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01 
Justificació 



L’aïllament de persones grans, amb discapacitat i amb malalties cròniques, impacta negativament la seva 
qualitat de vida i la salut.  
 
L’aïllament afecta negativament la qualitat de vida, i es donen més probabilitats a tenir una mala salut física i 
mental, impedint dur una vida activa i plena. A més, pot generar un gran desgast als qui tenen cura de les 
persones dependents, afectant la seva vida personal i professional. Per això, és difícil de sostenir en el temps.  
 
Quan una persona es fa gran o viu una situació de dependència, és freqüent que les seves relacions socials vagin 
desapareixent i es trobi en una situació de soledat no volguda. Les xarxes informals fràgils porten a l'aïllament, a 
una vida depenent dels recursos formals previstos per l'administració, i a més probabilitats d’afrontar temes de 
salut.  
 
Avui, a Barcelona, hi viuen més de 300.000 persones majors de 65 anys, un terç d’elles són majors de 80 anys. 
Gairebé un terç de les persones grans viuen soles, la majoria dones. 
 
Les projeccions per a l’any 2040 mostren que 1 de cada 4 barcelonins tindrà 65 anys o més. 
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1.1. Dades i tendències 
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1.1. Dades i Tendències 
La soledat està correlacionada amb la qualitat de vida: les persones grans que se senten soles són més 
propenses a referir menor satisfacció amb la vida.  
 
D'acord amb un estudi del Regne Unit, que es pot extrapolar al context europeu (mesurant el benestar 
nacional: Gent Gran i Soledat, Oficina Nacional d’Estadística, 2013), en comparació amb individus ben 
connectats, les persones grans que estan soles: 
 
 Tenen 3,5 més probabilitats d'entrar en establiments residencials  
 Tenen 1,9 més probabilitats de visitar al seu metge 
 Són 1,3 més propenses a tenir una urgència mèdica 

 
En comparació amb la població general de la gent gran, les persones grans que se senten soles:  
 
 Són 3,4 més vegades més propenses a patir de depressió 
 Són 1,9 més propenses a desenvolupar demència en els següents 15 anys 
 Tenen dos terços més probabilitats d'estar inactives, el que pot conduir a la diabetis (7%), accident 

cerebrovascular (8%), i malaltia cardíaca crònica (14%). 
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1.1. Dades i Tendències 
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02 
Projecte VINCLES BCN 
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2.1. Que és VINCLES BCN 

VINCLES BCN és una eina d’innovació social que representa un canvi en el model d’atenció a les persones 
grans que se senten aïllades. Trenca amb l’aïllament mitjançant l’establiment d’una xarxa de suport. Aquesta 
pot incloure la família, amics voluntaris i la xarxa pública de treballadors socials i de salut a través de la 
utilització d’una tauleta tàctil.  
 
VINCLES BCN funciona a través d’una plataforma digital  accessible des de diferents dispositius (tauleta o 
telèfon mòbil), que permet contactar de manera directa i fàcil la persona usuària amb el seu cercle de confiança 
i millorar la seva seguretat i independència. 
 
A través d’aquest programa, la persona usuària tria el seu cercle de contactes, amb qui pot mantenir un vincle. 
Combina l’atenció informal de familiars, amics i veïns amb la possibilitat de contactar amb cuidadors 
professionals per fer consultes en matèria de salut i serveis socials. D’aquesta manera, tots els membres del 
cercle de confiança de la persona gran poden respondre a les necessitats i alertes, i es comuniquen entre elles, 
seguint les indicacions donades per la persona usuària, pel cuidador o pels professionals. 
 
VINCLES representa un canvi en el sistema d´atenció d’un individu a un model de col·laboració de l’atenció. 
Busca mantenir les xarxes d’atenció de la persona usuària perquè augmenti la qualitat de vida d’aquesta. 
Aquestes xarxes s’activaran de forma individual per la mateixa persona gran usuària, o un ajudant que estarà 
coordinat de manera eficient a través d’una plataforma digital, accessible des de diferents dispositius. 
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2.2. Objectiu 

VINCLES BCN busca trencar l’aïllament en permetre i desenvolupar cercles de confiança per a persones que se 
senten soles, per tal que se sentin acompanyades i es pugui donar una millora en la seva seguretat i el seu 
benestar. 
 
