
Desenvolupar un projecte comunitari d’atenció a
les persones que es troben en un procés de
malaltia avançada, malaltia crònica, empobriment,
soledat i de final de vida.

Tots nosaltres som persones vulnerables, que podem patir en algun moment
de la vida algún sotrac en la nostra salut. Som persones interdependents, que
ens necessitem els uns amb els altres, i és per això que ens impliquem en el
benestar de les persones que viuen en el nostre municipi.

Cuidar a l’altre és una actitud vital per donar respostes a les necessitats que
podem tenir en un moment determinat de la nostra vida. Cuidar a l’altre és
estar al seu costat per alleujar el seu patiment, acollir-lo, i generar uns vincles
positius per arrelar el seu sentiment de pertinença a la comunitat.

És per això, que, parlem de projecte comunitari, d’un projecte, on tota la
comunitat s’implica a portar la cura en els diferents espais de convivència: en
els centres educatius per generar sinergies a nivell intergeneracional; en les
residències i centres sanitaris per desenvolupar la salut integral o, inclús des
d’un punt de vista urbanístic per fer la vida més fàcil a les persones que hi
viuen, i així poder acompanyar a totes les veïnes de la nostra comunitat que
puguin estar passant per un moment de dificultat.

Treballar conjuntament amb moltes persones de la comunitat (entitats,
associacions, particulars, ajuntament…) per portar la cura i l’acompanyament
a tots els espais de convivència perquè ens sentim corresponsables amb tota
la gent amb qui convivim.

A Premià de Mar, tenim 5.803 persones que superen els 65 anys, i, hi ha un
2% de persones que pateixen malalties cròniques avançades que causen el
75% de les morts. Aquesta situació genera, d’una banda, necessitats físiques,
psicològiques i socials, causant patiment en malalts i familiars i, de l’altra,
provoquen una gran necessitat i demanda d’atenció, especialment quan es
combinen malalties avançades i necessitats de caràcter social, com la solitud
o la pobresa.



Cal també promoure una reflexió social participativa a l’entorn del final de la
vida i el suport a les persones que pateixen; promovent actituds i
comportaments socials de suport i solidaritat envers les persones que es
troben en situacions d’extrema vulnerabilitat.

Aquesta iniciativa cerca la millora de les actituds socials i culturals envers una
malaltia crònica, avançada i el final de la vida, i també de promoure el suport
social i la qualitat de vida a les persones que ho pateixen, especialment quan
es combinen, la situació de malaltia avançada i final de vida amb necessitats
de caràcter social (solitud, pobresa, aïllament…), amb la visió de convertir
Premià de Mar en un municipi referent d’atenció a les persones amb major
vulnerabilitat i els valors compartits del respecte, la solidaritat i la participació
social.

Es tracta de construir un projecte social ampli i desenvolupar-lo en diferents
fases. Inicialment, es pretén fomentar la participació ciutadana, millorar el
traspàs d’informació entre les entitats locals (AECC, Creu Roja….), promoure
l’educació i formació de voluntaris; a mitjà termini, millorar l’atenció integral de
persones en situació de malaltia avançada i amb necessitats socials
mitjançant activitats de voluntariat i de promoció de les accions
sociosanitàries comunitàries.

Anirem també elaborant un programa amb activitats informatives (xerrades,
taules rodones), activitats formatives (com acompanyar a persones amb
malalties avançades,acompanyament al dol), activitats de suport (a persones i
organitzacions afectades), activitats culturals (cicles de cinema o teatre) i de
col·laboració entre les entitats socials (pàgina web, actes conjunts, amb el
voluntariat)

Es tracta de treballar junts (associacions de veïns, entitats culturals,
esportives, centres educatius…) per dignificar la vida de les persones en un
projecte social i comunitari.



És per tot això que portem al ple la proposta dels següents
acords:

1. El compromís de trobar-nos una primera vegada per generar una taula
de treball com a ciutat cuidadora, conjuntament amb tots els partits
polítics per marcar unes línies de treball, consensuades entre tots.

2. Veure la necessitat de generar un grup impulsor per estendre el
projecte a la comunitat, on les entitats i el voluntariat es converteixin en
l’autèntica essència d’aquesta iniciativa.
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