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t’hi
apuntes?

millorem-los 
la vida,



Al Grup de Recerca 
de Cures de la Salut 

(GRECS) de l’Institut de 
Recerca Biomèdica de Lleida 

Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) 
ho sabem bé i és per això que, 

en col·laboració amb altres grups 
europeus, participem en el projecte 

CoME –Caregivers and Me)–, 
finançat per la Comissió Europea 

en el marc del programa 
Ambient Assisted Living 

(AAL).

T’has preguntat 
mai com pot arribar 
a ser de caòtic el 
dia a dia per a les 
persones grans 
amb deteriorament 
cognitiu?

què és CoME?

CoME és el projecte d’investigació i que, 
alhora, dóna nom a la plataforma tecno-
lògica on-line de serveis, orientada a de-
senvolupar solucions per a empoderar la 
gent gran davant del risc de deteriora-
ment cognitiu i que vol continuar vivint 
de forma autònoma en el seu entorn.

Amb la finalitat de millorar i gestio-
nar la seva vida personal, el projec-
te aborda reptes tan rellevants com 
l’autocuidatge en salut, el suport 
als cuidadors informals i una millor 
coordinació amb els professionals.

El projecte es basa en una plata-
forma web amb diferents funcio-
nalitats que van des del monito-
ratge de la salut i de les activitats 
quotidianes de l’usuari, la detecció 
precoç de problemes de risc, ano-
malies i comportaments, activitats 
d’entrenament de la memòria, la 
incorporació de guies específiques 
i tutorials. Informacions d’utilitat 
tant per als usuaris i usuàries com 
per als cuidadors i cuidadores de la 
gent gran.

t’hi
apuntes?

TIC i 
coneixement

L’envelliment de la població 
és una realitat comuna a tota 
Europa que apressa i exigeix 
nous models d’actuació.
Les Tecnologies de la 
Informació i el Coneixement 
(TIC) són una eina valuosa 
i universal que ens 
permetrà posar a l’abast de 
professionals, cuidadors/es 
i usuaris/es, les eines de suport 
i coneixement –segures i 
fiables– per a l’autogestió de 
la salut de les persones grans 
amb el suport dels cuidadors.

Ajuda’ns a comprendre 
quines són les vostres 
necessitats en 
autocuidatge i cuidatge 
informal de la salut. 

qui pot 
participar?

Professionals
Cuidadors/es
Gent gran

Participa activament en 
el desenvolupament 
de CoME, perquè 
esdevingui una eina 
tecnològica assistencial 
–intuïtiva i fàcil 
d’utilitzar– que millori 
la vida de la gent gran!
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