
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictamen sobre l’atenció integrada a les 

persones: social, sanitària i habitacional 
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Introducció  

La necessitat de creació d’aquest grup de treball ve donada per un costat per 

l’aprenentatge Covid expressat en el dictamen Barcelona postpandèmia, per tractar-se 

d’un transcendent tema promocionat per la Generalitat de Catalunya amb la intenció 

d’integrar determinats aspectes dels diversos àmbits de protecció social en un únic servei: 

atenció integrada social i sanitària i de l’altra, per ser una reivindicació professional i social 

llargament expressada com eina de prestació d’un millor servei, segur i de qualitat a les 

persones vulnerables. 

 

El grup que ha elaborat aquest dictamen, va néixer amb el nom Atenció integrada a les 

persones, social, sanitària i habitacional, amb l’objectiu d’aportar la visió del Consell de 

Ciutat sobre el tema atenent les particularitats i característiques de la nostra ciutadania i 

context social i dels sistemes de protecció a les persones disponibles en el municipi.. 

 

En el transcurs de les primeres reunions, es va acordar que els objectius del grup anirien 

dirigits a col·laborar en la construcció i en l’aplicació del concepte d’atenció integrada a les 

persones a Barcelona aportant la sensibilitat dels diferents sectors que en formen part, 

posant en focus en la ciutat de Barcelona.  

 

Les primeres sessions manifestaren la importància de definir les pautes del treball 

col·laboratiu entre els sistemes de protecció a les persones: grup operatiu integrat: 

funcions, actuacions, composició, etc.  

 

A tal efecte, s’ha convocat al grup de treball que s’ha reunit en 7 sessions durant l’any 

2022. En elles s’ha convidat a aquelles persones expertes que es van considerar més 

adequades per a aportar informació rellevant sobre la temàtica. Les reunions es van 

celebrar en les següents dates: 

 

 2 de març de 2022 

 22 de març de 2022 

 3 de maig de 2022 

 10 de maig de 2022 

 2 de juny de 2022 

 20 de juny de 2022 

 5 de juliol de 2022 
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Finalment, aquest dictamen i les recomanacions que inclou va ser aprovat  per la 

Comissió Permanent en data 28 de setembre de 2022, i pel plenari en data 22 de 

desembre de 2022.  

 
Emmarcament 

“L’evolució demogràfica i social dels països d’economia avançada, i particularment els 

d’Europa, fa que les situacions personals de dependència, cronicitat i discapacitat siguin 

cada vegada més freqüents i més complexes” (Canal i Vilà, 2015). 

L’atenció sociosanitària ha de garantir el benestar de les persones i donar resposta 

continuada a les necessitats d’atenció i cura d’uns col·lectius que requereixen una atenció 

que oscil·la i, de vegades és simultània, entre l’atenció sanitària i l’atenció social. Aquest 

objectiu compartit pel sistema de salut i social ha de ser el pilar sobre el que construir un 

veritable espai sociosanitari que posi fi a la relació asimètrica entre els dos sistemes, i que 

tingui la capacitat de concedir les prestacions i serveis que requereix el cada vegada 

major nombre de persones que necessiten una atenció permanent per al 

desenvolupament de la seva vida. 

 

A la ciutat de Barcelona l’envelliment degut a l’augment de l’esperança de vida, a la 

capacitat tècnica sanitària, l’augment de persones amb dependència i de persones amb 

discapacitat, l’increment de les malalties cròniques, la concurrència simultània de diversos 

tipus de complexitat en unes mateixes persones: sanitària, social, laboral, econòmica, 

habitacional així com les successives crisi econòmiques comporten un increment i 

bigarrament de les necessitats d’atenció que cal atendre d’una manera diferent a com es 

feia fins ara.   

 

La pandèmia viscuda a partir del març de 2020 ha posat de manifest les mancances dels 

sistemes de protecció social i les seves conseqüències sanitàries, econòmiques, socials, 

habitacionals a mig i llarg termini. 

 

Les crisi fa les persones vulnerables. Desprès força ho continuaran sent. Moltes ja ho 

eren abans i s’ha empitjorat encara més la seva situació.  

 

La pandèmia també ha demostrat abastament que les catàstrofes no han de ser 

abordades des d’una sola vessant ni des de les diverses vessants administratives, socials, 

ciutadanes... de manera individual sinó des d’una òptica de col·laboració estreta de 
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tothom implicat; des del nivell polític a l’operatiu i amb un canvi de paradigma en la seva 

aplicació. 

 

La solució i l’oportunitat que ara se’ns presenta és redissenyar en el seu conjunt els 

actuals sistemes de protecció social integrant els serveis en un de sol on cada àmbit de 

competència aporti el seu coneixement i habilitat, col·laboratiu i cooperatiu amb objectius, 

planificació i seguiment compartit, amb una visió holística en l’atenció a les persones tot 

respectant els seus drets individuals i socials, les seves necessitats i preferències.   

 

Això ens porta una vegada més a parlar d’atenció integrada social i sanitària. 

 

La integració no consisteix només en una suma d’àmbits sinó que ha de donar lloc a 

unitats funcionals d’acció que van més enllà de la coordinació entre professionals i/o 

organismes. Implica un nivell superior d’organització i una metodologia concreta de 

col·laboració i cooperació per poder proporcionar els serveis adients i oportuns de forma 

més efectiva, eficient i  sostenible a les persones més vulnerables i en risc i millorar els 

resultats d’atenció a la població amb necessitats complexes.  

 

Ha d’anar més enllà de curar a les persones o de tenir cura del seu benestar, la persona 

ha de ser considerada en la seva  globalitat i en totes les seves dimensions, la integració 

ha de garantir el màxim d’autonomia en l’àmbit personal tant a l’entorn familiar com social. 

I els drets. 

 

Finalment, aquesta complexitat s’ha de veure com a una oportunitat transformadora que 

ha de  permetre adaptar-se millor a les noves realitats per millorar el benestar de la 

població.   

 

Síntesis de les ponències.  

 

JORDI AMBLÀS – Director Agència d’Atenció Integrada 

Hi ha persones amb necessitats diverses i la resposta del sistema de serveis socials i 

sanitari és molt complexa.  S’ha d’oferir un model d’atenció centrat en la persona com a 

realitat tangible, requereix donar resposta i que les persones siguin ateses al moment, al 

lloc i pels professionals més adequats. Per garantir que l’atenció està centrada en la 
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persona hem d’avaluar si som capaços de millorar el benestar de la persona atesa i la 

seva percepció.  

