Estrena web el projecte Co-Care, impulsor
d’eines TIC per a cuidadors de persones amb
Alzheimer
● El projecte compta amb suports del món acadèmic i el sector privat, a més de la
col·laboració de cuidadors de persones amb Alzheimer
El projecte de recerca ‘Co-Created ICT Solutions for Alzheimer’s Informal Caregiving’ (Co-Care), en
marxa des de l’1 de gener, ha estrenat una web per donar respostes a necessitats dels cuidadors de
persones amb Alzheimer. 
A Espanya, fins a un 90% de les persones amb Alzheimer són ateses pels
seus familiars
, xifra que posa en valor la necessitat de millorar les condicions i els recursos a l’abast
de les persones cuidadores.
Co-Care té l’objectiu de dissenyar i aplicar nous productes i serveis tecnològics que facilitin el dia a
dia dels cuidadors de les persones amb Alzheimer i, de retruc, millorin la vida dels qui pateixen la
malaltia. Com es detalla a la seva nova web, al llarg de tres anys, Co-Care treballarà també en tres
mesures complementàries: l’estimulació de l’emprenedoria entre els estudiants en recursos
adaptats a les necessitats de l’usuari, la formació dels cuidadors informals en eines TIC i la creació
d’una comunitat online de suport entre els involucrats en el projecte.
És per aquesta voluntat de teixir una xarxa de suport social entre cuidadors que Co-Care ha posat en
, una newsletter i un formulari de contacte per
marxa, a més d’una pàgina web, un usuari de Twitter
fomentar la interacció i divulgació dels avenços del projecte.
Projecte transdisciplinari
Co-Care es duu a terme en el marc de la convocatòria Knowledge Alliances del programa Erasmus+,
que fomenta activitats transnacionals entre institucions d’educació superior i empreses. El projecte
involucra tant investigadors com empresaris i, de manera innovadora, també les persones
cuidadores, amb la voluntat que els resultats de la recerca s’ajustin a les necessitats i demandes dels
qui seran els usuaris dels productes resultants. El lideratge de Co-Care és en mans d’investigadors de
la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), a través dels grups de recerca
Methodology, methods, models and outcomes of health and social sciences
’ (M3O) i Digital Care
,
‘
fusionant així les disciplines de Ciències i Tecnologia, i Ciències de la Salut i del Benestar.
Co-Care compta també amb dos socis catalans més: la Fundació Pasqual Maragall aporta el
coneixement sobre la malaltia i el contacte amb els cuidadors i cuidadores, i l’empresa TIC
Confluència Solucions de Convergència Digital i Mobilitat, l’expertesa en el desenvolupament de
solucions tecnològiques en l’àmbit de la salut. Per altra banda, també hi prenen part 7 socis més de
Portugal, Regne Unit i Bèlgica.
Primers passos

Tots els socis de Co-Care van celebrar el passat mes de febrer una primera reunió a la UVic-UCC, on
es van establir les principals fites a assolir, la metodologia i el calendari del projecte. Des de llavors,
els involucrats estan mapejant exemples de solucions TIC pels cuidadors de persones amb Alzheimer
que hagin tingut èxit a escala nacional i europea. L’objectiu és investigar com es poden millorar els
actuals recursos a través de la incorporació dels cuidadors al procés de disseny i generar-ne de nous.

