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1. Conferència Inaugural  

1.1. Fundación Edad&Vida: Alineant el repte, la resposta i la política 

La conferència inaugural va anar a càrrec de Rafael Bengoa, metge, codirector de Si-Health, 

exdirector del Sistema de Salut OMS, exconseller de Sanitat del Govern Basc i Sènior Fellow de 

Harvard. 

La intervenció va partir de la dada que diu que l'any 2020, per primera vegada en la història 

universal hi haurà més persones de 65 anys que menors de 25 amb la seva conseqüent elevada 

prevalença de cronicitat i vulnerabilitat. 

Es va subratllar la necessitat de donar una solució immediata a la fragmentació entre el sistema 

social i sanitari que permeti establir un bon sistema de salut públic a Espanya. Això és així, 

perquè actualment, l'atenció social i de salut, a nivell estatal, encara es presta de manera massa 

fragmentada, sense aconseguir un grau adequat d'integració social i sanitària, ni dins dels 

diferents nivells del sistema de salut. De fet, en nombrosos casos ni tan sols es comparteix la 

informació clínica de les persones entre els diferents serveis i nivells assistencials. 

De la mateixa manera, es van assenyalar els problemes que presenta el sistema de salut a 

Espanya: llistes d'espera, insatisfacció de l'usuari i fragmentació entre el que és sanitari i el que 

és social, entre d'altres. En aquest sentit, es fa palesa la necessitat de construir un sistema 

integrat local, amb una planificació que atengui les necessitats geogràfiques de cada població a 

mig termini. 

Finalment, va concloure amb la defensa de la generació d'una tendència cap a un model de salut 

poblacional com a factor principal de prevenció que permeti a la població estar més a casa i a la 

comunitat, i menys als hospitals. 

Per a això es necessita lideratge, compromís i determinació política. El canvi que cal és de tal 

envergadura que es pot veure compromès sense aquesta determinació per part de l'estament 

polític. 
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2. Mòduls principals 

2.1. Mòdul 1: Atenció domiciliària 

L'atenció domiciliària (AD) serà una de les respostes assistencials emergents que es visualitzarà 

a curt i mig termini a Espanya i a la majoria de països que assumeixen el repte d'articular una 

resposta d'atenció efectiva i basada en els valors i preferències dels ciutadans. Amb tota 

seguretat, l'AD acabarà sent un àmbit d'atenció emergent i extraordinàriament dinàmic. 

Actualment observem el desenvolupament de programes d'atenció al domicili, tant en l'àmbit 

sanitari com social, que acaben actuant en sitges i amb inèrcies poc col·laboratives. Per això, en 

aquest mòdul s'ha prioritzat un contingut en què es puguin conèixer experiències avançades i 

d'innovació organitzativa en aquest àmbit d'atenció. 

La primera ponent, Tazim Virani, directora de SE Global al Saint Elizabeth Health Care a Ontario 

(Canadà), va reflexionar sobre els motius pels quals, en els darrers anys, s'ha posat el focus en 

l'atenció domiciliària com a solució a les necessitats actuals de les persones. A Canadà, els 

pressupostos sanitaris s'han centrat principalment en hospitals i metges, amb menor atenció en 

àrees com l'atenció domiciliària i comunitària. Hi ha una àmplia evidència que aquest patró és 

insostenible. Proporcionar atenció domiciliària per a situacions agudes, cures assistencials a llarg 

termini, mantenir les persones fora dels hospitals, identificar i avaluar les patologies en fases 

primerenques i establir estratègies de prevenció són els objectius generals dels sistemes 

d'atenció domiciliària efectius i integrals. 

En la seva presentació es va centrar en proporcionar una visió general de l'atenció domiciliària 

a Canadà, amb un model que té un alt nivell de cobertura i intensitat, incloent alguns dels 

aspectes crítics, reptes i solucions. Es va destacar l'alt nivell de desenvolupament de serveis al 

domicili constituint un autèntic sector al Canadà. Hi ha uns serveis altament professionalitzats 

amb organitzacions que actuen com un veritable integrador de serveis ( "hub") d'ampli espectre 

(infermeria, teràpia ocupacional, logopèdia...) a les persones usuàries i els seus cuidadors. A 

més, han incorporat un nombre important d'infermeres de pràctica avançada ("nurse 

practitioners") amb competències i regulació avançada que ofereixen un model d'alta resolució. 

Tazim també va impartir el taller titulat "Atenció domiciliària. Estructura del servei d'atenció 

mèdica domiciliària a Ontario, Canadà" on va fer una exposició més detallada de l'experiència 

canadenca en l'avaluació de l'elegibilitat dels usuaris de l'atenció domiciliària, l'assignació dels 

recursos en funció de les necessitats dels usuaris i de les bones pràctiques en la provisió de les 

cures i en la valoració de la qualitat. 

La situació actual dels països nòrdics va ser presentada per Astrid Lindström, consultora de 

política social de la Universitat d'Estocolm. Així doncs, va centrar la seva exposició en la 

descripció de models d'integració de cures a domicili, d'alta cobertura i intensitat, a Dinamarca 

i Suècia on és objectivable la importància i tradició en el desenvolupament i priorització de 

serveis d'atenció personal i atenció domiciliària versus serveis residencials, amb una forta 

implicació dels municipis per tal de facilitar que els serveis sanitaris i socials actuïn d'una manera 

més col·laborativa. Va ressaltar els condicionants i el nivell i modalitats 

d'integració/coordinació/connectivitat dels serveis a domicili a aquests països, en els quals el 

model de benestar i d'atenció a les persones es caracteritza per la seva orientació universal, 

responsabilitat pública, atenció a la comunitat, el seu alt grau de descentralització, com ja hem 
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dit, i alt grau d'autonomia financera dels comtats/regions i els municipis que gestionen aquests 

serveis. Una altra característica fonamental d'aquests serveis és la conversió del servei analògic 

de la teleassistència a digital al 90% dels municipis i que permet afegir funcionalitats per a 

videoconferències amb l'usuari, registre de les seves constants vitals (mitjançant "wearables") i 

el seu abordatge a casa. D'aquesta manera, els professionals que presten atenció domiciliària 

tenen informació en temps real als seus mòbils sobre els usuaris a atendre, els serveis a prestar 

en cada cas i les rutes per arribar, i poden documentar in situ i fins i tot, en cas de necessitat, 

obrir les portes dels seus usuaris amb el mòbil. Finalment, va ressaltar la introducció d'altres 

elements singulars com l'assumpció de la responsabilitat dels municipis en la resposta que se li 

requereix, quan l'usuari d'un recurs d'hospitalització és candidat a rebre l'alta i ja està preparat 

per tornar a la comunitat evitant el fenomen de bloqueig a l'alta ("bedblocking"). A més, va 

comentar els diferents models de finançament d'aquests serveis en què participarien el govern 

central, les municipalitats i el propi usuari en diferent grau segons els mateixos. 

