RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
Projecte “El Repte”. Any 2018.
“Com podem des de les empreses contribuir, aportant el nostre
coneixement i capacitats, a solucionar els problemes de la gent
gran de més de 80 anys que viu sola a casa?”
Després de les diferents sessions de treball amb les 8 empreses participants,
s’han validat 23 idees. La següent taula les recull:
CODI EMPRESES Títol de la solució
K1

KERN
PHARMA

"Radars amb QR"

K2

KERN
PHARMA

Illes Socials

K3

KERN
PHARMA

Compensacions
Fiscals

C1

CST

"TSI Cuida'm" +80

C2

C3

I1

I2

I3

CST

Geoloc +80

CST

Intergen 1

IDNEO

"Teleassist +" amb IA

IDNEO

Finances Patrimoni

IDNEO

HUB STC LAB

Descripció de la solució
Codi QR per la gent gran de més de 80
anys, implementació de lectors de comerços
de proximitat i aplicar tecnologia al projecte
radars.
Models d'integració a petita escala de
serveis a la gent gran de més de 80 anys
amb serveis de proximitat i de control de
mediació amb les farmàcies com a eix.
Models de compensacions fiscals (taxes
municipals) per aquells actors que creen
estalvi al sistema en l'atenció a la gent gran
de més de 80 anys.
Ampliació de la tarja sanitària "TSI Cuida'm"
per a gent gran de més de 80 anys.
Mapeig / geo-localització de la gent gran de
més de 80 anys per facilitar l'aplicabilitat
transversal dels programes dirigits a aquest
col·lectiu.
Programa de convivència Inter-generacional
entre la gent gran i la gent jove per enriquir
coneixement i valors.
Aplicacions SMART per a la gent gran de
més de 80 anys. Dispositius per a
l'assistència socio-sanitària tant externa com
domiciliària.
Eines de finançament a partir de la
monetització dels actius
patrimonials del col·lectiu de més de 80 anys
"Terrassa Social Lab". Una veritable "ciutat
de proves " on experimentar les idees que es
plantegen per resoldre, entre d'altres, el
repte de la gent gran de més de 80 anys.

T1

TELSTAR

Big Data per TV

T2

TELSTAR

Voluntariat Fom 4.0

T3

TELSTAR

Afillats +80

R1

CIRCUTOR

Low energy +80

R2

CIRCUTOR

Camins + Moting +80

R3

CIRCUTOR

R4

CIRCUTOR

M1

TMESA

Geoloc T-blanca

TMESA

Icones Loc. Serv.

TMESA

Personal Sec&Trust

MÚTUA
TERRASSA

Intergen 2

MÚTUA
TERRASSA

Dalco +80

MÚTUA
TERRASSA

Geoloc ATDOM

M2

M3

V1

V2

V3

Fitbit +80
App +80

Aplicació del Big Data per generar models
predictius d'identificació del problema de la
persona de més de 80 anys i l'aplicació de
tecnologies "friendly " com a solució.
Aportació de la indústria 4.0. aplicada a
solucions de connectivitat i mobilitat
sostenibles econòmicament.
Programa "AFILLATS +80"
Anàlisis i estudi de l'ús energètic de la gent
gran a partir del anàlisis de consums i
creació de perfils energètics, junt amb un
model de serveis d'assessorament per
mitigar el cost de la factura.
Estratègia de millora dels serveis de mobilitat
especial: "Moting".
Implementació d'una polsera de control i
sistema model d'Alexia
per a persones de més de 80 anys.
Plataforma digital per evitar la solitud en
persones d'edat avançada.
Big Data i mapificació de la mobilitat de les
persones amb la targeta T-Blanca de la
població d'edat avançada, identificant la
localització i parades de més d'accés al
autobús, la freqüència i horaris.
Implementar icones o noms de centres cívics
per a la gent gran en les pantalles de les
marquesines per indicar els diferents serveis
que inclouen les línies d'autobús.
Campanyes de comunicació: tríptic de
formació i èmfasis en la figura del conductor i
dels altres usuaris com a eina d'ajuda per a
la persona gran.
Especialitzar els serveis que la Mútua de
Terrassa està oferint
actualment amb l'objectiu d'arribar a
persones de més de 80 anys que viuen soles
a casa.
Mobilitat i accessibilitat. Implementar un
projecte pilot en base els requeriments
DALCO a l'urbanisme de la ciutat de
Terrassa: guia d'accessibilitat per a la gent
gran de més de 80 anys.
Geo-localització de les persones de més de
80 anys que viuen soles
i aprofitament del programa actual ATDOM.

V4

MÚTUA
TERRASSA

PATRIM. Pensium
+80

P1

PARC
VALLÈS

P2

PARC
VALLÈS

P3

PARC
VALLÈS

“Club +80”

P4

PARC
VALLÈS

Aparcaments +80

Conciliació Familiar i
Cuidadors +80

Polsera “Voluntaris
+80”

Creació de valor del patrimoni de la gent
gran: compartir allotjament entre persones
grans i estudiants i assessorament de gestió
de patrimoni.
Proposta de creació d’un programa específic
dins el concepte “conciliació familiar” que
permeti la convivència de la figura del
cuidador/cuidadora dins l’entorn familiar i
professional.
Seguint el guió de la pel·lícula “Cadena de
Favores”, cada persona que assoleixi els
tres favors es mereixedora de la polsera que
reconeix aquest voluntariat.
Les persones, com a condició humana,
necessiten punts de trobada on compartir
interessos. Més encara col·lectius en risc
d’exclusió social. Oferir espais de trobada
exclusius per aquests col·lectius és
important, no tant sols per afavorir
l’intercanvi d’experiències, necessitats, etc.
sinó també a nivell emocional.
Espai d’aparcaments reservats a la població
+80 a prop d’edificis i llocs recurrents per
aquest grup de població per tal de facilitar el
seu accés. Els aparcaments s’identificarien
amb el símbol +80.