 

El punt de partida, l’actual, és que hi ha una realitat política i legislativa, hi ha un 

compromís ferm del govern per crear l’agència d’Atenció Integrada com un elemen t 

instrumental. Venim d’una situació molt complexa, que ha estat una prova d’esforç del 

sistema i s’ha vist que allà on s’actuava de forma fragmentada els resultats eren pitjors. 

L’Atenció Integrada és un dels aprenentatges que hem de portar a la pràctica en l’escenari 

postcovid.  

L’Atenció Integrada ha d’invertir bé els diners, ja que no augmenta la despesa sanitària, la 

tendència és passar la despesa sanitària cap a la despesa social. S’ha de passar de les 

dinàmiques basades en el volum (quantitatiu) per veure si estem o no aconseguint 

l’objectiu. No és tant buscar l’estalvi, sinó invertir bé els diners.   

Analitzant els 10 manaments del Chris Ham (expert en atenció integrada). Primerament, 

s’ha de definir el grup poblacional en què es focalitzarà, no es pot fer Atenció integrada 

per a tothom. És important consensuar quin és el model d’atenció per donar resposta, 

com a punt de partida es va consensuar l’atenció integrada de les persones grans que 

viuen en residències, persones amb discapacitat o persones a l’entorn domiciliari.  

La segona idea és que hi hagi elements facilitadors, que hi hagi dinàmiques d’Atenció 

Integrada en un territori. Hem de tenir una causa comuna i desenvolupar una narrativa i 

visió compartides. S’ha de compartir sobirania. Compartir temps i espais, establir un 

lideratge compartit i amb visió sistèmica. Va d’innovació i de gestió del canvi, des de la 

pandèmia hi ha necessitat de realitzar pràctiques col·laboratives explícites entre les 

diferents entitats i col·laboradors. Ens porta a parlar de governança i s’haurà de definir 

com serà l’entesa entre els diferents proveïdors.  

En Chris Ham diu que hi ha una sèrie d’elements que si no es resolen, es col·lapsa. S’ha 

de compartir la informació necessària per ajudar  a millorar els serveis dels usuaris. Dos 

elements clau: com es desenvolupa una estructura de governança -nivell macro i nivell 

meso- i com s’estructura el finançament, primer s’ha de definir la cartera i ja posteriorment 

dir què financem i com ho financem.  

El quart element és el topall que desespera molt, aquest és el  topall normatiu, comença 

amb la creació d’una llei com la que gestionarà l’agència. 
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CONXITA BARBETA Agència d’Atenció Integrada 

 

L’encàrrec assignat pel pla de govern, dona com a prioritat la creació de l’Agència 

integrada d’atenció social i sanitària organitzada pels departaments dels drets socials i 

sanitaris amb la implicació del món local. En paral·lel, el desplegament dels projectes 

prioritaris d’atenció integrada que es converteixen en quatre línies prioritàries. La primera 

és l’atenció integrada a l’àmbit residencial, la segona és l’atenció domiciliària integrada i 

sanitària, la tercera és l’atenció integrada social i sanitària en salut mental i addicions i la 

quarta és la integració de sistemes d’informació socials i sanitaris. Totes quatre línies 

tenen el seu respectiu grup de treball i aquests ja s’han iniciat.  

L’objectiu principal de l’agència era el de la definició de característiques i funcions 

potencials de l’agència. S’han anat treballant les característiques i el dia 8 de febrer el 

govern va aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció 

integrada social i sanitària. Actualment, hi ha la fase de consulta. La memòria preliminar 

està publicada perquè tothom hi pugui entrar i valorar-la, s’han fet diferents preguntes 

enfocades tant a l’agència com l’atenció. Després hi ha una segona part que és la de 

propostes per si algú vol penjar documents o aportacions que vagin més enllà. El procés 

de consulta acaba el dia 28 de març.  

Un cop acabada la consulta, es farà retorn del procés participatiu i tocarà definir les 

característiques de l’agencia i l’avantprojecte de llei, a partir del moment es creen 

diferents grups per a la construcció de l’agència, hi ha diferents consells i també hi ha 

grups en construcció com el de governança territorial i del món local. Es presentarà abans 

de l’estiu, junt amb el consell assessor que ha de definir quina seria la cartera de serveis 

de l’atenció integrada de serveis socials i sanitaris, quins serveis i programes, la gestió, a 

qui li correspon el finançament, etc. La idea inicial és que a finals d’aquest any l’Agència 

vagi agafant consistència. Pot trigar de mesos a anys però hi ha unes línies que són 

prioritàries.  

La primera línia és la de residències, veure quin paper juga l’atenció sanitària en l’atenció 

primària, les rutes territorials i assistencials que afecten tot el territori, hi ha diferents 

objectius. Es pretén estudiar diferents models a nivell dels territoris, desplegar els models i 

els documents que s’han desenvolupat amb anterioritat. Per altra banda, el departament 

de drets socials està estudiant els nous serveis de la cartera amb el nou model de 

residències que hem de tenir. La peça clau és la interoperabilitat, com compartir totes les 

dades i quines dades i hem de treballar sobre això per evitar duplicitats. El model 
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d’atenció sanitària integrada a les residències assistides de persones amb discapacitat no 

es va acabar de desenvolupar per la COVID i s’ha tornat on es va quedar per actuar el 

més ràpid possible. 

La següent línia és l’entorn domiciliari. Són documents que estan creats i es pretén 

desenvolupar el model a tot el territori de Catalunya, es vol analitzar i extrapolar les 

pràctiques i crear noves experiències implementant a diferents territoris.  

Una altra línia prioritària és la de salut mental i addicions, s’ha vist que és important 

gestionar les dues alhora. Per una banda, és el model d’atenció domiciliària en salut 

mental. Fomentar l’atenció integrada de salut mental a la primera infància, entre 0 als 6 

anys, per tal de garantir la continuïtat assistencial. Treballar amb el model de conducta 

addictiva i amb la patologia dual. També la interoperabilitat de sistemes en l’àmbit de la 

salut mental.  

L’última línia prioritària és els sistemes d’informació integrats. Desenvolupar entorns 

d’interoperabilitat en l’àmbit de l’atenció a la dependència i discapacitat, desenvolupar 

entorns d’interoperabilitat entre atenció primària de salut i socials i per últim, realitzar 

accions destinades a millorar l’avaluació i monitoratge de les dinàmiques d’atenció 

integrada a partir de les dades compartides.  