L'última intervenció, a càrrec de Lluís Torrens, director d'Innovació Social de l'àrea de Drets 

Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, va presentar el 

projecte conegut com a "superilles socials" que consisteix en un procés de reorganització i 

transformació de la prestació dels serveis d'ajuda a domicili (SAD). Mitjançant l'adaptació de 

models internacionalment reconeguts, com ara l'experiència holandesa de Buurtzorg que es 

caracteritza per un model de major autonomia i resolució en la prestació de servei, l'ajuntament 

de Barcelona està desplegant un nou patró d'atenció basat en la proximitat que permet major 

adaptació a les necessitats dels usuaris, una millor qualitat en el treball professional i que facilita 

la incorporació de nous serveis i la integració sociosanitària, guanyant eficàcia i eficiència. Més 

en detall, implica la creació d'equips d'entre 10 i 15 professionals que atenen entre 45 i 90 

usuaris del SAD. També es va descriure l'experiència col·laborativa entre els serveis de SAD i els 

Equips Atenció Primària a dues àrees de Barcelona (Vilapicina i Sant Martí) que s'està estenent 

a altres barris de la ciutat. Finalment, s'ha introduït un model d'interoperabilitat entre els 

sistemes d'informació sanitaris i socials que permet compartir un conjunt mínim de dades 

d'interès comú que facilita un model de treball més col·laboratiu i resolutiu en la presa de 

decisions.  
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2.2. Mòdul 2: Atenció al final de la vida: Ciutats compassives o cuidadores 

Sota el títol "Atenció al final de la vida. Ciutats compassives o cuidadores ", es van presentar el 

desenvolupament dels models assistencials d'atenció pal·liativa tant a residències, a hospitals, 

així com molts altres tipus de serveis prestats en la pròpia comunitat, més enllà del social i el 

sanitari, aquests últims a través de les diferents experiències de ciutats compassives o 

cuidadores. 

En aquest mòdul tots els participants van coincidir en què en l'actualitat s'estan construint 

ciutats que no faciliten que les persones grans visquin en bones condicions i van insistir en la 

idea de crear comunitats compassives, és a dir, que permetin la cura col·lectiva de les persones 

al final de la seva vida i la dels seus familiars, persones cuidadores i properes. 

En primer lloc, Patxi del Campo San Vicente, director de l'Instituto MAP (Música, Arte y Proceso), 

va centrar la seva intervenció en la presentació de "Vivir con Voz Propia", un projecte que 

reflexiona sobre el final de la vida i promou el compliment d'un itinerari vital complet, 

personalitzat i respectuós amb la persona, fomentant la participació i la capacitat de decisió en 

el seu procés vital. Els objectius d'aquest projecte s'engloben en el projecte "Vitoria-Gasteiz, 

Vecindario Compasivo" mitjançant el qual es pretén crear una ciutat més sensibilitzada i 

preparada per tenir cura de les persones que afronten una malaltia avançada o el final de la seva 

vida en soledat. En aquest sentit, ens va parlar de la seva experiència en la conformació de xarxes 

i coordinació entre les entitats i institucions encarregades d'assistir a les persones malaltes, en 

situació de vulnerabilitat, soledat o dol. 

Per la seva banda, Julio Gómez Cañedo, metge coordinador del Servei de Cures Pal·liatives de 

l'Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, va ressaltar la importància de sistematitzar el procés de 

construcció d'una comunitat compassiva, definir els aspectes que ho faciliten i conceptualitzar 

els elements clau que la defineixen com a tal. En aquesta línia, va assenyalar la importància de 

tornar a la responsabilitat comunitària de la cura dels seus membres perquè ningú mori amb 

dolor, por o solitud. Així doncs, la comunitat trobarà en la cura dels més vulnerables un bé 

relacional a ser protegit des d'una lògica de reciprocitat. Això portaria a establir un concepte de 

salut diferent: la salut com a bé relacional. A més, va apuntar que les ciutats cuidadores i 

compassives només es poden construir sobre una important implicació de la societat civil, amb 

un lideratge de l'Administració Pública més propera i amb el suport d'institucions o grups 

referents al territori. 

A més, Julio Gómez va ser el ponent del taller titulat "Com dissenyar i implementar programes 

de ciutats cuidadores?" en què es va centrar en la metodologia necessària per posar en marxa 

aquest tipus de projectes analitzant els principals reptes que sorgeixen en el procés, així com en 

les seves possibles solucions. 

Finalment, Libby Sallnow, professora clínica superior de la Universitat College London (Regne 

Unit) i experta en medicina pal·liativa, va analitzar el desenvolupament i impacte del moviment 

de comunitats compassives.  

Així doncs, va presentar un estudi que proporcionava un relat reflexiu i crític dels processos i 

impactes de la feina de les comunitats compassives en la pràctica. De fet, els resultats obtinguts 

van ser amplis i van incloure una reducció de la solitud, millores en el benestar i canvis en la 

pràctica de les cures pal·liatives. Finalment, es va concloure que les relacions recíproques entre 
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persones eren el seu principal fonament, el que insta a avaluar la naturalesa del poder i l'agència 

en totes les interaccions.  
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2.3. Mòdul 3: Millora en la qualitat a l’atenció de les persones grans 

En aquesta sessió es van analitzar els reptes que suposa tenir cura de la gent gran des de la seva 

pròpia perspectiva, les accions clau per millorar el procés de tenir cura de les persones grans als 

entorns d’atenció de llarga durada i els processos d'avaluació i millora de la qualitat de l’atenció 

residencial de la gent gran. 

En primer lloc, María Dolores Navarro Rubio, metgessa especialista en medicina preventiva i 

salut pública, doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i 

directora del Departament d'experiència de pacient de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, 

va centrar la seva intervenció en els reptes que suposa l'atenció des de la perspectiva de la 

persona gran. Es parteix de la base que el repte que presenta la cronicitat avui dia en el model 

d'atenció centrada en el pacient es produeix a tres nivells: el del propi pacient i la seva família, 

el dels professionals sanitaris i el de les institucions sanitàries. En aquest sentit, va descriure el 

canvi produït en el paper del pacient, què s'entén per participació del pacient en la presa de 

decisions i el paper de la gent gran en la millora de la qualitat de l'atenció. Sense una planificació 

estratègica que englobi els tres nivells d'actuació (pacients, professionals i institucions), 

difícilment s'aconseguirà assolir l'objectiu de l'atenció centrada en la persona. D'altra banda, es 

va introduir en el debat la necessitat de formar pacients i professionals i dissenyar polítiques i 

estratègies que busquin la responsabilitat del pacient en la seva pròpia atenció, així com la seva 

participació en la presa de decisions o en la representació d'altres pacients. 

