
Compromís Social 2016 

Compromís social 2016 

EAP Alt Camp Oest 



Compromís Social 2016 

Activitats socials dirigides als nostres usuaris i a la comunitat  

• Banc d’Ajuts Tècnics 

• Escola de Cuidadors 

• Programa ATFAR. Suport al tractament farmacològic 

• Col·laboració anual amb ONG’s 

• Protocol d’Atenció Bucodental per a persones amb manca de recursos econòmics 

• RCP (Ressucitació Cardiopulmonar) adreçada a la població 

• Associació a la iniciativa Pacto Mundial i a la iniciativa Respon.cat 
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Banc d’Ajuts Tècnics 

Objectius: Disposar i proporcionar tot un seguit d'aparells a les persones amb manca d'autonomia 

física, que es troben en l'entorn domiciliari, i a les seves famílies, per tal de compensar i/o facilitar les 

funcions diàries afectades i millorar la seva qualitat de vida. 

 

Descripció: El Banc d’Ajuts Tècnics és un programa que permet reutilitzar els ajuts tècnics quan aquests ja 

no es necessiten. El servei va dirigit a persones que per les seves limitacions funcionals necessiten d’un 

ajut tècnic per desenvolupar les activitats de la vida quotidiana, i per les persones que tinguin en propietat 

un ajut tècnic d’aquestes característiques que no l’utilitzin i vulguin fer-ne donació.  

  

Adreçat a: Les famílies amb persones dependents i que necessitin algun ajut tècnic. 

Centre on es realitza: ABS  Alt Camp Oest i Centre de Dia d’Alcover. 

 

Canal de difusió/divulgació: Díptics informatius. 

 

Entitats col·laboradores: Fundació Privada GINAC, és una entitat sense ànim de lucre que té per objecte 

treballar per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental. 

Ajuntament d’Alcover (cedint el local).  
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Escola de Cuidadors 

Objectius: Oferir un espai de relació i formació, on els cuidadors puguin compartir l’experiència de 

cuidar, afavorint que aquesta es visqui d’una manera integradora en el seu entorn; contribuint així, en 

la millora de qualitat de vida dels cuidadors i de la persona gran.  

Descripció: Sessions de prevenció i promoció de la salut per als cuidadors informals, on es desenvolupen 

diferents temes d’interès per a les famílies (ex. Alimentació, mobilitat i transferències, higiene, cura de la 

pell, demències, ajuts tècnics,...). 

Adreçat a: El projecte va dirigit a cuidadors de persones grans en situació d’esgotament físic i emocional, 

per evitar situacions de claudicació. 

Centre on es realitza: ABS Alt Camp Oest (Alcover).  

Durada: De març a juny.  

Canal de difusió/divulgació: Pàgina web del CAP, díptics informatius, pàgina web Ajuntament d’Alcover, 

premsa comarcal. 

Entitats col·laboradores: Com cada any i des de l’inici de la primera edició de l’escola, s’ha treballat 

conjuntament amb els Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP) del Consell Comarcal de l’Alt Camp i de 

la Conca de Barberà, derivant a aquells cuidadors en què es valora la necessitat d’assistir a l’Escola. 

També, s’ha comptat amb la col·laboració del Centre de Dia Alcover, que gestiona l’ABS Alt Camp Oest 

juntament amb l’Hospital Pius de Valls, oferint un servei de suport a les persones dependents i als seus 

cuidadors.   
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PROGRAMA ATFAR. Suport al tractament farmacològic 

Objectius: Facilitar l’accés als tractaments farmacològics a famílies/persones assignades a l’ABS Alt Camp 

Oest amb greus dificultats econòmiques i que no poden assumir el cost d’aquests tractaments.  

• Evitar situacions sanitàries extremes.  

• Ajudar a mantenir un  bon estat de salut de la població del nostre territori.  

• Cobrir la necessitat sociosanitària urgent sobrevinguda.  