DELFÍ COSIALLS 

 

La COVID, malgrat tot, ha tingut un efecte positiu: ens ha posat davant del mirall, ens ha 

mostrat coses que s’haurien d’haver fet millor abans i coses que s’han fet bé durant la 

pandèmia i força que ja es feien be amb anterioritat.  

Els àmbits social i sanitari, el nacional i el municipal han col·laborat intensament durant 

gran part del procés amb, malgrat la catàstrofe pandèmica, bons resultats; 

malauradament a mida que avançava la pandèmia la interacció entre les administracions 

a disminuït reduint-se l’efecte positiu. 

Malgrat això, s’ha demostrat empíricament que actuant conjuntament i integrada la 

qualitat i l’agilitat en l’atenció a les persones millora i que quan no s’actua així repetim 

conductes anteriors poc efectives.   

L’Atenció Integrada comença en el domicili de les persones, en el qual per una situació de 

concurrència de complexitats es fa necessària la intervenció simultània de diferents 
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professionals d’àmbits diferents, i  que treballin de manera col·laborativa. Segueix en els 

habitatges de suport, continua a la llar residència i finalitza en la residència assistida.  

En domicilis i habitatges el concepte assistencial bàsic és la concurrència de complexitats. 

En residències, la institucionalització.  

L’atenció integrada és una metodologia que incorpora una ideologia d’atenció inscrita en 

un model de prestació de serveis basat en la persona i en la comunitat.   

Des d’un punt de vista operatiu, el punt d’entrada recomanat es del tipus “finestra única 

d’accés i d’admissió” on es valoren les circumstàncies de les persones - criteris d’inclusió- 

per part de professionals dels àmbits implicats sense oblidar el sistema de “cures”. També 

hi ha criteris de sortida: capacitat recuperada ja que no té voluntat de permanència ni és 

definitiva; ha de ser un element  temporal; el temps just perquè sigui beneficiosa.   

L’atenció integrada no es una suma de prestacions substitutives sinó proporcionar un 

servei professional basat en l’evidència o en el consens professional, amb l’acceptació de 

la persona i en les seves necessitats. Considerant la satisfacció de l’usuari, i la seva 

acceptació, i del seu entorn familiar i cuidador.    

L’atenció integrada evita actuacions desordenades dels serveis, repeticions, oblits, 

discontinuïtat en l’atenció en articular-la, preparar-la conjuntament, aplicar-la in situ i junts 

i fer-ne el seguiment compartit. 

D’aquesta forma es constitueix en una eina de sostenibilitat  del sistema amb un risc propi 

dels sistemes de protecció social: la llista d’espera pròpia.   

Des d’un punt de vista informacional el sistema de salut disposa d’un única història 

sanitària individual (Història clínica compartida de Catalunya, HC3). Vinculada a aquesta i 

incorporant l’Ajuntament es disposa d’un sistema d’interoperabilitat entre HC3 i el sistema 

d’informació social de l’ajuntament (SIAS). 

La major dificultat de l’atenció integrada serà la seva governança ja que es requerirà una 

determinada cessió de funcions, competències i recursos d’unes administracions i 

organismes no habituats a actuar d’aquesta manera ni amb aquesta generositat. 

A la ciutat de Barcelona es dona el fenomen del “triangle de competències” referit a 

l’atenció integrada. Les competències i recursos que l’haurien de nodrir estan distribuïdes 

entre diverses administracions, organismes, ens i consorcis de cada àmbit: salut i social, 
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nacional i municipal cadascun amb el seu grau d’homogeneïtat o d’heterogeneïtat, amb 

visions, interessos i objectius no sempre coincidents. També s’observa una certa 

orientació als  procediments o a les prestacions mes que a l’atenció la persona. 

S’hi afegeixen alguns reptes actitudinals:, vèncer la desconfiança històrica mútua i 

accelerar l’aproximació  cultural i organitzativa institucional/política i tècnica/operativa. 

En l’àmbit de salut únicament hi actua un únic Consorci, Sanitari de Barcelona, Regió 

sanitària de Barcelona del Servei Català de la Salut. En el social, tres ens: Departament 

de Drets socials, Consorci de Serveis socials de Barcelona i Ajuntament de Barcelona. 

El repartiment de competències i funcions d’elles es descriu en la figura següent.

 

La lectura de la figura ens orienta sobre la complexitat del tema.  

La singularitat afegida es que Barcelona està dotada de la Carta municipal que transfereix 

algunes competències en serveis socials a l’Ajuntament. 

Aquest eina, en ocasions un inconvenient, ha permès estructurar els Consorcis legals 

amb la participació de la Generalitat que hauria de permetre una certa flexibilitat. 

Els que ens interessen son: sanitari, serveis socials i habitatge. En el seu cas, educació.  

Finalment, indiquem una experiència d’èxit vinculada a la Covid i demostrativa de que 

l’atenció integrada a les persones es possible amb un mínim de voluntat política: l’Oficina 
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de Residències desplegada per part de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 

Barcelona; ha funcionat i funciona disposa d’equips  integrats i d’una estructura de 

governança tècnica i es regeix per un Conveni entre les parts.   

L’evolució d’aquesta Oficina, seguint la inèrcia Covid, cap a una hipotètica plataforma de 

gestió de l’atenció integrada a Barcelona podria ser d’interès i l’embrió per a la seva 

implantació a la ciutat seguint la màxima de que allò que allò que funciona no s’esguerri.   

Dissortadament, el temps i una certa passivitat està fent que algunes administracions i 

organismes s’hagin retirat de la lògica de treball col·laboratiu i cooperatiu. 

No obstant, ens trobem davant d’un gran repte: la major evolució de la protecció social a 

casa nostra. 

LOURDES BORRELL - Coordinadora de projectes de la Fundació Habitat 3  

 

La Fundació Habitat 3 té un conveni amb el consorci de l’habitatge en el qual se’ls ha 

contractat per captar 350 habitatges privats, fer una cessió d’ús amb els propietaris a 

favor de la fundació per poder oferir-lo a la mesa d’emergències de Barcelona. Es fa la 

rehabilitació dels habitatges, alhora Habitat 3 s’encarrega de fer els contractes de lloguer, 

la gestió a més de tot l’acompanyament socioeducatiu que es fa a les persones llogateres.  

