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Introducció 

En l’entorn poblacional i econòmic actuals el domicili esdevé un lloc rellevant d’atenció. Els 

professionals d’Atenció Primària tenen un paper de lideratge i no pot ser excloent. Davant noves 

situacions de complexitat, molts agents de salut seran necessaris. 

Trencar la longitudinalitat atempta contra els eixos d’una atenció  primària de qualitat. Però no 

oferir garanties en el si dels equips és també una font d’inequitat. Hi ha diverses experiències 

clíniques, que sorgeixen en els equips, per intentar donar una resposta adequada a les noves 

realitats. 

El que opinen els pacients esdevé rellevant. En un veritable model d’atenció a la persona, creiem 

que és  una mostra de rigor donar resposta al que realment necessiti la nostra població en situació 

de dependència i atesa a domicili. 

Per  parlar tots plegats de l’atenció domiciliària, dels seus aspectes més clínics i dels merament 

organitzatius, el Grup de Treball d’ATDOM de la CAMFiC, l’AIFiCC i el Col·legi de Treball Social de 

Catalunya es planteja la realització d’aquesta jornada: 

- Des dels valors dels professionals que formen part dels equips d’Atenció Primària. 

- Per donar resposta a les necessitats de les persones en situació de dependència i final de la 

vida, i de les seves famílies. 

- Per posar en valor les iniciatives sorgides de diferents models d’Atenció Domiciliària en els 

equips d’Atenció Primària.  
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PROGRAMA 
 
 
  8.00-8.30h  Recollida documentació 

 
8.30-9.00h  Taula inaugural 
 
9.00-9.30h TAULA 1: La visió de les persones i els cuidadors 

Què fa que una persona se senti ben atesa a casa? Què fa que el cuidador se 
senti cuidat, en l’atenció domiciliària? 
Com creuen que els professionals hauríem de treballar per donar resposta a 
les necessitats de les persones i cuidadors? 
Ponent: Enric Lailla - Cuidador 
Moderadora: Olalla Montón 

 
9.30-9.45h Debat 
 
9.45-11.00h TAULA 2: Amb el pacient al centre del sistema sanitari, donem resposta a les 

necessitats en el domicili? 
 El valor afegit del treball dels diferents agents que intervenen al domicili: 

Equips de Suport a Domicili, Equips Especialitzats en el domicili, SAD Social, 
Atenció “fora d’hores”. 
Ponents:  
- Montserrat Jara – Treballadora Social. CAP Santa Rosa. Santa Coloma de    
Gramanet. ICS 
- Mireia Rusiñol – Metgessa pal·liativista. ESAR Bages. ICS 
- Sebastià J. Santaeugènia – Cap del Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives.   
Centre Sociosanitari El Carme. BSA 
- Marisa Martí – Adjunta a Direcció CAP Adrià. Barcelona. ICS 
- Anna Fontquerni – Metgessa de família. Directora del Sistema Emergències    
Mèdiques. Girona i Catalunya Central. Generalitat de Catalunya 
Moderador: Francisco Cegri 
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11.00-11.30h Debat 
          

11.30-12.00h Cafè 
 
12.00-13.15h TAULA 3: Models antics, models nous, diferents mirades a una mateixa 

realitat: l’atenció a les necessitats complexes de les persones.  
Presentem experiències d’èxit per atendre a les persones al domicili: 

- Model basat en UBA 
- Model basat en reorganització interna de l’EAP 
- Model basat en reorganització de base territorial 

Ponents:  
- Eduard Borreguero – Metge de família. CAP Torreforta-La Granja. Tarragona 
- Pepi Estany – Infermera. Directora EAP Artesa de Segre. Lleida. ICS 
- M. Àngels Larrabeiti – Infermera adjunta d’AP del CABE. Girona. SSIBE 
- Xènia Partegàs – Infermera EAP Besòs. Barcelona. ICS 
- Mercè Diaz– Infermera. Cap d’Atenció Domiciliaria. Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva. Girona 
Moderadora: Esther Limón 

 
13.15h-13.45h Debat 
 
13.45h-14.15h CONFERÈNCIA CLOENDA: La visió de l’Atenció Domiciliària des del 
 PIAISS 

Ponent: Albert Ledesma – Director del Pla Interdepartamental d’Atenció i 
Interacció Social i Sanitària (PIAISS) 
Moderadora: Natàlia Riera 

 
14.15-14.30h Debat 
 
14.30-15.00h CONCLUSIONS  
 Victòria Mir – membre del GdT ATDOM de la CAMFiC 
 Aina Perelló – membre del GdT ATDOM de la CAMFiC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participa amb l’etiqueta: 
#atdom@camfic  