Avui, evitar l’aïllament social de les persones grans i/o amb dependència és tot un repte. Les persones, en els 
darrers anys de vida, som particularment vulnerables a la soledat no volguda. Trobar maneres de mantenir a la 
gent connectada té un gran benefici personal. Les persones amb fortes relacions socials tenen més probabilitats 
de romandre saludables i independents. Prevenir l’aïllament també té beneficis per a la comunitat més propera 
als cuidadors.  
 
Amb VINCLES BCN: 
 
 Barcelona serà una ciutat més cohesionada, reduint la possibilitat de tenir grups d’individus aïllats.  
 Els usuaris principals podran gaudir dels beneficis d’una xarxa de proximitat, a través d’una plataforma 

digital. 
 Els cuidadors se sentiran alleujats per la reducció de la càrrega de les seves tasques diàries. 
 La sincronització del sistema formal i informal d’atenció millorarà la seva qualitat, creant una nova 

infraestructura d’atenció en els propers anys. 
 A nivell personal, les persones grans se sentiran connectades, digitalment més competents, tindran una 

millor percepció del seu estat de salut, i gaudiran d’una millor qualitat de vida. 
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2.2. Objectiu 

Millorar la qualitat de vida i l’atenció de : 
 
 Persones aïllades: Se sentiran més segures, més acompanyades, milloraran la seva salut i les ganes de 

participar activament. Millorarà significativament la seva qualitat de vida. 
 

 Cuidadors i cuidadores: rebaixarà la pressió i la càrrega que suporten, accedint a un equip de persones ben 
connectat i disposat a ajudar. 

 
 Familiars, veïns, barri i comunitat:  trobaran maneres de contribuir a l’atenció de la persona aïllada dins les 

limitacions de temps i espai que hi pugui haver, de manera regular i flexible en base a les necessitats. 
 
 Professionals de l’atenció: milloraran la prestació dels seus serveis atenent a persones més predisposades, 

més saludables, i amb més capacitat de seguir les prescripcions donades per prevenir malalties i adquirir 
hàbits saludables. 
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2.3. Usuaris principals de VINCLES 

 Persones + 75 anys 

 Persones que viuen soles i que tenen + 65 anys 

 Persones que se senten aïllades i són derivades per un 
professional de l’àmbit social o de salut: 
 Persones amb dependència 
 Persones amb malalties cròniques 

Les persones en els cercles de proximitat o xarxes personals són 
usuaris secundaris 
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2.4. Xarxes de confiança 

Un cercle de confiança o xarxa personal consisteix en un grup de persones que s’uneixen per donar suport a 
algú en relació a un repte fruit d’una situació personal.  
 
La xarxa de confiança de la persona gran pot estar composada per familiars, amics, veïns, comerç de proximitat, 
cuidadors professionals i serveis públics com poden ser els serveis socials, el servei d’atenció domiciliària o els 
CAPS. 
 
Els membres de la xarxa són convidats a participar-hi per la persona gran o un ajudant coordinador del sistema.  
 
La xarxa estarà connectada a través d’una plataforma digitat que serà accessible a través d’una tauleta tàctil que 
tindrà la persona gran i des de dispositius mòbils per part dels altres membres de la xarxa. 
 
Per a que VINCLES tingui èxit, els usuaris principals i els usuaris secundaris hauran d'entendre la importància de 
mantenir un cercle de confiança actiu, re-generant-lo si s’ha afeblit, o bé creant-lo de nou si no existia. De la 
mateixa manera, els usuaris també hauran d'entendre que la tecnologia VINCLES pot ajudar-los a obtenir i 
mantenir un cercle de confiança que funcioni. 
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2.4. Xarxes de confiança 

Per als usuaris que no arribin a entendre els entorns digitals, VINCLES es coordinarà amb el programa 
BARCELONA RADARS, que detecta les persones aïllades i les vincula als serveis formals i les formes de suport 
comunitàries.  
 
D'altra banda, a les persones que no tinguin accés a la tecnologia o no se sentin còmodes amb ella, els 
proposarem la participació a VINCLES  per mitjà dels seus éssers estimats que estiguin en el món digital. A través 
d'aquest "accés a internet en segon grau", podran accedir als beneficis d'estar connectats perquè els familiars 
estaran en línia amb o per a ells. 
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2.4. Xarxes de confiança 