Explica com es plantegen l’acompanyament a la persona, és acompanyament 

socioeducatiu, atenció global i integral a la persona, però alhora limitada al que suposa el 

contracte de lloguer. Treballen en xarxa, estableixen un pla de treball per les persones, 

individualitzat i objectius que es va revalorant.  

Exposa que hi ha quatre aspectes principals d’acompanyament:  

- Suport a l’economia domèstica, que va lligat a hàbits i consum responsable i 

també  responsabilitzar a les persones. 

- El Treball relacionat amb el bon ús de l’habitatge i els elements com l’ordre, neteja, 

organització, i les mascotes.  

- La Convivència veïnal des d’un aspecte preventiu. Relacionada amb la 

comunicació amb la resta de veïns, hi ha un 5% de casos en què la convivència no 

ha resultat positiva i aleshores s’ha de fer una tasca de mediació.   

- L’Acompanyament en els itineraris d’inserció que estan fent conjuntament a la 

ciutat, que no s’abandonin els itineraris com gimnasos, centres de lleure, 
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biblioteques etc. Arran de la pandèmia s’ha fet molta tasca de suport en la gestió 

de tràmits online.  

 

Des d’Habitat 3 entenen que l’Atenció Integrada a les persones amb relació a l’habitatge 

no es pot fer solament des dels serveis d'habitatge, ja que no són serveis socials ni 

mèdics. Explica que han de trobar un equilibri entre l’acompanyament a les persones des 

dels diferents serveis com l’educatiu, però que alhora estan lligats a un contracte de 

lloguer i comporta unes obligacions normatives.  

 

Es troben amb diferents reptes com per exemple, no poden decidir qui hi viu als diferents 

habitatges, ho decideixen des de la Taula d’emergència social. Hi ha un 10% dels casos 

que difícilment poden complir les condicions contractuals: persones amb problemes de 

salut mental no diagnosticades o bé una situació econòmica molt complicada.  El major 

repte que tenen és com poden articular el suport a aquestes persones amb necessitats 

complexes.  

 

ESTER QUINTANA - Direcció de serveis d’atenció a l’envelliment. Ajuntament de 

Barcelona 

NÚRIA MENTA -Direcció de serveis d’Intervenció Social . Ajuntament de Barcelona 

 

Són directives de l’Institut Municipal de Serveis Socials que gestionen serveis 

d’envelliment, sensellarisme, dona i infància. Des del principi ens recorden que les 

relacions que tenen amb els departaments de Salut són relacions personals entre els 

professionals, i no hi ha un marc institucional que doni cobertura a projectes que es 

vulguin posar a terme.   

Comencen compartint la definició de l’atenció integrada, un sistema  en què intervenen 

conjuntament professionals de diferents nivells d’atenció de l’àmbit de salut i de serveis 

socials, que comparteixen informació i objectius i prenen decisions de manera conjunta 

per garantir l'atenció integrada al domicili. És una visió integrada i no fragmentada de les 

persones i els seus problemes  que aporta una visió dels serveis que es mobilitzen per 

donar cobertura a les necessitats.  

Segueix exposant la realitat de la ciutat de Barcelona, que és una ciutat envellida, la 

població gran va augmentant degut a l’augment de l’esperança de vida, sumat a l’augment 

de persones amb dependència i persones amb discapacitat. Cal sumar  l’augment de 
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l’exclusió residencial i  un augment de la població migrada que es concentra en zones de 

la ciutat. Cal afegir un augment del malestar emocional de la població. És important tenir 

en compte el canvi dels rols de les dones, la cura ja no és responsabilitat de les dones. A 

aquest envelliment de la població li hem d’afegir la poca adaptació que tenen els 

habitatges a les necessitats de la gent de tercera edat.  

En aquest context, en el que hi ha un envelliment de la població i un augment de 

l'esperança de vida, el que necessita la ciutadania ja no és només "curar" sinó també 

"cuidar". Incorporant l'atenció de qualitat a malalties minoritàries i mentals. També tenir en 

compte la participació i la voluntat dels pacients i del seu entorn en la cura i els 

tractaments. 

En el conjunt dels dos sistemes, en general el que es reclama és l'augment de coordinació 

i tenir referents únics que coordinin. Representa un canvi del paradigma de l'atenció cap a 

l'atenció centrada en la persona. 

Pel que fa a la integració dels serveis, es vol crear un model d'integració amb cartera 

pròpia i de conversió dels dos serveis. Actualment, és el PAID el que fa una aproximació 

d'integració de serveis en l'entorn domiciliari a Catalunya. Encara s'està debatent quin 

paper ha de tenir l’agència d’atenció integrada catalana. Hi ha dues grans opinions 

contradictòries, la primera és que l'Agència hauria de tenir una capacitat operativa, amb 

cartera pròpia i l'altre que l'agència hauria de limitar-se a fer les indicacions i 

recomanacions. A continuació s’exposen els projectes pilot que s’estan duent a terme, 

que són:  

● Atenció domiciliària: on hi ha la interoperabilitat HC3 i SIAS, adaptació funcional de 

la llar de suport a l’alta hospitalària. Procediments d’abordatge de maltractaments 

a persones grans, la prescripció d’àpats a domicili  i el Pla retorn als domicilis de 

persones que havien patit un Ictus.   

● Atenció residencial i diürna: Accés dels personals sanitaris de les residències al 

ECAP. Des de Salut s’ha fet una definició del model d’atenció sanitària a les 

residències.  

● En teleassistència: campanyes de prevenció de la salut, es fan campanyes de 

promoció a la salut, prevenció al suïcidi, atenció a les emergències i custòdia de 

claus.   

També hi ha l’experiència del programa de Salut mental i Sensellarisme on hi ha equips 

de professionals de salut mental integrats en les unitats de professionals socials.  
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Les ponents expliquen que hi ha barreres que haurà de superar el model d’atenció 

integrada: 

● La distribució territorial i administrativa no és coincident (Regions Sanitàries/barris, 

districtes....) 

● La salut és universal i gratuïta, serveis socials no. Hi ha una consideració social 

més positiva cap als professionals sanitaris.  

● Hi ha diferències en el reconeixement professional. La cura no està ben valorada, 

es valora diferent el perfil sanitari i s’infravalora el perfil social de cures. Biaix en 

les funcions, prestigi i salari. 

● Convenis de treball i formació professional diferents. Un metge d’una residència no 

té els mateixos reconeixements que un metge de salut.  