Descripció: Ens trobem davant la necessitat de donar una resposta efectiva a les necessitats actuals dels 

col·lectius socials més vulnerables i atendre situacions de necessitat de tractament farmacològic de les 

persones assignades a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Alt Camp Oest. 

El programa respon a un augment del nombre de demandes de persones que no poden assumir el cost 

d’un tractament farmacològic. 

Adreçat a: Les famílies i/o persones amb necessitats d’un tractament farmacològic, el cost del qual no 

poden assumir. 

Centre on es realitza: ABS Alt Camp Oest. 

Durada: Tot l’any. 

Entitats col·laboradores: Càritas d’Alcover i Oficina de farmàcies de la zona d’influència de l’ABS Alt 

Camp Oest. 
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Objectius: Fomentar la solidaritat entre els treballadors d’Atenció Primària Alt Camp Oest 

 

Descripció: Col·laborar econòmicament i de forma anual amb ONG’s de solvència contrastada (UNICEF, 

Fundació Sant Vicente Ferrer, Projecte Ekolo ya Bondeko). 

 

Adreçat a: ONG’s amb la participació dels treballadors de l’empresa. 

 

Durada: Periodicitat anual. 

 

Canal de difusió/divulgació: Informació directa als treballadors del centres. 

 

Col·laboració anual amb ONG’s 
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Protocol d’Atenció Bucodental 

per a persones amb manca de recursos econòmics 

Objectius: Per tal de millorar la salut bucodental de la població,  tot continuant les activitats de 

prevenció, cribratge i tractament de la població de risc, prioritzant els escolars i les dones gestants, 

facilitarem l’accés als tractaments odontològics a famílies/persones assignades a l’ABS Alt Camp Oest 

amb greus dificultats econòmiques i que no poden assumir el cost d’aquests tractaments.  

 

Descripció: Ens trobem davant la necessitat de donar una resposta efectiva a les necessitats actuals dels 

col·lectius socials més vulnerables i atendre situacions de necessitat de tractament odontològic de les 

persones assignades a l’ Àrea Bàsica de Salut (ABS) Alt Camp Oest.  

Aquest programa, doncs, vol donar resposta a les necessitats de tractament odontològic, no cobertes 

actualment pel sistema sanitari públic, de la població amb baixos recursos econòmics.  

 

Adreçat a: Les famílies i/o persones amb necessitats d’un tractament odontològic, el cost del qual no 

poden assumir. 

Centre on es realitza: ABS Alt Camp Oest. 

Durada: Tot l’any. 
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RCP (Ressuscitació Càrdiopulmonar) adreçada a la població 

Objectius: Donar formació en matèria de ressuscitació càrdiopulmonar a població civil no sanitària. 

  

Descripció: Cursos teòrico-pràctics. 

 

Centre on es realitza: CAP Alcover. 

 

Durada: 4 hores. 

 

Canal de difusió/divulgació: Informació directa a l’Ajuntament i forces de seguretat dels pobles. 
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Associació a la iniciativa Pacto Mundial  

i a la iniciativa Respon.Cat 

Descripció: Adhesió a dos de les principals iniciatives en matèria de Responsabilitat Social Corporativa 

o Empresarial que actualment hi ha a l’estat espanyol i a la comunitat autònoma de Catalunya. 

 

Adreçat a: Tots els grups d’interès relacionats amb l’activitat del nostre centre. 

 

Centre on es realitza: CAP Alcover. 

 

Durada: Indefinida, de moment. 

 

Canal de difusió/divulgació: Pàgina web, reunions internes i revista Fer Salut. 

 

Entitats col·laboradores: Pacto Mundial, Respon. Cat, Creu Roja. 
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Contacte 

ABS Alt Camp Oest  
 

Fonts del Glorieta s/n 

43460 Alcover  

TARRAGONA 

Telèfon: 977 76 06 90 

Fax:       977 84 64 09  

 

Email: administracio@absaco.org 

Web: www.absaco.org 

mailto:administracio@absaco.org
http://www.absaco.org/
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Gràcies. 


