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Per que es crea CASSDEP del Ripollès? 
Ø  Comarca amb un índex d’envelliment superior a la mitjana 

de Catalunya i on la distribució de la població és molt 
dispersa. 

Ø  Alt índex de Persones amb diferents nivells de dependència. 
Ø  Canvis produïts en l’estructura i en el model familiar, 

aparició de noves formes de convivència, pèrdua del paper de 
la dona com a cuidadora de la persona gran. 

Ø  Necessitat de coordinació entre els diferents professionals 
implicats(SSAP, especialitzats i sociosanitaris). 

Ø  Desplegament de la llei de dependència. 

Posa de manifest la necessitat d’una atenció integral,  
a les persones amb dependència, intentant confluir 
de manera òptima les vessants sanitària i social. 

 



Recursos socials disposem? 
MUNICIPIS 

Acolliment 
residencial centre dia 

menjador 
social 

hab. 
compartits 

Vall Camprodon 
  
  
  

29 publiques 
27 privades 

1 estada temporal 
57 places totals 

  
12 privades 

  
  

 
si  
  

Campdevànol 
  

60 publiques 
60 places totals 

16 publiques 
  

  
  

  
  

Sant Joan 
Abadesses 
  
  

24 publiques 
27 privades 

51 places totals 

16 publiques 
  
  

si  
  

  
  

Fundació Guifré 
  
  

53 publiques 
14 privades 

67 places totals 

30 publiques 
  
  

si  
 casal 

 gent gran 

8 places 
  
  

Sant Eudald 
  
  

10 publiques 
11 privades 

21 places totals 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Vall de Ribes 
  
  

30 publiques 
15 privades 

45 places totals 

8 publiques 
  
  

si  
  

  
  
  

Places totals 301 82   8 



Recursos Sociosanitaris? 
Hospital de Campdevànol 

MUNICIPIS	   Llarga estada	   Convalescència	   HDSS	   PADES	   AGI	  
Hospital 

Campdevànol 20 places	   12 places	   25 places	   1	   1	  



Recursos per  persones amb 
discapacitats i recursos de Salut Mental? 
Recursos per persones amb discapacitats 	    	    	  

MUNICIPIS	  
 

residencia	   pisos tutelats	   centre dia	   c.ocupacional	  
centre especial 

treball	  
Ripoll	   24	   43	   24	   108	   100	  

Recursos salut  mental	    	  

MUNICIPIS	   centre dia	   CCEE salut mental	   Pre-laboral	  
Ripoll	   20	   1	   15	  



CASSDEP Ripollès 
•  Per tots aquest motius es crea un espai de 

tal de coordinar l'accés als serveis 
e s p e c i a l i t z a t s t a n t s o c i a l s c o m 
sociosanitaris, amb connexió amb els 
serveis socials d'atenció primària. Es 
decideix crear la comissió CASSDEP del 
Ripollès que entra en Vigor  en data del  
9-03-09. 



CASSDEP Ripollès 
Objectius 
Ø Gestió de casos derivats de la sol·licitud de 

dependència 
Ø Coordinar l’acció de serveis socials d’atenció 

primària , especialitzats i sociosanitaris 
Ø Gestió detallada i equitativa de les llistes d’espera, 

establint criteris de prioritat amb les situacions més 
urgents. 

Ø Millorar el procés de transaccions de les persones 
entre recursos o sistemes. 

Ø Determinar necessitats poblacionals. 
Ø Determinar i analitzar l’oferta i la demanda de serveis 

i prestacions existents. 



CASSDEP Ripollès 
Membres 
Ø Representat de cada una de les Residències 

Geriàtriques de la comarca del Ripollès. 
Ø Representant Comarcal de Dependència. 
Ø Representant dels Serveis Socials d’Atenció Primària 

del Consorci de Benestar Social del Ripollès. 
Ø Representant dels Serveis Sociosanitaris de l’Hospital 

de Campdevànol. 
Ø Representant Fundació MAP. 
Ø Referent Serveis Territorial de l’ICASS. 
Ø Referent Comunitària Dependència. 



CASSDEP Ripollès 
Funcionament 
Ø  La comissió es trobarà quinzenalment. 
Ø Es prendrà acta de cada reunió. 
Ø Els acords seran presos per unanimitat 
Ø Es parlarà de casos que estiguin en situació de 

dependència . 
Ø  L’horari de les reunions serà de 12 a 14h. En 

aquesta franja horària s’haurien de poder validar els 
PIA’s amb la referent comarcal. 



CASSDEP RIPOLLÈS 
Resultats 

 Nº DE CASOS VELLESA DISCAPACITAT  TOTAL 

2036 340 2376 

Nº DE CASOS HOMES       DONES 

  
 

1478              898 

    Nº CASOS 
NO GRAU  40 

GRAU I 303 

GRAU II 932 

GRAU III 857 

ALTRES  240 

PRIORITZACIONS 

29 

 Nº DE CASOS VELLESA DISCAPACITAT  TOTAL 

2036 340 2376 



CASSDEP Ripolllès 
Resultats  

 PRESTACIONS I SERVEIS DEL RIPOLLÈS 

TIPUS D’AJUT 
PRESTACIÓ 
ECONÒMICA SERVEI TOTAL 

Residència 224 413 637 

Centre de dia 6 107 113 

Servei ajuda domicili (SAD) 0 220 220 

Llarga estada 0 97 97 

Hospital de dia Sociosanitari 0 37 37 

Centre ocupacional disminuits 0 60 60 

Residencia disminuits 0 53 53 

Assistent personal 0  0 0 

Cuidador no professional 1090  0 1090 

Total general 1320 987 2307 



CASSDEP Ripollès 
Conclusions 
•  Es un espai de Coordinació entre  diferents institucions de la 

comarca  ( serveis socials d’atenció primària, especialitzats i 
sociosanitaris) que permet unir forces i fer projectes comuns. 

•  Som professionals pròxims a l’usuari , aquest es un avantatge 
inqüestionable  que permet conèixer la situació sociosanitària de 
l’usuari i les seves necessitats. 

•  Tenim coneixement de la informació tècnica necessària per a 
quantificar l‘estat sanitari, funcional , cognitiu, els recursos econòmics, i 
el suport familiar. Aquesta informació està legislada  i consensuada . 

•  Tenim coneixement del recursos disponibles per assignar-los de 
forma més fluida, eficient i equitativa.  



moltes gràcies 
per la vostra  

atenció. 