● Hi ha diferències en el l’accés i tràmit de dades, els sistemes d’informació estan 

orientats només a fer tràmits i no a compartir objectius ni decisions.  

● Escales de valoració diferents: les escales de PIAC difereixen de les PCC i 

MACAS, es parlen en llenguatges diferents.  

● Hi ha problemes de finançament, l’increment de costos sanitaris i socials costen de 

mantenir.  

● Fragmentació de la cartera de serveis socials i disparitat de recursos del territori. 

La cartera de serveis socials és competència per una part del departament de 

drets socials de la Generalitat i dels municipis.  

En aquest punt, s’exposa que, perquè una agència integrada pugui superar aquestes 

barreres, cal canviar l’enfocament  en tres nivells: 

 A nivell macro, s’han d’establir nivells de governança i de finançament clars. A la 

governança hi ha de participar Salut, els Serveis socials i també els municipis. Cal 

també un marc normatiu que afavoreixi l’atenció Integrada. 

 A nivell meso, cal definir la provisió d’una cartera de serveis socials i sanitaris 

única, i cal tenir una contractació pública integrada amb un conveni específic dels 

professionals sociosanitaris.  

 A nivell micro: és molt important que hi hagi espais de confiança on es coneixin i 

es reconeixin els professionals i el valor de la seva intervenció. Calen també 

programes de formació conjunta i fer recerca conjunta. Cal crear espais de reunió i 

compartició de coneixement i valoracions integrals i multidimensionals. Per 

finalitzar, es recomana la implementació d’un pla únic d’acció amb un referent únic, 
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així com sistemes de compartició de la informació i expedients únics orientats a la 

praxis professionals.  

Una vegada anomenades les recomanacions exposen els projectes d’atenció integrada de 

futur, que són: 

- EL SAD, que sigui temporal social i sanitària, que els treballadors ho facin de 

manera conjunta. Que permeti establir Superilles i hospitalitzacions domiciliàries. 

- La teleassistència, on es pugui donar d’alta sense l’informe metge. Automatitzar 

l’intercanvi de caigudes i altres informacions de risc que recull el servei. Una 

integració de dades de salut i socials en els usuaris de teleassistència i que es 

pugui fer  una teleassistència més personalitzada. 

- En adaptació funcional de la llar. On es pugui millorar el nivell de coordinació de 

Salut respecte la prescripció dels casos, així com altes sociosanitàries amb 

adaptació als domicilis. També establir sinergies per integrar material ortopèdic de 

salut i la incorporació al programa d’adaptacions funcionals.  

- Nous models d’atenció residencials, habitatge compartit assistit Quiron. Respecte 

dels nous models d’atenció residencials, es podria establir un programa 

experimental de l’habitatge compartit assistit treballat conjuntament amb Pere 

Virgili i el CAP Larrard.  

- Respecte als serveis d’urgència a la vellesa, es podria establir un circuït únic 

d’atenció a les urgències socials a la vellesa.   

SAMUEL LOZANO – Delegat de salut en l’Oficina de residències de Barcelona  

 

Vol compartir l’experiència de l’atenció integrada a les residències a Barcelona durant la 

Covid-19. L’escenari residencial a Barcelona és d’un volum alt, hi ha 251 residències i 

llars residències de gent gran, 13.971 places residencials i 9.725 professionals. No s’ha 

comptabilitzat les residències per gent amb discapacitat de mobilitat o amb problemes de 

salut mental. A més, cada residència té assignat un grup de professionals d’Atenció 

primària.  
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A més de la quantitat, també s’ha de tenir en compte la diversitat i l’heterogeneïtat. Hi ha 

moltes residències on el perfil de la necessitat i autonomia està preservat, però necessiten 

suport  de personal i organitzatiu, integrades dins les residències assistides.  

El perfil dels residents té una mitjana d’edat molt elevada. Hi ha persones molt fràgils amb 

pluripatologies, fet que provoca una gestió clínica complicada. Hi ha un percentatge 

significatiu de persones que presenten una cronicitat avançada.  

Recentment,  hi ha hagut un canvi en el model d’atenció a les residències, cap a una 

atenció centrada en la persona.  

- Nivell micro: les persones ateses han canviat, hi ha més diversitat social i cultural. 

Estan més informades del seu dret a participació respecte a la seva singularitat i a 

influenciar en la seva vida. 

- Nivell meso: el model centrat en la persona com a palanca de canvi en les 

organitzacions, revalorització del professional.  

- Nivell macro: canvi de paradigma social, amb l’impacte de les tecnologies. La 

persona cada vegada vol ser més protagonista de la seva vida. 

Durant la COVID, l’oficina de residències ha xocat amb les seves pròpies limitacions, 

especialment, a nivell de prevenció. Des de l’àmbit social i sanitari hi ha dues cultures 

diferents. És important situar a la persona en el centre de tot i garantir els seus drets.  

L’atenció integrada en residències es produeix des de diferents eixos. L’oficina de 

residències, primerament, per la COVID i després pels altres escenaris que han anat 

sorgint, ha permès atendre la crisi, fer un desplegament normatiu bastant-se en el territori, 

fer un acompanyament a les residències, un coneixement dels actors, del territori i dels 

circuits que estan involucrats, generar equips de treball compartits i vertebrar l’atenció 

entre els diferents agents.  

L’atenció integrada en residències a Barcelona s’ha basat en dos principis clars: primer 

fomentar el lideratge dels professionals, i després fomentar la persona intermediària entre 

l’atenció mèdica i social. S’ha produït una atenció sanitària compartida.  

En l’àmbit de governança, hi va haver una evolució d’una estructura interdepartamental 

coordinada sorgida per fer front a la Covid-19, va evolucionar cap a una estructura 

autònoma interdepartamental i interinstitucional per desplegar atenció integrada en 

residències a Barcelona. La seva activitat i desplegament s’emmarca dins de l’Agència 
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d’atenció integrada social i sanitària i alinea amb la Taula d’Atenció integrada de 

Barcelona.  

En l’àmbit d’avaluació, s’ha d’establir un model de seguiment simplificat i fluid que integri 

els principals quadres de comandaments socials i sanitaris dels agents implicats. Establir 

de manera conjunta i consensuada els indicadors i les fonts de dades i introduir elements 

que recullin la satisfacció i l’experiència de la persona atesa.   

Els reptes que es plantegen són els següents:  

- Desplegament d’un model d’atenció centrat en els drets de les persones, que la 

persona sigui el centre.  

- Operativa territorial basada en característiques del territori i dels centres.  