La Maria te 87 anys i viu sola a Barcelona. La seva filla gran, l’Anna 
de 67 anys la cuida diàriament, acompanyant-la als metges, fent-li 
els àpats i organitzant-li la vida el millor que pot. 
Fins ara, l’Anna ha gestionat l’augment del grau de dependència 
de la seva mare ella sola, amb ajudes puntuals d’amigues de la 
seva mare i de la seva néta. Però a mesura que passen els anys, la 
situació es va fent pesada i difícil per ambdues. Una se sent sola, 
aïllada i insegura. L’altre se sent culpable per no dedicar-li més 
hores, però al mateix temps esgotada pel poc temps que té per 
fer totes aquelles coses que voldria fer. 
Amb l’activació de la xarxa personal, la vida de l’Anna ha millorat 
significativament. Ara té a disposició un grup de vuit persones 
disposades a contribuir al benestar de la seva mare, i amb qui es 
pot coordinar de manera eficaç. Entre tots ajuden amb diferents 
graus d’involucració a tenir cura de la Maria. Des del veí de mateix 
edifici, Carles, un jubilat que l’acompanya a l’església, fins a la 
treballadora del servei d’atenció domiciliària que l’acompanya a 
comprar i al metge. Una besnéta dina amb ella els dimecres, i una 
néta hi va dos cops per setmana. Una altra veïna està disposada a 
col·laborar en cas d’urgències. Un fisioterapeuta pot contactar 
amb la seva mare i la seva filla per garantir un bon seguiment del 
tractament prescrit. 
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2.5. Plataforma digital de suport al projecte VINCLES BCN 

VINCLES BCN, compta amb un sistema informàtic de suport que, aplicat a una tauleta tàctil (per l’usuari 
principal), i a dispositius telefònics (per als usuaris secundaris o xarxa de confiança), manté en contacte a tots 
els participants vinculats a la persona gran i/o depenent. 
 
VINCLES BCN està fet perquè es pugui fer servir també  des de telèfons mòbils per comunicar-se amb els 
membres del cercle i organitzar l'assistència. Combina l’atenció informal de familiars, amics i veïns amb la 
possibilitat de contactar amb cuidadors professionals per fer consultes en matèria de salut i serveis socials. 
D’aquesta manera, tots els membres del cercle de confiança de la persona gran poden respondre a les 
necessitats i alertes, i es comuniquen entre elles, seguint les indicacions donades per la persona usuària, pel 
cuidador o pels professionals. 
 
One click away: El disseny de la plataforma digital està pensat per tal de que sigui el més senzill possible, i amb 
un sol click es pugui obrir aquella aplicació que es vulgui fer servir. 
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2.5. Plataforma digital de suport al projecte VINCLES BCN 
         Tauleta tàctil per a l’usuari principal 
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2.5. Plataforma digital de suport al projecte VINCLES BCN 
         Aplicació Vincles al telèfon mòbil per als usuaris secundaris 
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2.5. Plataforma digital de suport al projecte VINCLES BCN  
         Funcionalitats bàsiques de la plataforma online 



2.6. Elements innovadors 

 Dimensió del projecte:  un projecte de ciutat adreçat a les persones que es troben soles a la ciutat. Es preveu 
la creació de 20.000 xarxes de confiança, involucrant 200.000 persones en 3-4 anys (cada xarxa tindria 10 
persones de mitjana) 

 
 Aliança públic-privada-cívica per aconseguir la màxima capilaritat del projecte i sinèrgies entre les xarxes 

personals i els serveis professionals. 
 
 Plataforma open-source per facilitar la seva adaptació i rèplica a altres  ciutats, així com  el  desenvolupament 

de noves funcionalitats. 
La Plataforma Open-Source és una  plataforma digital de codi obert que es  pot compartir amb altres ciutats i 
ser millorada, però no es pot tancar ni comercialitzar 

 
 Vinculació amb altres iniciatives digitals de la ciutat, com Mobile World Capital i Smart Cities 
 
 Sostenibilitat de la solució a mig i llarg termini amb el model Freemium 
        El model Freemiun contempla la gratuïtat dels serveis bàsics combinat amb el pagament d’alguna de les           
        prestacions superiors que pugui oferir el programa. 

 
 Crear la infraestructura de l’atenció col·laborativa per anar-hi afegint altres funcionalitats o capes (nivell 

social, nivell salut,...) 
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03 
Implementació del projecte VINCLES BCN 



3.1. Fases per a la implementació de VINCLES BCN 
Juliol- Agost 2014 
Imagine Creativity 

Center, San Francisco 

PROVA D’USABILITAT 
Experiència d’usuari de prova amb dos persones d’edat avançada, per aprendre d’ells, i 
desenvolupar l’aplicació VINCLES BCN, amb les característiques mínimes viables. 