De fet, una les conclusions va ser precisament aquest últim aspecte. La involucració del pacient 

crònic en la presa de decisions és clau per avançar en la humanització de l'assistència sanitària i 

aconseguir així una relació de confiança amb els professionals. El prototip de pacient passiu i 

dependent associat al model de relació paternalista entre professionals i malalts s'ha vist 

reemplaçat per un model de pacient més actiu que busca un tipus de relació amb els 

professionals basat en la deliberació i la participació. Així, els pacients crònics i les persones 

grans s'estan incorporant cada cop més en la presa de decisions sanitàries i per això és 

fonamental que les institucions posin el pacient en el centre del sistema sanitari per poder 

comptar amb una confiança en la relació professional-pacient. 

Per la seva banda, Henk Nies, membre del comitè executiu de Vilans a Utrecht i professor 

d'organització i polítiques d'atenció a llarg termini a la Vrije University d'Amsterdam, va tractar 

els avenços en la qualitat de l'atenció a la gent gran als Països Baixos per explicar la seva visió 

sobre el model d'atenció òptim. En concret, va compartir el funcionament del programa 'Dignity 

& Pride on Site' (Dignitat i Orgull a l'emplaçament, això és, a les residències, en la seva traducció 

al català), al que s'han adherit 300 residències dels Països Baixos. Aquest programa, promogut 

pel Ministeri de Salut i Benestar, permet a les residències sotmetre’s a una avaluació contínua 

per conèixer la qualitat en l'atenció que ofereixen, tant des del punt de vista dels usuaris com 

dels professionals, rebre suport i sotmetre’s a successives avaluacions. 

Partint d'aquest model, la persona ha d'estar al centre i va recordar la importància de posar 

també l'atenció en les necessitats dels professionals. De la mateixa manera, va reconèixer que 

cal intentar arribar a un equilibri entre tots els agents implicats. 

Finalment, Clara Drummond, inspectora de salut a Escòcia, va explicar que el 'Care Inspectorate', 

organisme regulador de l'assistència social i el treball social a Escòcia, ha desenvolupat i 

implementat, des del 2017, una nova metodologia i un nou marc d'inspecció a centres 
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residencials per a gent gran. Aquesta acció s'emmarca dins dels nous estàndards de salut i 

assistència social desenvolupats pel govern escocès en col·laboració amb el 'Care Inspectorate' 

i altres organitzacions.  

Segons va explicar, aquest nou model es va elaborar després de la consulta al propi sector de 

l'atenció social, als usuaris d'aquests serveis, als seus familiars i els seus cuidadors. Es basa en el 

model europeu "European Framework for Quality Management" i està dissenyat per facilitar 

l'autoavaluació per part dels proveïdors d'aquestes cures. 

Al debat final, van coincidir en la necessitat de comptar amb una planificació estratègica que 

englobi pacients, professionals i institucions per assolir l'objectiu de l'atenció centrada en el 

pacient.  

D'altra banda, el taller 2 "Acreditació de serveis: reptes de futur als serveis residencials per a 

gent gran" estava relacionat amb aquesta sessió participant en ell, a més de Henk i Clara, María 

del Mar Fernández, directora de l'àrea responsable de programes d’acreditació de la Fundació 

per a l'Acreditació i Desenvolupament Assistencial. 

En conjunt, es pot concloure el següent: 

1. Hi ha una necessitat important de metodologies i suport per a la implementació 

d'estratègies de millora. 

2. Els sistemes d'avaluació de qualitat i l'acreditació de serveis haurien de ser sistemes de 

garantia cap als ciutadans i usuaris, a més de potents activadors i dinamitzadors dels 

processos de millora. 

3. Caldria centrar-se en l'acompanyament en els processos de millora prèviament definits 

i pactats amb els usuaris en funció del que és realment important. Així doncs, s'hauria 

de tenir l'objectiu en tots els processos evolutius que van des de la informació i suport 

en la presa de decisions, passant per la coproducció fins arribar a l'apoderament amb 

un equilibri dinàmic en la gestió de riscos compartits. 

4. Facilitar que hi hagi menys càrrega burocràtica i aquesta millora se centri en resultats. 

Els processos d'atenció s'haurien d'adaptar a l'entorn i situació de les persones i 

recursos. Les millors pràctiques, les bones pràctiques, les pràctiques emergents i les 

pràctiques noves, s'adapten a la complexitat i a les necessitats i potencialitats 

individuals, grupals i dels professionals. Intentar mesurar el que realment és important 

per evitar la càrrega en processos vinculats al registre i tenir més temps disponible al 

costat de la persona. Més personalització de les intervencions i dels sistemes d'avaluació 

en funció de situació i entorns. 

5. Es visualitza el canvi de paradigma cap a la identificació de potencialitats i no únicament 

de necessitats i situacions problemàtiques de la persona. Cal posar èmfasi en un 

concepte de salut dinàmic i de com ho viu la pròpia persona. Alt impacte dels aspectes 

relacionals i de la interacció com a tema a garantir i que forma part d'aquesta xarxa 

sanadora. 
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2.4. Mòdul 4: Experiències Internacionales d’atenció integrada i integral 

En aquest mòdul es van presentar resultats objectius, quantitatius i qualitatius, d'experiències 

internacionals innovadores i pioneres en relació amb diferents models d'assistència integrada 

sociosanitària. Tot això des del convenciment que davant els reptes demogràfics, 

epidemiològics, financers i tecnològics que han d'afrontar els sistemes d’atenció és 

imprescindible disposar d'espais, fòrums, iniciatives de "benchmarking" en l'àmbit de l'atenció 

integrada que ens permetin accelerar l'adopció d'aquelles experiències i bones pràctiques que 

demostrin impacte. 

D'aquesta manera, s'han pogut identificar elements clau per fer una transformació efectiva del 

sistema sanitari i de serveis socials cap a un model més comunitari, preventiu, proactiu i integrat 

on les persones puguin adoptar un paper apoderat i responsable. 

Abans d'entrar al resum de cadascuna de les ponències, cal destacar els elements comuns en 

totes les intervencions analitzades: 

 La necessitat de disposar d'una visió i narrativa sòlida. 

 Clar enfocament en el territori i en l'establiment d'aliances estratègiques. 

 Estratègia multipalanca amb accions top-down i bottom up simultànies. 

 L'ús d'eines activadores i facilitadores (models de pagament, digitalització de cures, 

etc.). 

 Gestió del canvi pel que fa a models d'implantació i nous estils de lideratges. 

 Necessitat de professionals formats i compromesos per proporcionar una bona qualitat 

del servei. 

La primera intervenció la va fer Ana Maria Miquel Gómez, col·laboradora de la Càtedra 

d'Innovació i Gestió Sanitària de la Universidad Rey Juan Carlos i es va centrar en explorar, 

identificar, descriure i analitzar, mitjançant estudis de cas amb resultats tangibles, les principals 

iniciatives innovadores d’atenció integrada implementades a tres regions espanyoles que 

podrien ser traslladades als Estats Units. Els resultats exposats en aquesta intervenció van ser 

els obtinguts per un estudi coordinat per Richard Scheffler i Stephen Shortell de l’School of Public 

Health de la Universitat de Berkeley i finançat per la Robert Wood Johnson Foundation. Així 

doncs, ens va descriure el procés realitzat en l'anàlisi d'iniciatives a Catalunya, Madrid i País Basc. 