- Sistemes d’informació compartits, que siguin interoperables i funcionals tant 

socials com sanitaris.  

- Establir una cartera de serveis sanitària, social i integrada.  

- Adequació normativa per poder atendre.  

- Donar suport i recursos específics per la implantació i la gestió del canvi.  

 

MAR MESTRE- Suara Cooperativa  

 

És molt important l’atenció social i sanitària perquè les persones són l’actiu més valuós 

que tenim com a societat. És de valentes obrir el debat, actuar i  fer que les coses passin. 

 Barcelona com a ciutat és i està sent pionera juntament amb els altres municipis en 

aquest repte que és global i de les societats avançades que han esgotat les 4 transicions 

(societat, energia, alimentació i economia). No tenim una única resposta que sigui 

correcte ni segurament hi ha un únic model. Estem en el camí de trobar la nostra solució, 

però aquesta passa ineludiblement per atrevir-nos a fer coses diferents i avançar. 

 

El repte que tenim és un repte d’envelliment de la població i, per tant, hi haurà més 

demanda social i sanitària. La societat necessita i reclama una atenció integrada i no 

fragmentada. Les persones volen una atenció integral i ser tractades com a persones i no 

com a números. Les categories socials i sanitàries han estat creades socialment malgrat 

que les persones continuen sent persones amb les seves necessitats i les seves 

particularitats siguin pacients sanitaris o no. 
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Des de la seva associació es pregunten si estem realment preparats per una societat 

geriàtrica que vindrà aviat. Cal recordar que cap al 2050 es calcula que a Espanya hi 

haurà una de cada tres persones amb més de 65 anys, l’esperança de vida 

s’incrementarà fins als 85 anys en homes i fins als 90 en les dones i que menys de la  

meitat de la població envellirà en condicions saludables. És molt possible que la meitat 

d’aquesta població necessiti cures específiques, fins i tot, hospitalitzacions sovint, 2 de 

cada 10 tindran malalties respiratòries, una quarta part viurà solitàriament a casa o en una 

residència, amb servei de teleassistència i servei d’atenció domiciliària, i 8 de cada 10 

necessitaran ajuda per fer les tasques domèstiques diàries. La tecnologia en ajuda a 

innovar, però la comunitat i altres elements existents tornen a prendre importància.   

 

El model que tenim no és sostenible. No dona una resposta a les necessitats i no respecta 

la voluntat de les persones. Són dos sistemes separats que no atenen de forma integral. 

No és integrador quant a gènere, hi ha moltes cures que estan carregades pel gènere 

femení. I no hi ha una estructura salarial comuna.  

 

A Catalunya hem classificat 3 experiències, en el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa,  

l’experiència al SAD de les Superilles que és la que ‘s’explica a continuació. 

 

El SAD va fer 4 plans pilot a les superilles, amb equips petits de 10 a 15 persones que es 

poguessin autogestionar i que es poguessin incorporar a aquesta capa social i sanitària. 

La Clau seria millorar la qualitat del servei per sobre de tot, Van treballar de manera 

integrada el CIS Cotxeres i el SAD a través de 4 pilars:  

 Una coordinació estable i eficient, els equips treballaven en el mateix espai i tenien 

un telèfon directe,  

 Un reconeixement que reben els professionals  

 Una formació 

 Relació 1a 1: una persona= un pla integral. 

Cal destacar que ens hem d’atrevir a fer coses i experimentar per avançar. 

Quines són les premisses que l’incorporar a aquest model: 

 La Governança,  

 La personalització, donar resposta des de la persona  

 La proximitat i la flexibilitat,  

 La comunitat, reforçar els papers i els agents que en formen part 

 La informació compartida 

 Contínuum assistencial, sobretot en les cures de llarga durada,  
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 La tecnologia, cal integrar-la adequadament, que sigui vista com a un conglomerat 

que uneixi els mons social i sanitari. 

 

En l’àmbit de conclusions es vol destacar que:  

- El model està pensat per una realitat dels segles passats.  

- Ha d’existir una atenció integral (alguns fusionant departaments, altres no).  

- És clau que els recursos es posin al centre de la persona, per això és clau que les 

institucions posin espais de diàleg, que siguin atrevides per fer les proves. Hem de 

fer un ús útil i que ens aporti valor de la tecnologia, no es podrà fer un nou model 

sense incorporar la tecnologia i les proves. També per garantir aquest contínuum 

de l’atenció cal eliminar les diferències salarials que existeixen, per desenvolupar 

carreres horitzontals i eliminar els elements de la precarietat així com tenir el 

reconeixement que es mereixen.  

 

JOAN VEGUÉ – Director del Pla Director de Salut Mental i Addicions. 

  

Explica que des de la pandèmia han augmentat els trastorns de en salut mental. Des de fa 

molts anys la salut mental està a l’agenda política. No es pot parlar de salut mental si les 

persones no tenen una ocupació, una llar o capacitat de vincle social i un suport econòmic 

digne. Per poder donar una resposta coherent i efectiva s’ha de fer des d’una perspectiva 

integrada. L’atenció integrada ha de comprendre altres àmbits que també influeixen en la 

salut mental. Tota l’evidencia científica apunta que per poder donar una resposta coherent 

i efectiva a les diferents problemàtiques no es pot fer si no s’integra l’atenció i ha d’anar 

més enllà de les respostes terapèutiques i assistencials. Que inclogui l’àmbit territorial i els 

diferents elements que tenen a veure amb la feina i l’habitatge.  

L’atenció integrada ha de ser el model d’atenció a la salut mental, és necessària en dos 

focus molt clars un primer focus que són les estratègies de protecció i detecció precoç 

sobretot en edats tempranes (infants i adolescents), i un altre en poblacions vulnerables 

en factors de risc entre les quals podem desplegar estratègies integrades en la promoció, 

detecció i protecció. El model ha d’estar enfocat a la recuperació de les persones, fer 

oferta d’atenció transversal sobretot dels àmbits socials i sanitaris en base territorial.  

Hi ha dos àmbits molt concrets en els que s’hauria de començar a treballar com articulem 

elements de continuïtat dins de l’atenció a la petita infància (0-6 anys) i l’articulació amb 

els centres d’atenció infantojuvenil, treball i mecanismes conjunts en aquests àmbits. 

