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LOGO PROYECTO
Títol i número d’expedient:
Better Aging: More innovative quality relationships for better aging
INV_A122
Envellir millor: Relacions de major qualitat i més innovadores per a un millor envelliment

Resumen:
L’objectiu d’aquest projecte-Operació consisteix en Cercar la millora de les relacions
interpersonals, Prevenir la solitud no volguda i Promoure l’exercici físic donat els seus
beneficis comprovats en l’envelliment saludable i participatiu. Es realitza tenint en
compte de manera individualitzada l’estat físic, funcional, emocional i cognitiu de la gent
gran, aprofitant les noves tecnologies i la seva evolució, amb una adaptació i integració
territorial (en el Garraf) de recursos i serveis que sigui innovadora i personalitzada.
Aquest projecte es considerada una Operació del Projecte PECT-Garraf “Envelliment actiu
i saludable i dependència”, juntament amb quatre Operacions més. Els PECT o projectes
d'especialització i competitivitat territorial s’enmarquen en la RIS3CAT susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Coordina el Consell Comarcal del Garraf

Link pàgina pública del projecte:
Partners o socis (nom, logo, pàgina web):
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) CTPD
Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú (CSP)

Neàpolis (Neàpolis Agència d'innovació de la tecnologia, el disseny i l'esperit empresarial)

Fotos (projecte, reunions, IP):
Agenda o dates:
Durada 28 mesos. Inici 1 de setembre de 2018, final 31 de desembre de 2020

Finançament (Entitat finançadora/es) nom, logo, lema, pàgina web
Co-fianaçament pel Departament de governació, administracions públiques i habitatge de
la Generalitat de Catalunya; projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
(RESOLUCIÓ GAH/815/2018)

Co-finançat pels ajuntaments de la Comarca del Garraf (Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant
Pere de Ribes, Canyelles, Olivella)
Resta de finançament medis propis
Pressupost: 217.096,33 €; Co-finançament FEDER 108.548,17 €; Co-finançament
ajuntaments 65.629,51 €

Investigador Principal (IP), Investigadors Col·laboradors (IC) i Comentaris
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