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L’Ajuntament de Mollet signa un conveni amb Creu
Roja per implantar el Servei Localitzador per a
persones amb malalties cognitives
Gràcies a aquest conveni, quatre persones de Mollet podran fer ús
d’aquest servei que permet tenir localitzades via GPS les persones que
pateixen els primers estadis lleus o moderats de malalties com
l’Alzheimer.
Creu Roja Catalunya presta el Servei Localitzador de Persones (LOPE) que
funciona a través de la xarxa de telefonia mòbil i d’un dispositiu amb GPS que
permet la localització remota permanent dels usuaris. D’aquesta manera, es
proporciona tranquil·litat i seguretat, tant la persona que pateix una malaltia
amb deteriorament cognitiu en fase lleu o moderat, com a la seva família.
Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Mollet col·laboraran amb la Creu Roja
en la selecció dels possibles usuaris que, en un primer moment, podran ser fins
a quatre persones de la ciutat. La xifra podria augmentar en funció de quina
sigui la demanda real del servei. La regidora de Serveis Socials, Ana Díaz,
destacava que gràcies a aquest nou servei “podrem afavorir l’autonomia i la
qualitat de vida de les persones amb demència i allargar el temps en què
poden viure sols a casa seva, fet que també comporta un estalvi
econòmic”.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, reforçava aquesta idea i afirmava que
aquest servei afegeix protecció social als ciutadans: “Fins fa pocs anys,
aquests malalts eren exclosos ràpidament de la vida social. Ara, gràcies
als avenços tecnològics, podem retardar al màxim el seu ingrés”
El sistema LOPE es composa d’un petit dispositiu que els usuaris han de dur a
sobre i que transmet en tot moment la seva posició al Centre de Coordinació de
la Creu Roja. En cas que l’usuari surti de la zona de seguretat establerta per les
famílies s’activa l’alarma. En aquest moment, Creu Roja es posa en contacte
amb la família, que decideix si es fa càrrec directament de buscar la persona
malalta o si dóna permís perquè s’activin els dispositius de seguretat i/o els
serveis sanitaris per trobar-lo i retornar-lo a la “zona de seguretat”.
En els casos en què les famílies ho sol·licitin, sobretot si no viuen a prop del
malalt, es pot consultar via web la situació del malalt en tot moment. La
directora de l’Oficina de Creu Roja a Mollet, Maria Belén Méndez, destacava
“que no es tracta d’un sistema per tenir les persones controlades, fet que

podria fer enrere algun possible usuari, ja que el Centre de Coordinació
només es posa en marxa si es dispara l’alarma i sempre amb el permís de
les famílies”.
Un cop es defineixin els usuaris d’aquest servei a Mollet, l’adquisició del
terminal serà assumida per Creu Roja amb part del finançament procedent de
la Subvenció del 0,7% de l’IRPF del Ministeri de Sanitat. Pel que fa a les
quotes d’alta i mensuals del Servei LOPE, el 50% de la quota d’alta serà
finançada per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) i l’altre
serà assumit per l’usuari. Com en tots els serveis socials que presta
l’Ajuntament de Mollet, es preveuen bonificacions segons la renda.
Creu Roja Catalunya presta aquest servei des de l’any 2008 i actualment ja
se’n beneficien prop de 600 famílies arreu del territori.
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