(6): Andorra, França, 
Espanya
Conferències, estands.
Prof. salut i social, científics, 
empreses, associacions de pacients i 
públic general.  

11

Moderador
Notas de la presentación
Whorkshop Toulouse: 21 de junyWhorkshop Andorra: 17 de Novembre



2-Concepte Capacitat Intrinseca
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 La capacitat intrínseca representa el conjunt de 

capacitats físiques i mentals que té un individu.

 Aquesta guia tracta essencialment de cinc 

aspectes de la capacitat intrínseca:

 Capacitat a nivell locomotor

 Sensori: visual i auditiu.

 Alimentació- Vitalitat

 Cognició

 Aspecte psicològic 14



15Robust Fràgil Depenent



3-Cribratge de la fragilitat Andorra
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Cribratge de la fragilitat a Andorra- Proposta inicial

Persona fràgil?

Short Physical Performance Battery

Si < 10 punts

Valoració global: clínica/funcional/nutricional

Consulta de fragilitat-
HNSM

o Metge geriatra

o Metge rehabilitador

o Infermera gestora de casos

o Treballadora social

o Nutricionista

Qüestionari del Gerontopôle

CAP- Infermeres referents

Persona ≥  65 anys autònoma Barthel ≥ 90Cribratge oportunista

Intervencions

Retorn a primària/ Reavaluació en 6 mesos
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- Metge de capçalera
- CAP- Infermeres



Qüestionari del Gerontopôle
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Cribratge de la fragilitat a Andorra- Proposta actualitzada 

Persona fràgil?

Qüestionari del Gerontopôle

- Metge de capçalera
- CAP- Infermeres referents

Persona ≥  65 anys autònoma Barthel ≥ 90Cribratge oportunista
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- Metge de capçalera
- CAP- Infermeres

Valoració de la capacitat intrinseca

Locomoció Cognició Nutrició

Sensori Emocional

Fragilitat física i/o cognitiva: derivació a 
consulta especialitzada 

Valoració conjunta amb metge de capçalera
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4-Anàlisi dades Workshop Andorra
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Resultats circuit valoració Workshop
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Moderador
Notas de la presentación
Taller d’escacs



Persones amb fragilitat física
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Un 31% dels participants mostra fragilitat física (77% son dones).



Persones amb fragilitat cognitiva
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Un 20% dels participants mostra fragilitat cognitiva (71% son dones).



Estat nutricional
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GRÀCIES PER LA COL.LABORACIÓ!!!!!

Moderador
Notas de la presentación
Taller d’escacs



5- Intervencions
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Programa Vivifrail

29

http://vivifrail.com/resources

http://vivifrail.com/resources


Intervencions- Mapa de recursos

Exercici fisic

Pla nutricional

Estimulació cognitiva

Tallers de 
Memòria

Activitats
dirigides

Senderisme

Mantenime
nt físic

Tallers
d’escacs

Xerrades 
sobre 

nutrició
Tallers

de cuina MAPA DE RECURSOS
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Moderador
Notas de la presentación
Taller d’escacs



Intervencions- Mapa de recursos
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 Comú Canillo
 Comú Encamp
 Comú Ordino
 Comú La Massana
 Comú Andorra la Vella
 Comú Sant Julià
 Comú Escaldes- Engordany
 Creu Roja Andorrana
 F Credit Andorra-l'espai
 Govern d’Andorra
 A prop teu
 Som Salut
 Assistem
 Altres

Moderador
Notas de la presentación
Taller d’escacs



Intervencions- Mapa de recursos
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Moderador
Notas de la presentación
Taller d’escacs



Intervencions- Mapa de recursos
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Moderador
Notas de la presentación
Taller d’escacs



Intervencions- Mapa de recursos
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Moderador
Notas de la presentación
Taller d’escacs



Intervencions- Mapa de recursos
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Moderador
Notas de la presentación
Taller d’escacs
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6- Formació
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Workshop Pamplona  

66



Grups de treball
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Agraïments
 Servei Andorra d'Atenció Sanitaria
 Govern d’Andorra
 Federació de les persones grans
 Associació d’Alzheimer
 Comuns 
 Col·legi Oficial d’infermeria 
 Col·legi Oficial de metges 
 Col·legi Oficial de farmacèutics
 Col·legi Oficial de fisioterapeutes 
 Col·legi de tècnics ortopèdics
 Col·legi de Dietistes i Nutricionistes
 Universitat d’Andorra
 Creu Roja Andorrana
 Fundació Crèdit Andorra
 A prop teu
 Som salut
 Assitem
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Moltes gràcies

eheras@saas.ad
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