D'aquesta manera, de Catalunya es van destacar elements com la integració de la Història Clínica 

Electrònica, l'estratificació de la població, els plans d'atenció personalitzats, la integració dels 

serveis mèdics d'urgències, la integració social i sanitària i les reunions intersectorials. Per la seva 

banda, del model basc es van identificar dues onades d'integració. Una vinculada a la millora de 

l'atenció a pacients crònics (2010-2012) i una altra (a partir del 2013) centrada en aconseguir la 

integració sistèmica a través d'un enfocament de salut de la població i la creació d'organitzacions 

sanitàries integrades que cobreixin tot el territori. Finalment, del model madrileny es destaquen 

elements d'atenció integrada vinculats a l'atenció a pacients crònics com l'estratificació de la 

població, les rutes assistencials integrades, l'organització de les cures pal·liatives o avaluació del 

procés d'implementació i impacte en el territori. 

A continuació, Robin Miller, codirector del Center for Leadership in Health & Social Care a la 

Universitat de Birmingham i coeditor en cap de la International Journal of Integrated Care, va 

centrar la seva intervenció en la descripció dels sistemes de salut integrats a les quatre nacions 

del Regne Unit. Es va presentar la tipologia de sistema, integració pràctica, organitzativa i 
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professional, i de les dues dimensions que sustenten la integració funcional i normativa. A més, 

es van comparar els efectes d'aquestes diferents configuracions de l'atenció integrada i els 

enfocaments adoptats per a la seva aplicació. Finalment, es va concloure que, si bé és cert que 

cada sistema de salut i d’atenció té el seu propi context, hi ha barreres comuns perquè els 

usuaris atesos percebin aquesta integració de l'atenció, sent possible aprofitar l'aprenentatge 

entre països per desenvolupar enfocaments d'implementació més exitosos. 

L'última ponent va ser Rhona Radley, gerent de Millora de Serveis de l'NHS Calderdale Clinical 

Commissioning Group, que va explicar el programa "Quest for Quality in Care Homes" (recerca 

de la qualitat als centres residencials, en català). Aquest programa es va presentar com una 

mostra dels beneficis d'un treball integrat entre l'assistència sanitària i social i com la tecnologia 

hi contribueix. Està basat en un equip multidisciplinari integrat que dona suport als metges de 

capçalera i assessora el personal dels centres residencials en matèria de prevenció i atenció per 

garantir que es satisfacin les necessitats dels residents i que les normes s'apliquin de manera 

coherent. Aquest equip treballa amb les principals parts implicades per minimitzar la necessitat 

de què els residents siguin derivats a serveis d'atenció no planificats i garantir que siguin 

gestionats de manera proactiva al propi centre i amb el personal d'atenció hospitalària per donar 

suport a l'alta primerenca dels residents que han estat admesos a l'hospital.  



 
 

12 
Aquest document és CONFIDENCIAL i previst únicament per al seu ús intern de les persones o entitats adherides a Fundación 
Edad&Vida. El seu ús, difusió, distribució, impressió o còpia no autoritzats està prohibit legalment excepte autorització expressa. 

2.5. Mòdul 5: Experiències nacionals d’atenció integrada i integral 

L'objectiu d'aquest mòdul va ser presentar resultats objectius, quantitatius i qualitatius, 

d'experiències nacionals innovadores i pioneres en relació amb diferents models d'assistència 

sociosanitària. 

En primer lloc, Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, 

va explicar el projecte ‘Cuidamos Contigo’, implementat a Madrid i municipis de la Vega Baja 

alacantina, que té com a objectiu millorar l'atenció i la qualitat de vida de persones amb 

malalties cròniques i dependència, les seves famílies cuidadores i equips professionals 

sociosanitaris que treballen en l'àmbit de les cures de llarga durada (CLD). 

La iniciativa aplica instruments i tècniques innovadores pròpies del model d'atenció integral i 

centrada en la persona, amb metodologia de gestió de casos i coordinació sociosanitària, 

garantint la continuïtat de l'atenció. 

Per la seva banda, Carlos Raúl de Pablos, gerent regional de Serveis Socials de la Conselleria de 

Família i igualtat d'Oportunitats de la Junta de Castilla y León, es va centrar en l'experiència 

d'integració sociosanitària en aquesta comunitat. Així, la creació de la plataforma tecnològica 

ARGOSS, en funcionament entre 2016 i 2019, basada en la incorporació de solucions 

innovadores, afavoreix aquesta actuació simultània i sinèrgica dels serveis sanitaris i socials. 

Aquesta plataforma pretén millorar l'eficiència dels sistemes, possibilitar l'atenció integrada en 

qualsevol àmbit territorial de la comunitat autònoma, amb especial atenció als entorns rurals, 

disminuint les visites i desplaçaments evitables de la persona per a l'atenció de primer nivell als 

sistemes de salut i social, així com millorar els temps de resposta del sistema d'atenció integrada 

en els casos que tinguin necessitat d'intervenció urgent. 

Finalment, Conxita Barbeta, directora de la Residència Assistida i Centre de Dia Feixa Llarga "Laia 

González" a l'Hospitalet de Llobregat i membre de l'equip de Direcció General de Protecció Social 

de la Generalitat de Catalunya, va subratllar que l'envelliment de la població a Catalunya, 

l’augment de l'expectativa de vida (augment de les malalties cròniques, de la fragilitat i de la 

pèrdua de funcions), el perfil actual de l'usuari de les residències geriàtriques i l'heterogeneïtat 

de les mateixes, requereix la creació d'una nova cultura integradora dels serveis socials i sanitaris 

a l'entorn residencial. 

 

En aquest sentit, va destacar el Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària 

(PIAISS), que intenta donar resposta a la necessitat d'oferir una atenció integral i integrada, 

sanitària i social amb l'objectiu de crear una xarxa assistencial entre els serveis sanitaris 

d'atenció primària i les residències geriàtriques del territori de Catalunya centrat en l'atenció a 

la persona, amb un servei de proximitat, garantint la qualitat assistencial i optimitzant els 

recursos públics. 

A tall de conclusió, es pot afirmar que, en tots els casos, hi ha bases coincidents que permeten 

que extraguem les següents conceptualitzacions bàsiques en l'establiment de propostes 

d'integració de serveis: 

1. La necessitat de col·laboració per part dels diferents agents que, d'una manera o altra, 

estan vinculats en l'atenció a persones i en la cobertura de les seves necessitats. 
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2. El foment de la visibilitat i coneixement mutu dels sistemes social i sanitari. 

3. La importància de la prevenció, la detecció primerenca i les actuacions anticipades per 

minorar l'impacte de les situacions de necessitat i dependència en les persones i el seu 

entorn. Proactivitat versus reactivitat. 

