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Prospectiva Transfronterera Sanitària i Social

Presentació

Un dels reptes del sector sanitari i social resideix en fomentar l’adaptació dels sistemes d’educació i de
formació al mercat de treball. Per fer-hi front, diversos socis han recorregut al Programa operatiu de
cooperació territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA / 2014-2020).
El projecte ProspecTsaso (Prospectiva Transfronterera Sanitària i Social) concerneix l’espai transfronterer i reuneix
8 socis situats:
• a Occitània: la Université de Perpignan Via Domitia, l’Institut Régional du Travail Social de Llenguadoc-Rosselló,
l’Association Joseph Sauvy, l’Institut Saint-Simon ARSEAA i el CRFMS E.R.A.S.M.E.,
• a Catalunya: el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Universitat de Girona i la Universitat de Barcelona.
El projecte ProspecTsaso pretén l’apropament entre els empleadors i els sectors de la formació i de la recerca amb
l’objectiu d’aconseguir un millor coneixement de les professions, les pràctiques i les situacions emergents: nous
destinataris, ocupació temporal, noves formes de governança, treball en xarxa... Els territoris coneixen la lògica
i la política pública arrelades a la cultura nacional. Per contra, les problemàtiques sanitàries i socials (pobresa,
discapacitat, infància en situació de risc, discriminació, envelliment) són nòmades i ignoren les diferents fronteres.
Des d’aquesta perspectiva, aquest projecte permet:
• Reduir l’efecte frontera.
• Fomentar els intercanvis entre professionals com a resposta a la mobilitat dels sectors.
• Permetre als futurs graduats la mobilitat transfronterera, a fi i efecte d’ampliar les seves perspectives d’inserció professional.
• Clarificar i harmonitzar els sistemes d’atenció a les persones i a les situacions emergents. A més, permet compartir
problemàtiques i “pràctiques inspiradores”.
• Generar els coneixements necessaris per a l’acompanyament d’aquestes transformacions, a la manera d’un
observatori que alimenta cases virtuals transfrontereres de la formació, de la recerca i de les xarxes professionals.

L’objectiu del projecte ProspecTsaso és proposar formacions, acompanyar la recerca i
impulsar les xarxes professionals en el camp de la intervenció social i sociosanitària
a partir d’un eix prioritari del programa Interreg Poctefa.
Reforçar les competències i la inclusió en el si dels territoris
(Eix 5 del programa Interreg Poctefa)
Prioritat d’inversió:
Afavorir el treball estable i de qualitat i donar suport a la mobilitat de la mà d’obra per a la integració dels mercats
transfronterers del treball, incloent la mobilitat transfronterera, les iniciatives locals conjuntes en matèria d’ocupació,
els serveis d’informació i d’assessorament i la formació conjunta.
Objectius operatius:
Formació, recerca i promoció de les xarxes professionals en el camp sanitari i social a escala transfronterera.
Objectiu específic:
Fomentar el potencial endogen, el desenvolupament dels sistemes de formació i les competències de les persones
del territori transfronterer a fi de millorar l’accés al treball.
La seva programació s’articula a l’entorn de 4 accions específiques:
• Lluitar contra les discriminacions i afavorir la inclusió.
• Aprehendre i coordinar les trajectòries vitals.
• Observar, analitzar i acompanyar les transformacions de l’acció pública i les mutacions de les formacions.
• Promoure la salut i prevenir riscos.
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