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Benvolgudes, 
 
Tenim els següents observacions respecte al PESS: 
 
L'OMS va modificar la terminologia d'una "ajuda tècnica" per : producte de suport. Així 
que seria adequat modificar-ho a les pàgines 64; 70 i 85. 
 
Per altra banda, donat que apareixen projectes innovadors de TO al document, ens 
agradaria que es valorés la possibilitat d'afegir els següents projectes innovadors de 
Teràpia Ocupacional  en els Serveis Socials de Vilassar de Dalt. Des del 2001 la TO porta 
el tema de SAD municipal de forma externalitzada. Des del 2007 la Terapeuta Ocupacional 
forma part del equip SBAS.  
 
projecte 1:   Serveis Socials d'Atenció Domiciliaria (SSAD) està dirigit per una 
Terapeuta Ocupacional. 
Els SSAD inclouen un banc de productes de suport, l'assessorament barreres 
arquitectòniques i educació sanitària  
 
Proposem afegir el projecte com actuacions ja iniciades en el eix 2 (es parla de revisió i 
actualització de perfils professionals i elaboració de nous perfils professionals o el eix 
3  com exemple de l'objectiu: donar resposta proactiva i efectiva a les necessitats de les 
persones, i facilitar-los els suports necessaris per desenvolupar el seu projecte de vida en 
el seu entorn comunitari més proper, a l'inici de la definició del nou model d'atenció a 
l'entorn domiciliària.  
 
projecte 2: : Casal de Dia un espai que recull a persones grans per combatre la 
soledat i per afavorir l'autonomia personal. Dirigit per una Terapeuta 
Ocupacional   (RESES: centre de suport als Serveis Socials)   
Inclou l'àpat, activitats d'estimulació cognitiva i sensomotriu, jocs lúdics, 
activitats  intergeneracionals, participació de projectes comunitaris, tutoria, 
xerrades,  assessorament productes de suport, dutxa geriàtrica, bugaderia,... 
 
És pot afegir com actuacions ja iniciades al eix 3 o eix:8  
   
(i sinó en el eix 4: Atenció Social Integrada amb els altres projectes de TO.)   
 
Esperem valoreu la incorporació d'aquests projectes i en cas de que no ho cregueu oportú, 
els aportarem com a projectes de bones pràctiques a la reflexió sobre els professionals 
socials i les seves funcions dins del debat del llibre blanc de les professions socials, 
gràcies. 
 
Cordialment, Jessica i Mieke 
 
COTOC 
vicedeganat@cotoc.cat 
www.cotoc.cat 
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