4. La importància de posar en valor, de nou, el sentit i sentiment de comunitat i proximitat. 

5. La superació d'una visió fragmentada de les necessitats de les persones, aconseguint 

una continuïtat de cures dins del sistema. 

6. L'obligació d'atendre, amb igualtat, la salut física i l'emocional. 

7. L'atenció a la presència o absència, de l'entorn familiar i suport social en els 

plantejaments de cures que es plantegen. 

Totes aquestes qüestions tindran un impacte directe sobre la qualitat percebuda de les persones 

en situació de dependència i el seu entorn; en el reconeixement sobre l'ocupació vinculat a les 

cures de llarga durada; en la coordinació d'agents socials i sanitaris implicats en les cures i, per 

tant, en la sostenibilitat del sistema.  
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3. Sessions paral·leles 

3.1. Sessió paral·lela 1: Humanització i gestió des dels medicaments i productes 

sanitaris 

A la primera de les sessions paral·leles del VII Congrés es va debatre sobre la importància de la 

utilitat terapèutica dels productes sanitaris i medicaments en les cures de persones amb algun 

tipus de demència. En aquest sentit, es va introduir la importància de comptar amb un model 

de gestió encaminat a aconseguir el "quadriple aim" sense oblidar els aspectes d'humanització i 

dignitat en les cures. 

Pablo Martínez-Lage, neuròleg de la Fundació CITA Alzheimer, va exposar l'estat actual del 

coneixement sobre els mecanismes etiopatogènics de la malaltia i possibles dianes 

terapèutiques. A més, va presentar la realitat i els avantatges, terapèutics i d'altre tipus, de la 

diagnosi primerenca com a un objectiu assolible per a qualsevol professional. Finalment, va 

revisar l'actualitat dels assajos clínics en marxa amb noves teràpies i va repassar les dades 

d'eficàcia dels fàrmacs i suplements nutricional aprovats i disponibles per al tractament de la 

malaltia. 

Més en detall, es va explicar com ha canviat la forma d'entendre i afrontar la malaltia gràcies a 

la diagnosi en la fase preclínica. De fet, avui dia es pot saber si al cervell d'una persona s'estan 

produint dipòsits d'amiloide, que és el que ocasiona el deteriorament, i poder disposar d'aquests 

biomarcadors ha modificat la manera d'entendre i afrontar la malaltia. 

A més, es va manifestar que hi ha diversos fàrmacs que permeten intervenir sobre els dipòsits 

d'amiloide i que aquests aporten benefici i estabilitat de la malaltia sent l'efecte més gran si es 

comença el tractament el més aviat possible. Amb el tractament farmacològic es poden 

perllongar les fases lleus de la malaltia i millorar així la qualitat de vida dels pacients evitant 

situacions no desitjades com accidents, presència de majors alteracions conductuals, majors 

nivells de sobrecàrrega a l'entorn afectiu, prevenció i abusos a la persona, etc. 

Després de la seva exposició es va iniciar un debat entre Candela Calle, directora de l'Institut 

Català d'Oncologia; Carlos Mur de Viu, director general de Coordinació Sociosanitària del 

Servicio Madrileño de Salud; i Carmen Ferrer Arnedo, cap de Servei d'Atenció al Pacient de 

l'Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid. 

En aquest debat es va reconèixer la importància de l'aspecte bioètic en l'accés a tots els avenços 

sobretot pel que té a veure amb la falta d'autonomia i la capacitat de decidir d'aquestes 

persones amb malaltia d'Alzheimer i es va ressaltar la importància d'acompanyar la persona i els 

familiars així com de potenciar el treball en equip per humanitzar el sistema. 

En resum, les principals conclusions i temes tractats en el debat van ser els següents: 

 Cal perdre-li la por a l'Alzheimer. 

 L'ètica ha d'estar present en totes les decisions. 

 Les decisions han de basar-se en l'evidència científica. 

 L'abordatge del pacient ha de ser biopsicosocial tenint en compte totes les necessitats 

d'ell i la seva família. 

 Cal treballar més per garantir la traçabilitat de l'atenció redefinint la cartera de serveis. 
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 La necessitat de plantejar organitzacions basades en valors sòlids si es persegueix 

humanitzar-les. 

 Els valors canvien el diàleg en les organitzacions, la relació amb els professionals i en 

conseqüència amb els pacients i els seus familiars. 
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3.2. Sessió paral·lela 2: Noves cures a mida dels usuaris i les seves famílies-

cuidadors 

Aquesta sessió s'ha enfocat cap als cuidadors familiars i a les noves necessitats que es plantegen 

les famílies espanyoles. Són necessàries iniciatives innovadores per respondre a les noves 

necessitats de la gent gran i les seves famílies. En aquesta sessió, s'ha parlat de noves 

possibilitats de cures i de suport a les famílies amb experts de diferents àmbits, com l'assistència 

sanitària, l'urbanisme, el disseny i la tecnologia que van coincidir en la necessitat d'aplicar 

iniciatives innovadores a l'atenció de les persones que necessiten cures especialitzades per 

donar resposta a les necessitats integrals que presenten aquestes persones en l'actualitat, 

especialment davant un escenari d'envelliment i longevitat augmentada de la població. 

María Rosa Valls, directora de Campus Mirasierra de Sanitas Mayores, va parlar de l'oferta 

assistencial de serveis que van posar en marxa dins del format Campus. El que s'ha fet va ser 

crear grups de treball transversals en què van participar persones d'àmbits molt diferents però 

amb una finalitat comuna: millorar la vida de les persones que necessiten cures especialitzades. 

D'aquesta manera, es va posar en marxa el concepte Campus, un conjunt de plataformes de 

serveis que permeten donar a la gent gran diferents opcions en funció de les seves necessitats, 

des de la residència i els centres de dia fins a les cures professionals a la llar. 

Elisa Pozo, investigadora del grup ABIO de la Universidad Politécnica de Madrid i coordinadora 

del projecte UNI-Health EIT Health, va parlar del projecte que estan desenvolupant sobre 

urbanisme i ciutat saludable al districte d'Usera a Madrid. Pozo va subratllar que la ciutat ha de 

transformar-se per incorporar en el nostre dia a dia el tenir cura de les famílies i va assenyalar 

que Espanya té un gran avantatge pel seu clima, cultura i abundància de ciutats mitjanes en què 

es pot caminar a peu amb facilitat. 

El punt de vista del disseny en les cures especialitzades el va posar Lekshmy Parameswaran (The 

Care Lab), experta en disseny centrat en la persona i cures, que va destacar la necessitat de 

pensar en com redissenyar les nostres vides per viure cent anys i més. Per a ella, les claus són 

en primer lloc, escoltar amb atenció no només als familiars, sinó també als professionals; en 

segon lloc, facilitar un diàleg i, en tercer lloc, co-crear des del punt de vista del disseny. 