Setembre-Desembre 
2014 

Barcelona 

PROVA DE CONCEPTE 
Prova de la Tecnologia VINCLES , els protocols de visites a les llars, i la creació de xarxes 
de confiança amb 20 usuaris reals, de 65, 75 i 85 anys. 

Gener-Agost 
2015 

Barcelona 

PROVA PILOT 
Es durà a terme en tres Districtes de la ciutat amb persones de diferents tipologies, 
amb 200 usuaris reals 

Setembre 2015 –
Agost 2016 
Barcelona 

AMPLIACIÓ 
Implementació del programa VINCLES a dos districtes més de la ciutat amb 2.000 
usuaris i els seus cercles de confiança corresponents 

Setembre 2016  - 
Agost 2017 
Barcelona 

DESPLEGAMENT TERRITORIAL 
Implementació a tots els districtes de la ciutat, fins a 18.000 usuaris nous, arribant així 
a un total de 20.000 usuaris 

El projecte es desenvoluparà en 5 grans fites: 2, 20, 200, 2.000 i 20.000 usuaris. Les Fases 1,2 i 3 són internes al 
projecte i els usuaris seran escollits per representar un determinat perfil. Les Fases 4 i 5 seran externes i els 
usuaris sol·licitaran VINCLES per telèfon o en línia. 
Per cada usuari s’estima que  10 persones formaran part de la seva xarxa de confiança, com a mitjana. 
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3.2. Com s’involucraran les organitzacions, el talent i els recursos 
externs en el desenvolupament de VINCLES BCN 
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L’Ajuntament de Barcelona liderarà el projecte a través d’un equip de persones que inclou la màxima 
representació política i arriba fins al director del projecte. Un òrgan gestor liderarà la implementació, coordinarà 
l’Aliança d’entitats i empreses, i subcontractarà alguns serveis (disseny de la plataforma, avaluació, disseny de la 
interacció amb ciutadans i el call centre. 
 
L’Aliança inclou l’Ajuntament, amb tots els seus serveis, especialment els serveis d’atenció a la gent gran, de les 
persones amb dependència i amb les de diversitat funcional. I també amb les entitats de l’àmbit social de 
referència per mitjà de  l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva i empreses que treballen directament 
amb persones en situació de risc. La seva funció serà promoure la creació de xarxes de confiança al voltant de 
persones aïllades. 
 
Consultores líders en temes d’avaluació, de service design, i d’usabilitat seran subcontractades per concurs per 
aportar coneixement especialitzat. 
 
Finalment, el projecte construirà conjuntament amb l’equip de Smart Cities i de Mobile World Capitat  el 
desenvolupament de noves capes de serveis al voltant de la infraestructura creada, involucrant a empreses 
punteres. 



3.3. Indicadors de control de VINCLES BCN 

Indicadors 

Input Número de xarxes creades per persones aïllades 

Output 
Augment en el nombre d’interaccions setmanals que les persones participants 
tenen amb el seu cercle de confiança; i número d’altes i baixes en les xarxes de 
confiança 

Outcome 

 
Millores en els indicadors de l’estat de salut i de qualitat de vida de les persones 
participants respecte a les que no tenen xarxa de confiança 
 

Com Mesurar 

 
 Estudi de control aleatori (randomized control trial), per comparar els resultats que 

obtenen les persones amb xarxa, en relació a altres persones en una situació similar sense 
xarxa. 

 La plataforma mesurarà la dimensió de les xarxes, usuaris, i activitat interna en relació a 
diverses funcionalitats 

 Enquestes de satisfacció regulars als usuaris 
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3.4. VINCLES BCN, un projecte transferible a altres ciutats 
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VINCLES BCN és un projecte innovador, que pot ser transferible a altres ciutats d’arreu, gràcies a: 
 

 Software lliure i obert: La plataforma online es programarà amb software lliure i la innovació estarà 
disponible obertament per ser replicada i adaptada a cada ciutat i país. El pla inclou el procés 
d’empaquetament per a la rèplica del projecte. 

 
 Evidència de resultats: L’impacte del projecte serà mesurat i documentat regularment per tal de verificar 

que les hipòtesis fetes es compleixen i que s’assoleixen els resultats en relació als objectius esperats a través 
d’estudis de control aleatori. 

 
 Model de sostenibilitat: La innovació es dissenyarà i s’implantarà buscant que la seva expansió, el 

manteniment i es desenvolupament es financi amb la seva pròpia activitat, és a dir que es generin els 
ingressos necessaris per garantir-ne la sostenibilitat. 

