
 “A la residència, com a casa?”
9 d’octubre de 2018 

de 9 h a 14 h 
Auditori CAMFiC. Diputació, 316 

Introducció 

Els canvis socioculturals, demogràfics i econòmics han modificat el perfil de les persones 
grans que viuen en centres residencials, que presenten un grau més alt de dependència i 
un perfil clínic més complex. En aquest context, cal oferir una atenció integral i integrada, 
per abordar les necessitats i les demandes sanitàries i socials dels pacients. Fer-ho, però, 
planteja un nou paradigma d’atenció sanitària que requereix prioritzar la proximitat dels 
professionals per garantir el contínuum assistencial, tot seguint les estratègies definides 
conjuntament per ambdós departaments, de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies. 

L’Atenció Primària de Salut és la responsable de l’atenció al domicili de les persones (tant 
al domicili particular com a la residència). Tenim un paper clau tant en la preparació de la 
persona i el seu entorn, quan la institucionalització és una solució al maneig de les seves 
necessitats d’atenció, com en l’atenció directa o el suport a l’atenció residencial.  
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Programa 
 

 
 
8.45 h - 9 h   Recollida de la documentació 
 
9 h - 9.15 h   Taula inaugural 

Antoni Sisó, president de CAMFiC, Alba Brugués, presidenta de 
l’AIFICC, Conchita Peña, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya 

 
9.15 h - 10 h    Conferència inaugural 
 
10 h - 11.30 h   Taula rodona 
 

Com acompanyem les persones i les famílies a valorar amb temps la 
necessitat de la institucionalització?  
 
Com acompanyem les persones i les famílies quan la 
institucionalització és una urgència?  
Marta Navarro, coordinadora del grup de treball d'Atenció a la Gent 
Gran de CAMFiC 
 
Com acompanyem les persones quan són a la residència?  
Raquel  Martínez, responsable higienicosanitària de la Residència Sant 
Pau a Barcelona 

 
11.30 h - 12 h   Coffee break 
 
12 h - 13 h   Treball en grups 

Proposta de reflexió i discussió sobre aspectes relacionats amb 
l’atenció sociosanitària en el centre residencial  

 
13 h – 13.20 h  Posada en comú i conclusions 
 
13.20 h - 13.50 h Conferència de cloenda  

Sebastià Santaeugènia, director del Programa de Prevenció i Atenció a 
la Cronicitat. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 
Organitza 

 
 
Grup de treball d’Atdom de CAMFiC 
Grup de treball d’Atenció a la Gent Gran d’AIFICC 

 
 

Pot consultar l’estat de l’acreditació a www.camfic.org 
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