José Murillo (Smart IoT Labs) va aportar les possibilitats de l’"Internet de las cosas" i la seva 

aplicació a les cures amb les seves possibles aplicacions. Així doncs, va fer referència al 5G, la 

Intel·ligència Artificial, la robòtica i el vehicle autònom com a elements que ajudaran 

significativament les persones que necessiten cures especialitzades, les seves famílies i 

cuidadors. Així mateix, Murillo va assenyalar els costos, la interoperabilitat entre solucions i la 

interactuació amb els usuaris com els tres principals reptes perquè aquestes tecnologies puguin 

implementar-se.  
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3.3. Sessió paral·lela 3: Alimentació i nutrició a persones en situació de necessitat 

d’atenció 

Aquesta sessió es va centrar en analitzar l'estat i necessitats nutricionals específiques de les 

persones que tenen més de 65 anys en situació de necessitat de cures assistencials, sense 

importar el nivell, és a dir, siguin usuaris d'atenció especialitzada domiciliària, residencial o 

hospitalària. A més, es van presentar i es va debatre sobre les intervencions i tractaments 

específics en cada nivell assistencial. 

En ella, Federico Cuesta, del servei de geriatria de l'Hospital Clínico San Carlos de Madrid, va 

subratllar que la situació de risc nutricional en la gent gran ve determinada per la complexitat 

que suposa l'abordatge d'una persona amb múltiples patologies que venen modulades per un 

perfil de dependència en diferents aspectes (econòmics, mobilitat, suport social i requeriments 

nutricionals). En aquest context, el suport nutricional permet en molts casos millorar el pronòstic 

i la recuperació física i funcional sense oblidar l'efecte sobre la qualitat de vida. 

A més, va recalcar que habitualment es requereix una optimització de la dieta adaptada als 

gustos i costums de la persona gran, però, tot i així, en moltes ocasions i a causa de les malalties 

existents, cal assolir uns requeriments energètics més elevats que no poden cobrir-se 

exclusivament amb la dieta tradicional, el que comporta l'ocupació addicional de productes 

enriquits, sobretot, amb proteïnes. 

Per la seva banda, Elena Guedea, nutricionista clínica de l'Hospital Universitari General de 

Catalunya del Grupo Quirónsalud, va recordar que les persones grans són molt vulnerables a la 

deshidratació i a la malnutrició i que són molts els aspectes que acaben determinant 

l'alimentació d'aquestes persones (si viuen soles o conviuen amb altres familiars, la situació 

econòmica, costums, hàbits o cultura alimentària). 

Per això, es fa imprescindible realitzar una valoració nutricional i analitzar els factors que puguin 

incidir en una alimentació inadequada, per tal d'aconseguir un estat nutricional òptim que 

proporcioni el millor estat de salut i benestar i permeti sumar a la longevitat una bona qualitat 

de vida. 

Així mateix, va recordar que algunes de les causes d'una alimentació inadequada en la gent gran 

són la pèrdua d'interès pel menjar, la manca de gana, la manera de cuinar certs aliments, trobar 

que és avorrida o poc atractiva la presentació al plat, la utilització de coberts inadequats en 

persones amb problemes articulars a les mans, els problemes de masticació-deglució, el tenir 

cura de la boca i l'estat de les pròtesis dentals o el deteriorament cognitiu del pacient. 

Finalment, el director d’Inforesidencias.com, Josep de Martí, va centrar la seva ponència en 

l'alimentació i la nutrició de la gent gran en situació de dependència i va aportar solucions 

d'assistència nutricional existents a nivell nacional i internacional, així com requisits i normes 

que es plantegen des de les administracions públiques per a aquest tipus d'atenció. 

Així, de Martí va destacar que, de la mateixa manera que altres aspectes de l'assistència 

sociosanitària, en la nutrició i alimentació s'està vivint un apoderament de la persona 

beneficiària, individualitzant la seva atenció i tenint en compte els seus gustos i preferències. 

Tot i això, va assenyalar que en aquest canvi trobem algun obstacle normatiu que dona més pes 

als aspectes nutricionals o fins i tot, logístics, de l'alimentació que a les opcions personals com 
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la capacitat d'elecció d'una dieta o la implicació de l'usuari en l'elaboració dels menús i els plats. 

Finalment, va concloure dient que tots dos aspectes han de coexistir en harmonia, garantint la 

qualitat i seguretat de l'alimentació i respectant l'autonomia i preferències de la gent gran.  
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3.4. Sessió paral·lela 4: Atenció sociosanitària als centres residencials 

Aquesta sessió va tenir com a objectiu principal contribuir al debat sobre la situació, a nivell 

estatal, i el paper dels centres residencials com a proveïdors d'atenció i cures integrals i 

especialitzades a les persones que ho necessiten. 

Així, en primer lloc es van exposar les conclusions d'un document de posicionament sobre 

"atenció sociosanitària i assistència farmacèutica en centres residencials" coordinat per 

Fundación Edad&Vida i elaborat en col·laboració amb diferents agents experts en l'àmbit de 

l'atenció sociosanitària: representants de societats científiques i professionals, associacions de 

pacients, prestadors de serveis i proveïdors de medicaments, de productes sanitaris i nutrició 

enteral. 

En aquest document es defensa que l'envelliment de la població, l'augment de l'esperança de 

vida, juntament amb l'increment de la cronicitat, la pluripatologia i les situacions de 

dependència, tenen una incidència directa en el perfil de persones que estan sent ateses 

actualment als centres residencials per a gent gran a Espanya. 

És necessari el desenvolupament d'una adequada xarxa de serveis integrats d'atenció social i 

sanitària al nostre país: centres sociosanitaris i residencials, serveis d'atenció a domicili i de 

teleassistència, que cobreixin la demanda creixent d'atenció a aquestes persones. 

Precisament, en els últims anys, a causa del comentat envelliment progressiu de la població i a 

l'alta incidència de malalties cròniques i complexes, els centres residencials estan assumint una 

càrrega d'atenció sanitària cada cop més important, atenent a persones amb problemes de salut 

complexos i amb nivells de dependència cada vegada més elevats. 

En aquest sentit, a Fundación Edad&Vida impulsem i coordinem un projecte i vam reunir al 

voltant d'unes taules tècniques diferents agents experts en l'àmbit de l'atenció sociosanitària: 

representants de societats científiques i professionals, associacions de pacients, prestadors de 

serveis, proveïdors de medicaments, de productes sanitaris i nutrició enteral; per analitzar la 

situació actual, detectar i descriure els principals reptes i proposar possibles solucions que 

permetin millorar l'atenció sanitària i la qualitat de vida de les persones que viuen en aquests 

centres residencials. Al mateix temps, vam pretendre donar visibilitat a l'atenció sanitària 

(mèdica, funcional i farmacèutica) que es realitza en ells, perquè es consideri com un nivell 

assistencial intermedi dins el Sistema Nacional de Salut. 