L’altre element que s’ha prioritzat és l’element de continuïtat entre els dispositius 
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d’hospitalització i els dispositius d’habitatge territorial per poder oferir una continuïtat en el 

seu entorn habitual. Cada any hi ha entre 400 i 600 persones que ingressen en les unitats 

de llarga estada. Som poc comunitaris pel que fa a les respostes assistencials.  

Per molt que es tingui un model comunitari d’atenció i de consens, aquelles persones que 

no van bé clínicament a vegades no tenen on viure. A vegades, hi ha persones amb una 

situació psicopatològica estable i poden viure en un entorn estable, i els col·loquen en un 

hospital psiquiàtric.  

Tots els actors estan d’acord en fer atenció integrada, però a l’hora de cedir pressupost és 

molt complicat, és evident que perquè es pugui avançar d’una manera concreta i operativa 

necessitem que es pugui planificar i poder fer l’operativització de manera integrada i això 

és un canvi important respecte a la governança. Encara estem una mica lluny d’aquesta 

governança.  

MARTA POLL – Directora Federació de Salut Mental Catalunya. 

 

Quan es parla del model d’atenció integrada en salut mental ella prefereix parlar d’un 

model amb base comunitària i enfocat a la recuperació i l’empoderament de les persones. 

Entén l’atenció integrada com l’atenció global a les necessitats de les persones. L’atenció 

integrada ha de posar el focus en la seva globalitat, el model actual encara té el focus 

molt parcel·lat: hi ha les problemàtiques de salut, les socials, les laborals, intentem posar 

el focus en tot i acompanyar a les persones en el trànsit i en anar donant resposta a les 

situacions donant respostes a les necessitats i interessos de les persones des de l’inici. El 

model s’ha de centrar en la protecció dels drets i de respecte cap als drets. Per ells 

implica una transformació que permeti compartir informació i objectius, és un model en el 

qual hi ha molt consens.  

La dimensió comunitària ha agafat molta força en els darrers anys, ja que ajuda a les 

persones a generar actius. S’ha de garantir que les persones s’acompanyin de forma 

global i no parcel·lada. Tenen moltes iniciatives que van a empoderar a les persones amb 

problemes de salut mental.   

Una altra qüestió rellevant en el model és tot el tema de l'accessibilitat, necessitem que el 

model d'atenció integrada faci que el model sigui accessible. També s’ha de treballar en la 

finestreta única. Actualment, hi ha persones que ens diuen que han anat a X servei i no té 

solució als seus problemes i la repetició de demanda d’informació per part de diferents 

serveis.  
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En salut mental s’ha de generar entorns confiables, el tema de l’estigma és un problema 

molt gran, la persona ha de tenir temps per expressar les seves opinions i aquestes s’han 

de tenir en compte a l’hora de generar iniciatives.  

 

Actualment, hi ha un gran repte pel que fa a l’equitat territorial, hi ha un gran desequilibri 

respecte a l'accés a recursos o serveis segons on visquis, s’ha d’intentar plantejar un 

model que sigui just i que, per tant, qualsevol persona visqui on visqui hi pugui accedir. 

Dintre del que és el model de l’atenció integrada, la dimensió territorial és cabdal, el treball 

amb els ajuntaments és imprescindible. El territori i els seus agents són els que han de 

garantir el fet de liderar aquest atenció integrada.  

 

Hi ha un altre repte i és el finançament, actualment està orientat a resultats del procés i 

s’ha de plantejar un canvi i orientar-ho a resultats en salut i recuperació i a més equiparar 

els recursos de l’àmbit sanitari i el social. Un altre repte que hi ha és la participació real de 

les persones i del seu entorn.  

 

Calen sistemes d’informació més integrats, és un gran problema i no es disposa de la 

mateixa informació segons cada xarxa, hi ha un gran repte que és la reconversió de la 

mitja-llarga estada. Això requereix un model d’atenció integrada molt preventiu i les xarxes 

de suport a la comunitat són factors clau.  

  

Un dels grans reptes és el de suport a l’habitatge, hi ha l’àmbit laboral, la mitja i llarga 

estança i tot el tema del suport a la llar i a l’habitatge.  

 

LAURA COLLADO – Usuària de salut mental 

 

Parla des de la seva experiència de salut mental, actualment es troba amb un problema 

de salut mental i un altre neurològic i considera que no l’estan atenent de forma integrada. 

Està tenint problemes intestinals greus, ha anat dues vegades d’urgències a l’hospital Vall 

d’Hebrón i no està rebent una atenció adequada. A més, està pendent d’una ecografia 

abdominal i la sanitat està molt desbordada i és molt complicat pels usuaris de salut 

mental.  

La Laura explica que el recolzament entre iguals ha estat molt gratificant i li ha anat molt 

bé. Entre iguals es poden donar confiança i empatia, s’ha sentit molt bé. El fet de tenir a 

algú al telèfon per recolzar-te és de molta ajuda.  
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ROSA GARCIA – Usuària salut mental 

 

Explica que és presidenta de l’Associació Trebolmente que és una associació per 

persones amb diagnòstics psiquiàtrics. Comenta que en un trastorn hi ha moments en els 

quals pots estar molt estable. Els nens i nenes passen moltes hores a les escoles, aquest 

perfil no està quan es parla de salut mental per plantejar les accions amb els infants. Els 

professors són els primers a adonar-se que passa alguna cosa, però sovint no tenen 

eines i temps.  

Troba a faltar la prevenció, s’està disparant els nens i adolescents amb problemàtiques de 

salut mental, hi ha molts joves amb problemes d’addicions i alimentaris, s’hauria de 

començar a actuar abans. L’assetjament escolar és el detonant de molts trastorns 

mentals, són les víctimes de l’assetjament les que acaben medicades.  

Fa una reflexió i diu que el govern s’hauria de plantejar quants diners costa l’assetjament 

escolar, ja que molts cops en deriva cap a problemàtiques psicològiques.  

Està d’acord que s’ha de posar a la persona en el centre amb els seus interessos i 

necessitats, que sigui la persona la que va decidint.  

FELISA PÉREZ – Presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències 

 

Explica que porten tota la vida treballant en un programa sociosanitari d’atenció al consum 

de drogues. Afegeix que no tothom que consumeix ho fa amb addició, aquesta es genera 

de forma gradual.  

Com es genera una addició? Hi ha determinants socials, l’edat, el gènere, la situació 

social, etc. Les xarxes socials estan influenciant en les addicions.  

