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Actuar per a la PrevencIó 
Transpirenenca de la Dependència en 

les persones grans
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del programa POCTEFA 2014-2020
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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 son 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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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

SocisSocis

Coordinadors
/

Associats

Coordinadors
/

Associats

Equip OperatiuEquip 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.
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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.  
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APTITUDE
Projecte financiat en el marc

del programa POCTEFA 2014-2020

Cribratge de la fragilitat a Andorra
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Cribratge de la fragilitat a Andorra 

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

- Metge de capçalera

- CAP- Infermeres

Persona ≥  65 anys autònoma Barthel ≥ 90
Detecció: 

sector sanitari /social 

Intervencions

Retorn a primària/ Reavaluació en 6 mesos
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Detecció:  sector sanitari /social Qüestionari del Gerontopôle
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� https://youtu.be/N_rJOGhQqZ4

- Metge de capçalera

- CAP- Infermeres

Short Physical 

Performance Battery
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Consulta de fragilitat- HNSM

o Metge geriatra

o Metge rehabilitador

o Infermera gestora de casos

o Treballadora social

o Nutricionista

Valoració global: clínica/funcional/nutricional

o Informe mèdic

o Informe valoració metge de rehabilitació

o Programació d’exercici físic Vivifrail

o Valoració i consells nutricionals

o Intervenció social en cas de precisar

Consulta de fragilitat- HNSM
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Intervencions

Exercici fisic

Pla nutricional

Estimulació cognitiva

Tallers de 
Memòria

Activitats
dirigides

Senderisme

Mantenime
nt físic

Tallers
d’escacs

Xerrades 

nutrició

Xerrades 
sobre 

nutrició

Tallers
de cuina
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MAPA DE RECURSOS
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APTITUDE
Projecte financiat en el marc

del programa POCTEFA 2014-2020

EQUIP OPERATIU ANDORRA
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Equip operatiu APTITUDE

Què s’espera del membres del equip operatiu?

�Que participeu des dels vostres llocs professionals en l’extensió del model:

o El cribratge de la fragilitat,

o La realització de les intervencions més adequades i

o La difusió dels nous conceptes

�Que ens ajudeu a crear el mapa de recursos de prevenció de la dependència i 

que en formeu part des dels vostres respectius àmbits d’actuació. Aquest mapa 

de recursos us haurà de servir de guia per les derivacions

�Que ens ajudeu a sensibilitzar i conscienciar a la població i la resta de 

professionals: un canvi en la forma d’entendre i tractar l’envelliment amb una 

aproximació més anticipada i positiva.

�Que formeu a d’altres professionals. 23



Equip operatiu APTITUDE

En què us beneficia?

�Nous coneixements, noves aproximacions als problemes de l’envelliment.

�Aprofitar les sinèrgies entre els diferents professionals.

�Rebre formació en prevenció de la fragilitat.

�Conèixer i formar part d’un mapa de recursos per la fragilitat en Andorra.

�Nous serveis als vostres usuaris.

�Intercanvi de coneixements i experiència amb excel·lents professionals de 

França, Catalunya i Navarra.

�Formar part d’un equip de treball que té com un dels eixos la innovació. 24



Equip operatiu APTITUDE

� Primer Trimestre: Dimarts 22 de gener de 13 a 15 hores

� Segon Trimestre: Dimarts 30 d’abril de 13 a 15 hores

� Tercer Trimestre: Dimarts 23 de juliol de 13 a 15 hores

� Quart Trimestre: Dimarts 22 d’octubre de 13 a 15 hores

CALENDARI DE REUNIONS DE TREBALL DE L’EQUIP OPERATIU 2019

� Workshop 3: Juny a Pamplona

CALENDARI DE WORKSHOPS 2019
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Workshop APTITUDE

− Simposi 1 : Implementar eines per mesurar la capacitat

intrínseca de l’OMS a la pràctica clínica

− Simposi 2 : Accions de proximitat pel maneig i el

seguiment de les persones grans fràgils.

− Simposi 3 : Silver Economy : creació de lligams entre

industrials i professionals de la salut per fer front als

reptes de mantenir la capacitat intrínseca en les

persones grans.

Taller
nutrició

Taller
memòria

Taller
exercici

Taller
Vivifrail
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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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