Més en detall, s'ha treballat en tres taules centrades en aspectes diferencials. 

En relació a l'atenció sociosanitària, les principals recomanacions són: 

1. Reconèixer l'atenció en residències com un nivell assistencial diferenciat de la primària 

i de l'hospitalària i plenament integrat al Sistema Nacional de Salut. 

2. Establir les eines de coordinació necessàries per facilitar el funcionament d'aquest nou 

nivell assistencial de forma integrada. 

3. Desenvolupament d'un model de planificació que permeti diferenciar els centres segons 

les necessitats socials i assistencials. 

4. Posar en marxa estudis científics robustos que explicitin la càrrega sanitària que atenen 

els centres residencials. 



 
 

20 
Aquest document és CONFIDENCIAL i previst únicament per al seu ús intern de les persones o entitats adherides a Fundación 
Edad&Vida. El seu ús, difusió, distribució, impressió o còpia no autoritzats està prohibit legalment excepte autorització expressa. 

5. Fer visible la tasca tant dels professionals dels centres com dels que actuen en 

coordinació amb ells. 

6. Apostar per l'especialització professional, reconeixent la formació específica i 

especialitzada, i impulsar la formació contínua. 

7. Millorar les condicions laborals dels professionals equiparant-los amb els del sistema 

nacional de salut. 

8. Creació d'una estructura real de relació entre hospitals, centres i recursos d'atenció 

intermèdia (centres sociosanitaris i residencials) i d'atenció primària. 

9. Creació d'un marc estatal d'acreditació social i sanitària bàsic i comú que valori 

positivament la implantació de protocols innovadors i garanteixi la qualitat i 

homogeneïtat de l'assistència prestada. 

10. Establiment d'un model de finançament públic mixt vinculat al model de planificació de 

dos tipus d'aportacions en funció de la tipologia de necessitats que s'atenguin als 

centres, és a dir, del sistema social per a les d'aquest tipus i del sistema de salut per a 

les assistencials. 

Sobre l'assistència farmacèutica als centres, es proposa: 

1. Potenciar el desenvolupament de serveis farmacèutics propis als centres i integrar el 

farmacèutic dins de l'equip professional de centre amb capacitat per prescriure. 

2. Millorar els mètodes d'administració adaptats a les necessitats dels usuaris. 

3. S'hauria de mantenir i/o participar en la capacitat de decisió de proveïdors i s'hauria 

d'incloure als concursos un període de prova. 

4. A més del pagament del preu de medicament, producte sanitari o dietètic; s’hauria 

d'evolucionar a un sistemes mixtos de pagament per serveis professionals, capitatius o 

una combinació de tots dos, introduint noves fórmules de finançament que tinguin en 

compte la complexitat de les persones ateses als centres residencials. 

5. Elaborar una guia farmacoterapèutica dels productes a utilitzar al centre per tal de 

seleccionar els idonis i facilitar la gestió. 

6. Considerar la prestació farmacèutica pública que tenim tots els ciutadans com a part de 

l'assistència sanitària de manera que estigui totalment finançada. 

7. Desenvolupar i formalitzar la normativa del dipòsit de medicaments ja sigui vinculat a 

una oficina de farmàcia o a un servei de farmàcia. 

8. Disposar d'existències controlades de productes farmacèutics d'urgència, productes 

habituals i de la medicació personalitzada dels usuaris del centre, així com de productes 

específics de l'atenció pal·liativa. 

9. Establir un pla de formació continuada i creació d'una plataforma integrada per tots els 

agents implicats (establiment de protocols, criteris de selecció, etc.). 

10. Fomentar la participació dels professionals sanitaris en estudis d'investigació en 

farmacoteràpia i productes sanitaris; i analitzar i avaluar, d'una manera rigorosa, els 

resultats econòmics i sanitaris d'experiències d'integració. 

Finalment, en relació a l'atenció al final de la vida, es recomana: 

1. Establiment de plans assistencials específics d'atenció al final de la vida. 

2. Establiment de plans de formació específica d’atenció al final de la vida i exigir una 

correcta formació dels professionals. 

3. Implementació de polítiques de retenció i no rotació del professional format. 
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4. Millora dels registres de dades en què s'inclogui un ítem que indiqui que aquesta 

persona es troba en situació de final de vida i altres condicionants i variables no 

merament sanitàries. 

5. Acreditació dels centres residencials dotats de recursos d'atenció pal·liativa. 

6. Unificar els criteris i establir, a nivell estatal, guies de bones pràctiques clíniques i 

protocols específics d'atenció pal·liativa. 

7. Desenvolupar un programa estatal per al suport i implantació de la planificació 

anticipada de decisions. 

8. Analitzar exhaustivament els models assistencials i de coordinació entre nivells existents 

que es puguin considerar com a bones pràctiques. 

9. Desenvolupar i establir un sistema de coordinació i comunicació entre tots els nivells 

per facilitar l'accés a aquests productes i facilitar la creació d'un dipòsit específic. 

10. Establiment dels mecanismes d'acreditació i reconeixement dels centres i professionals 

o unitats específiques de cures al final de la vida als centres residencials. 

Durant el posterior debat van intervenir el director general del Consorci de Salut i Atenció Social 

de Catalunya i president de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto 

García; Fini Pérez Martínez, directora de Departament Tècnic Assistència de DomusVi en 

representació d’AESTE; i Montserrat Llopis, directora d'ACRA i membre de la junta directiva de 

CEAPS. 

El debat va servir per ratificar les conclusions anteriorment exposades excepte la relativa a la 

creació d'un nivell assistencial intermedi. En aquest sentit es va argumentar que el realment 

important per oferir una atenció adequada és no crear artefactes que acabin fragmentant-la 

més, sinó treballar en la unificació i integració dels serveis per atendre totes les necessitats de 

la persona, independentment del nivell o qui els proveeixi, i sempre respectant les seves 

preferències i desitjos. 
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3.5. Sessió paral·lela 5: Atenció primària de salut i integració de serveis: dos 

conceptes que es necessiten mútuament 

En el context actual, els sistemes que atenen la salut i el benestar de les persones, especialment 

d'aquelles amb més necessitats, proposen la integració assistencial com un vector de 

transformació imprescindible. 

Davant d'aquest repte, l'atenció primària de salut (APS) esdevé un nivell assistencial clau, ja que 

és un entorn preferent per a la gestió i la presa de decisions referides a aquestes persones. A 

més, a casa nostra l'APS es considera un argument determinant perquè Espanya pugui ser 

considerada el país més saludable del planeta, segons el Bloomberg Healthiest Country Index. 

Les ponències dels Drs. Joan Gené, Tino Martí i Raquel Hernández al congrés han aportat dades, 

experiències i reflexions molt interessants (i alhora controvertides) sobre la incorporació de 

l'APS a les estratègies d'integració. 

