
 

 

 

 

 

 

 

Presentació del Taller 

‘Alella, poble cuidador’ és una iniciativa impulsada de forma conjunta per les veïnes 

i veïns, les entitats i l’ajuntament d’Alella. L’objectiu de la iniciativa és que totes les 

persones d’Alella que tenen una malaltia crònica o es troben en situació de final de 

vida, i les seves famílies, així com les persones que pateixen soledat, es sentin 

cuidades i acompanyades.  

Per aconseguir-ho, la iniciativa comportarà la creació i desenvolupament d’una 

Xarxa Comunitària Cuidadora, formada per les institucions públiques, les entitats i 

la ciutadania d’Alella. 

‘Alella, poble cuidador’ es fonamenta en 3 principis: 

• Principi 1. La malaltia, la mort i el dol són una part natural i inevitable de la vida. 

Volem defensar i promoure la seva humanització. 

• Principi 2. Totes les persones tenim el dret a viure un bon morir. Volem que totes 

les persones puguin ser cuidades i acompanyades fins al final. 

• Principi 3. Institucions públiques, entitats privades i veïnes i veïns som 

coresponsables del benestar de la nostra comunitat. Volem ser comunitats 

compassives, solidàries i equitatives.  

La iniciativa es concretarà en 3 àmbits d’intervenció: la cura i acompanyament, la 

capacitació, i l’educació i la sensibilització. En cada un d’aquests àmbits s’han 

identificat diverses iniciatives, com, per exemple, la creació d’un Grup de Voluntariat 

per l’Acompanyament, el Programa de Suport a Persones Cuidadores, el Programa 

de Suport a Persones en Situació de Dol o el Programa Escoles Cuidadores, entre 

d’altres. 

Abans de finalitzar l’any, Alella ens declararem, mitjançant l’aprovació d’un Manifest 

en un ple de l’Ajuntament, ‘Poble Cuidador’. 

‘Alella, poble cuidador’ té el suport de la Fundació La Caixa, la Fundació Sant 

Francesc d’Assís i l’Ajuntament d’Alella. 

Taller de Creació de la Xarxa Comunitària Cuidadora 
6 i 7 de novembre 

 
 



Dia i hora 

 Divendres, 6 de novembre, de 5:30 pm a 8:30 pm 

 Dissabte, 7 de novembre, de 9:30 am a 1:00 pm 

 

Lloc 

Degut a les restriccions associades a la pandèmia del Coronavirus, el taller es 

realitzarà de forma telemàtica. 

Per connectar-se al taller, les persones participants hauran d’utilitzar els següents 

enllaços a la plataforma Zoom: 

 Divendres: 
https://zoom.us/j/91332504571?pwd=NVpyWHNmdDFHT05QMzFaaFAwOSt0QT09 

 

 Dissabte:   

https://zoom.us/j/98564439170?pwd=UHpHMUVlUVE1UW5ILzhlaUVJd2xadz09  

 

Preguem que totes les persones participants facin la connexió a zoom 15 minuts 

abans de l’inici de taller, per tal de poder començar amb puntualitat.  

 

Participants 

El Taller està obert a totes les institucions, entitats i veïnes i veïns d’Alella.  

És necessari i important comunicar l’assistència a:  alella@poblesquecuiden.org 

El Taller comptarà amb la facilitació de Mònica Sánchez Ocaña. 

 

Objectius del Taller 

 Acordar els objectius i àmbits d’intervenció del projecte ‘Alella, poble 

cuidador’ conjuntament amb les institucions, les entitats i la ciutadania 

d’Alella  

 Acordar els Principis Comunitaris per la cura i l’acompanyament  

 Definir el contingut del Manifest ‘Alella, poble cuidador’ 

 Acordar les funcions de l’Equip de Governança i l’Equip Operatiu 

 Acordar les següents passes per la constitució de la Xarxa Comunitària 

Cuidadora 

https://zoom.us/j/91332504571?pwd=NVpyWHNmdDFHT05QMzFaaFAwOSt0QT09
https://zoom.us/j/98564439170?pwd=UHpHMUVlUVE1UW5ILzhlaUVJd2xadz09


Agenda del Taller 

 

Divendres, 6 de novembre 
17:15 Connexió a Zoom 

https://zoom.us/j/91332504571?pwd=NVpyWHNmdDFHT05QMzFaaFAwOSt0QT09 
17:30–
18:00 

Benvinguda del Sr. Marc Almendro, Alcalde d’Alella. Revisió dels 
objectius i de l’agenda 

18:00– 
18:45 

‘Morim bé?’ 
Col·loqui amb el Dr. Joan Carles Trallero, fundador de la Fundació 
Paliaclínic i autor de diversos llibres 

18:45– 
19:15 

Pausa 

19:15– 
20:15 

El Projecte ‘Alella, poble cuidador’ 
Presentació dels objectius i àmbits d’intervenció 
Treball en grups, diàleg i validació 

20:15– 
20:30 

Visualizant la Xarxa Comunitària Cuidadora 

 

Dissabte, 7 de novembre 
9:15 Connexió a Zoom 

https://zoom.us/j/98564439170?pwd=UHpHMUVlUVE1UW5ILzhlaUVJd2xadz09 
9:30– 
10:30 

Com volem cuidar i acompanyar a Alella? 
Presentació, diàleg i validació dels Principis Comunitaris per la Cura 
i l’Acompanyament 

10:30– 
10:45 

Pausa 

10:45– 
11:30 

Com ens volem organitzar? 
Presentació, diàleg i validació de les funcions de l’Equip de 
Governança i l’Equip Operatiu 

11:30– 
12:00 

Pausa 

12:00– 
12:30 

El Manifest ‘Alella, poble cuidador’ 
Creant conjuntament el contingut del Manifest ‘Alella, poble 
cuidador’ 

12:30–
12:45 

Com avançarem? 
Presentació de les següents passes desprès del Taller 

12:45– 
1:00 

Valoració i Comiat 

 

 

https://zoom.us/j/91332504571?pwd=NVpyWHNmdDFHT05QMzFaaFAwOSt0QT09
https://zoom.us/j/98564439170?pwd=UHpHMUVlUVE1UW5ILzhlaUVJd2xadz09

