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RESIDÈNCIA ASSISTIDA 

CENTRE DE DIA 

SERVEIS DIÜRNS 

SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

CASA D’ACOLLIDA 

SERVEIS FUNERARIS 

PROGRAMES I PROJECTES 

SERVEIS DE RESTAURACIÓ 

SERVEIS DE TRANSPORT 

GESTIÓ PATRIMONIAL 

SERVEIS CENTRALS 

SERVEIS D’INTERNAMENT 

HOSPITAL DE DIA 

PADES 

CONSULTES ESPECIALITZADES 

SERVEI DE REHABILITACIÓ 



Societat 

Sistema  social i 
de salut  

Institució 

Família i 
entorn 

Persona gran 



 
PERSONA GRAN 

Com acompanyem les persones i les famílies a valorar 

amb temps la necessitat d’institucionalització 





Com acompanyem les persones i les famílies a valorar 
amb temps la necessitat d’institucionalització.  

• Preparació al procés d’envelliment 
– Afrontament, reflexió, aprenentatge 

• Projecte personal: “com vull que em cuidin” 
– FATEC “Com és la residència on m’agradaria viure” 

• Previsió de futur 
– Dret i obligació a decidir 

– Economia 

• Diàleg. Compartir 
– Evitar la soledat, l’aïllament 

– Aprendre a conviure i a confiar en els professionals 
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Com acompanyem les persones i les famílies a valorar 
amb temps la necessitat d’institucionalització 

FAMILIA I PERSONES DE REFERÈNCIA 

• Serveis d’orientació, formació i suport 

– Individuals i grupals 

• Facilitar l’opció de cuidar 

• No culpabilitzar. Acompanyar 

ENTORN 

• Ciutats amigues de la gent gran 



 
INSTITUCIÓ 
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Com acompanyem les persones i les famílies a valorar 
amb temps la necessitat d’institucionalització. 

• Mercantils/Sense ànim de lucre 

• Institucions obertes a la comunitat 

• Proximitat 

• Diversificació de recursos. Adaptació a les 

necessitats 

• ACP facilitar sentir-se com a casa 

• Aspectes culturals i de valors 

– Posposar les decisions “encara no toca” “ja decidiran 

els altres per mi” 

– Prejudicis: rendició, abandó, tristesa... 

• Medis de comunicació / Imatge 

 

 



 
SISTEMA SOCIAL I DE SALUT 
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Coordinació de nivells assistencials 

Continuïtat assistencial 
  Coordinar les intervencions  

  Diversificar els recursos    

Cuidar acompanyant a les persones amb més 

fragilitat. Gestió de casos 
 Qualitat 

 Òptima utilització dels recursos 

 Situar a la persona com a eix 

 Els serveis s’adapten a les necessitats de la persona 

Suport als cuidadors formals i informals 

Suport entre professionals 

 



 
SOCIETAT. POLÍTICA 

Com acompanyem les persones i les famílies a valorar 
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LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA  

Sol·licitud 

Valoració 

Resolució grau 

PIA 

Resolució 
ajudes 

Modificacions 

La Llei 39/2006, de 14 de 

desembre de 2006, de promoció 

de l'autonomia personal i 

atenció a les persones en 

situació de dependència 



 
Model d’atenció 

  

 BASES PER A UN MODEL CATALÀ D’ATENCIÓ A LES 

PERSONES AMB NECESSITATS COMPLEXES 

Conceptualització i introducció als elements operatius Versió 6.0 

del 27 de març de 2017 

 Ruta d’atenció a la cronicitat (RAC)  

 Tres àmbits que configuren els eixos fonamentals de la 

transformació dels sistemes d’atenció a la salut i el benestar:  

 1. Un model excel·lent d’atenció centrada en la persona, com a 

garant de la resposta òptima a les necessitats dels pacients.  

 2. Les pràctiques col·laboratives entre professionals i institucions, 

com a paradigma de l’atenció integral i integrada de màxima 

qualitat.  

 3. Les TIC i els marcs avaluadors, com a grans facilitadors de la 

implementació del model. 



 
Experiències d’acompanyament 

  Comissió de seguiment de persones amb fragilitat a 

Caldes de Montbui 
 

 Coordinació recursos  

 sociosanitaris  

 alternatius a l' ingrés definitiu 

 

 Ocupació places públiques i privades 

 Llistes d’espera, augment del grau de dependència 

 

 Decisió d’ingrés 

 Famílies, indecisió, prioritzar diners, urgència 

 

 Envelliment actiu i saludable 
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Longevitat   “viure mentre vivim” 

 