Martí va parlar de la Declaració d'Astana, adoptada fa un any a la Conferència Global sobre 

Atenció Primària de Salut com una aposta pels sistemes de salut centrats en les persones i 

orientats a l'atenció primària i com a estratègia per aconseguir la cobertura de salut universal i 

els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) contemplats a l'Agenda 2030 de les Nacions 

Unides. 

Segons la seva opinió, els sistemes de salut amb enfocament en l'atenció primària tenen un 

paper clau per abordar a nivell individual les necessitats holístiques de la gent gran i l'atenció 

orientada a objectius. 

Per a Gené, la lògica aconsella repensar l'estratègia, abandonar els inefectius programes 

territorials hospitalocèntrics que segreguen els pacients crònics per passar a oferir una atenció 

centrada en la persona, la seva família, el seu domicili i la seva comunitat. 

Per la seva banda, Raquel Hernández va parlar de la Unitat Funcional de Crònics (UFC) del CAP 

Sant Cugat, una nova forma d'organització dels equips d'atenció primària per adaptar-los a 

l'envelliment de la població, unitat que va entrar en funcionament el 2012 amb la intenció de 

situar el pacient en el centre de l'atenció, garantir un control adequat de símptomes i situacions 

clínic-socials i evitar atencions a urgències hospitalàries i hospitalitzacions innecessàries. 

En resum, les lliçons apreses en aquesta sessió de controvèrsies han estat: 

1. A nivell mundial, l'OMS segueix considerant l'APS com el nivell assistencial clau en el 

desenvolupament de polítiques de salut efectives, satisfactòries, sostenibles i 

socialment justes. 

2. Tot i així, els plantejaments tradicionals d'aquest nivell assistencial han de ser 

reconsiderats a la llum dels nous reptes (demogràfics, epidemiològics, socials, 

tecnològics i econòmics). 

3. En aquest procés de reconsideració, les propostes basades en arguments dialècticament 

impecables han de ser avalats per resultats que confirmin el valor que aporten les 

propostes d'innovació. 

4. A Espanya, està florint una infinitat d'iniciatives on l'APS lidera plantejaments de canvi 

en contextos d'integració assistencial amb un aparent impacte positiu en termes Triple 

Aim. 
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5. Així doncs, resulta imperatiu que predomini el rigor (metodològic i avaluatiu) en les 

propostes de canvi que associen APS i integració de l'atenció. 
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3.6. Sessió paral·lela 6: L’habitatge i els seus efectes sobre la salut i el benestar de 

les persones en situació de dependència   

En aquesta sessió es van presentar els efectes i resultats que els nous models d'allotjament per 

a gent gran tenen en el seu benestar i qualitat de vida. 

En aquest sentit, Jeremy Porteus, director gerent de Housing LIN Ltd i del Pla Nacional Lead for 

Housing del Ministeri de Sanitat d'Anglaterra, va tractar els nous models col·laboratius 

d'habitatge i atenció per a la gent gran a Anglaterra. En aquest sentit, es preveu que per al 2030 

hi hagi un dèficit de 400.000 nous habitatges construïts especialment per a la gent gran i va 

afegir que el govern està poc preparat per a l'envelliment. 

Actualment, hi ha un moviment creixent a favor de més habitatges destinats a la gent gran, 

dissenyats i construïts d'acord amb estàndards de disseny totalment accessibles i adaptats. Tot 

i així, en molts llocs segueixen sent opcionals i no un requisit, tot i que més del 30% de la població 

local, a Anglaterra, està en edat de jubilar-se. 

Per la seva banda, l'arquitecte i gerontòleg de l'Asociación Jubilares, Javier del Monte Diego, va 

centrar la seva conferència en els criteris de disseny dels habitatges i de l'entorn del mateix. La 

principal conclusió d'aquesta ponència és que és imprescindible observar per descobrir aquelles 

estratègies i característiques pròpies que facilitin la satisfacció de les necessitats personals i 

aconseguir d'aquesta manera optimitzar els nivells d'autonomia, independència i qualitat de 

vida de les persones. Així doncs, un entorn residencial serà l’"habitatge adequat" si compta amb 

prou versatilitat o capacitat d'adaptació a les diferents situacions de la persona. En una situació 

d'interdependència amb l'habitatge, es defensa el seu disseny i/o transformació perquè sigui 

accessible, segur, proper a un entorn comunitari, afavoridor de les relacions socials però també 

garant de la intimitat, flexible i versàtil per facilitar l'adaptació al medi i sempre garantint el 

paper protagonista de les persones que l'habiten. 

Finalment, Paca Tricio, presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), va reclamar 

a les administracions la posada en funcionament de tots els mecanismes que calgui perquè les 

persones amb discapacitat i les persones grans que viuen soles tinguin l'ajuda necessària per 

sortir al carrer i no morin a casa sense que ningú se n'adoni. A més, va considerar necessari 

analitzar les característiques que l'habitatge ha de tenir per garantir la màxima permanència de 

la gent gran en el seu entorn ja que el repte de la dependència exigeix reflexionar i prendre 

decisions d'ampli calat per garantir drets i qualitat de vida a les persones dependents i el seu 

entorn afectiu i social. 
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3.7. Sessió IMSERSO: L’autonomia personal des de l’atenció personal 

En aquesta sessió, el director adjunt de l'IMSERSO, Pablo Martínez, va reclamar el 

desenvolupament de la prestació econòmica d'assistència personal, recollida en la Llei de 

Dependència, que té com a finalitat la promoció de l'autonomia de les persones en situació de 

dependència, en qualsevol dels seus graus. 

Així doncs, es va explicar que l'objectiu d'aquesta prestació econòmica és contribuir a la 

contractació d'una assistència personal durant un nombre d'hores, que faciliti al beneficiari 

l'accés a l'educació i a la feina, així com una vida més autònoma en l'exercici de les activitats 

bàsiques de la vida diària. 

Però la regulació del seu desenvolupament es redueix a un breu article 19 de la Llei de 

Dependència amb algunes qüestions per especificar i per això s'està treballant per millorar 

aspectes relatius a definició, objecte, requisits i formació. 

En aquest sentit, va recalcar que cal regular aquesta prestació determinant la seva finalitat, 

característiques i els seus objectius principals perquè s'encamini a aconseguir una vida el més 

autònoma possible de la persona en situació de dependència, facilitant el seu accés a aspectes 

tan importants com la formació, la participació en la comunitat, la cultura, l'oci o el temps lliure. 

S'ha d'abordar una completa regulació de la figura de l'assistent personal, definint amb claredat 

la capacitació i la formació de les persones que exerceixin aquestes funcions. 

Finalment, va remarcar que l'objectiu és que en un breu termini el Consell Territorial de Serveis 

Socials i de l'SAAD (Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència) aprovi un text que 

permeti la seva tramitació normativa, per comptar amb una regulació específica i homogènia, 

que asseguri una situació d'igualtat en el reconeixement d'aquest tipus de prestacions a tot el 

territori nacional. 