 
 Experimentació: Les aportacions dels usuaris en el desenvolupament de la plataforma la fa més 

transferible. 



3.5. Estimació de costos i forma de finançament 
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El finançament serà públic-privat: 

 Dotació de 5 milions d’euros del Primer Premi Mayors Challenge, de Bloomberg Philantropies 

 Ajuntament de Barcelona 

 Esponsorització privada 

 Pagament per part dels usuaris de rendes altes, amb ingressos superiors a 3 vegades l’IPREM 
        (L’any 2014 l’IPREM anual és de 6.390,13 €) 

 Empreses que vulguin oferir els seus serveis a través de la plataforma. 

L’import estimat del cost d’implementació de VINCLES BNC per a 20.000 persones usuàries i que té un temps 
previst de 3 anys aproximadament, és de 15.100.000 d’euros. 
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04 
VINCLES BARCELONA GUANYA EL PRIMER 

PREMI DE MAYORS CHALLENGE, DE 

BLOOMBERG PHILANTROPIES. 



4.1. VINCLES BCN, GUANYADOR DEL PREMI MAYORS CHALLENGE, 
DE BLOOMBERG PHILANTROPIES 

26 

Barcelona guanya el primer premi MAYORS CHALLENGE, de BLOOMBERG PHILANTROPIES, amb el projecte 
VINCLES. 



4.1. VINCLES BCN, GUANYADOR DEL PREMI MAYORS CHALLENGE, 
DE BLOOMBERG PHILANTROPIES 

27 

El projecte VINCLES BCN de l’Ajuntament de Barcelona ha estat guardonat amb el primer premi, dotat amb          
5 MILIONS D’EUROS, de la iniciativa Mayors Challenge, de Bloomberg Philantropies, una fundació presidida 
per l’ex alcalde de Nova York, Michael Bloomberg, que promou que les ciutats busquin idees innovadores per a 
resoldre problemes que afecten a la seva població, com l’atur juvenil, l’envelliment de la població, la participació 
ciutadana, el desenvolupament econòmic, el medi ambient i qüestions com l’energia, la salut i la seguretat 
pública.  
Aquesta dotació econòmica servirà per a desenvolupar i aplicar el projecte a Barcelona.  

La ciutat de Barcelona ha guanyat el primer premi entre 155 
propostes presentades en aquesta edició, en la que inicialment 
Barcelona va quedar entre les 21 finalistes(*). La decisió final va 
estar comunicada a l’Alcalde de Barcelona el 17 de setembre de 
2014, en el marc d’un acte públic a París.  
Aquest és el primer any que Mayors Challenge s’ha fer a Europa 
després d’una primera edició per a ciutats nord-americanes. Les 
ciutats d’Atenes (Grècia), Kirklees (Anglaterra), Estocolm (Suècia) i 
Varsòvia (Polònia), han estat guardonades amb un  premi d’ 1 milió 
d’euros pels seus respectius projectes. 



4.1. VINCLES BCN, GUANYADOR DEL PREMI MAYORS CHALLENGE, 
DE BLOOMBERG PHILANTROPIES 
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(*) Els 21 projectes finalistes van ser presentats per:  
 
1. Amsterdam (Països Baixos). Ocupació juvenil 
2. Atenes (Grècia). Compromís Cívic 
3. Bolònia (Italia). Ocupació juvenil 
4. Barcelona (Espanya). Gent gran 
5. Bristol (Regne Unit). Salut. Lluita contra l’obesitat 
6. Brno (República Txeca) Seguretat pública 
7. Cardiff (Regne Unit). Desenvolupament econòmic 
8. Florència (Itàlia). Lluita contra l’atur 
9. Gdansk (Polònia). Compromís cívic 
10. Kirkless (Regne Unit). Capital social. 
11. Cracòvia (Polònia). Transport públic ecològic 
12. Lisboa (Portugal). Energia sostenible 
13. Londres (Regne Unit). Salut Pública. 
14. Madrid (Espanya). Energia renovable. 
15. Schaerbeek (Bèlgica). Estalvi d’energia 
16. Sofia (Bulgària).Compromís Cívic 
17. Stara Zagora (Bulgària). Desenvolupament econòmic amb joves emprenedors 
18. Estocolm (Suècia). Lluita contra el canvi climàtic 
19. L’Haia (Holanda). Compromís Cívic 
20. Varsòbia (Polònia). Transport accessible 
21. York (Regne Unit). Nous sistemes de govern 
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