El perfil de persones que demana ajuda és un perfil de persones que porten més de 10 

anys en el consum de drogues. Si són dones tenen una comorbiditat psiquiàtrica com 

depressió, ansietat, angoixa i determinants socials com gent al seu càrrec, violència en la 

parella, prostitució, estudis primaris, etc. El perfil tipus dels homes són amb quadres 

psicòtics o conductes antisocials, els determinants socials són treballs precaris, ingressos 

marginals, famílies amb problemes socials, delictes contra la salut pública, etc. A més, hi 

ha VIH, ETS, hepatitis, etc.  
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El model d’atenció a la persona drogodependent és el que anomenen triple I, és un model 

flexible i adaptat a cada persona. Aquest model és integral: ha de donar resposta a la 

complexitat des d’un diagnòstic biològic, psicològic i socioeducatiu i amb l’acord mutu de 

la mateixa persona.  

Aquest model ha de ser integrador, la finalitat del tractament és millorar la qualitat de vida 

de les persones que han de ser membres actius de la comunitat. Alhora ha de ser un 

model integrat, és a dir, s’ha de treballar en coordinació i complementarietat amb la 

mateixa xarxa de drogues i amb les altres xarxes sanitàries, socials, de justícia.  

L’enfocament ha d’estar centrat en la persona i respectant la seva capacitat de decisió, hi 

ha d’haver perspectiva de gènere, s’ha de tenir en compte la perspectiva de la infància 

prevenint i protegint als infants i per últim, atenció a les famílies.  

La xarxa d’atenció especialitzada per persones amb consum de drogues i problemes 

socials o sanitaris està composta per: centres, serveis i programes que hi ha dins d’un 

territori que ofereixen prevenció, promoció i atenció. Actuen de forma complementària i 

coordinada, faciliten un contínuum assistencial, evidencien l’avaluació, la transparència i 

la qualitat. Ha de ser integrada en els plans públics sobre drogues i de gestió compartida.  

La xarxa de drogues ha d’estar coordinada, en complementarietat amb els àmbits 

d’habitatge, justícia, xarxa de violència, sanitat, serveis socials, educació, treball, cultura i 

esport, etc. És el que donarà flexibilitat d’adaptació a les necessitats de cada persona.  

La xarxa d’atenció especialitzada ha de ser accessible: diversa i pública. A continuació 

menciona els centres, serveis i dispositius, els programes de tractament, els tipus 

d’intervenció, etc.  

 

MARIBEL PASARIN – Directora de promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona 

 

Afirma que el consum de substàncies genera un problema molt ampli en Salut mental. 

S’ha de mirar l’impacte que té sobre salut el consum de substàncies, ja que és una 

problemàtica complexa i s’ha de generar amb coherència entre els diferents nivells de 

governança. Comenta que a la ciutat de Barcelona hi ha el Pla d’Acció sobre Drogues i 

Addiccions de Barcelona que es va aprovar per unanimitat pel plenari del Consell 
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Municipal en la sessió del dia 26 de novembre de 2021. Aquest pla té 4 línies 

estratègiques, 10 objectius i 170 actuacions.  

 

La ponent explica el model d’atenció a les drogodependències integral o també 

s’anomena “El model Barcelona”.  El model Barcelona consisteix a oferir serveis de 

reducció de danys -incloses les sales de consum de drogues- juntament amb programes 

de tractament del consum de substàncies en centres d'atenció al consum. El model 

Barcelona integra diferents opcions d'intervenció basades en un enfocament del consum 

de drogues basat en la salut pública i en les aportacions de diverses parts interessades. 

Les proves preliminars suggereixen que el model Barcelona ha maximitzat l'accés als 

serveis de reducció de danys, ha eliminat moltes de les barreres comunes al tractament i 

s'associa temporalment amb una disminució del nombre de morts per sobredosis.  

La integració dels serveis de reducció de danys i de tractament ha augmentat l'accés a 

tots dos programes sense augmentar les recaigudes. L'aplicació d'aquest model ha estat 

possible gràcies al consens polític sostingut aconseguit a través de diferents comitès 

tècnics i polítics i d'un Pla d'Acció sobre Drogues quadriennal desenvolupat en 

col·laboració per un conjunt divers de parts interessades. Integra els problemes de 

tractament i els de reducció de danys.  
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L’atenció va precedida per una part de prevenció que es duu a terme a totes les escoles. 

Es necessita garantir una continuïtat assistencial. Els equips professionals són molt 

propers i treballen en equip. Si elimines les barreres d’accés es maximitza l’accés als 

serveis de 

reducció de 

danys sense 

augmentar les 

recaigudes.  
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És un model general de salut pública, centrat en la salut i en la població en la seva 

totalitat. En algun moment s’han de fer reflexions i abordar la complexitat. El model 

d’atenció individual és important per la persona i el seu entorn i ha d’estar centrat en les 

persones. 

Per gestionar la complexitat, la governança ha de ser multinivell, ha de cercar la 

coherència i requereix uns criteris clau comuns. Es necessiten sistemes senzills de 

seguiment, amb base poblacional.  

DELFÍ COSIALLS  

 

El terme governança s'usa des de la dècada de 1990 per designar, des d’una  perspectiva 

sistèmica, l'eficàcia, qualitat i bona orientació de la intervenció de l’administració pública,  

cosa que li proporciona bona part de la seva legitimitat. S’empra referida als aspectes  

econòmics, però també socials o de funcionament institucional i implica grans / petites  

cessions competencials cap amunt (retorn al govern) i cap avall  (descentralització 

territorial).   

 

Es basa en la interacció i la interconnexió entre els diferents nivells d’actuació:  

administracions públiques (facilitador), les organitzacions privades i les de la  denominada 

societat civil (emprenedor) amb una manera conjunta de prendre decisions,  de formular 

normes socials, d’integrar i compartir informació i coneixement…  

 

La interacció implica una creixent capacitat d'acció i de pressió de les organitzacions  

privades i de les de la societat civil que no obeiran a una subordinació jeràrquica sinó a  

una integració en "xarxes d'interacció públic-privat-civil al llarg d’un eix local/global“.  

 

L’atenció integral a les persones implica, en aquesta línia un canvi en l’estratègia dels 

sistemes públics  de protecció: social, sanitari, ja que ho incorpora tot en un tot compartit: 

promoció,  prevenció, assistència, prestació, recuperació i rehabilitació. Necessita, en 

conseqüència, una gestió global dels recursos i de les necessitats de la persona tributària 

en totes les seves dimensions emmarcada en  el seu dret a rebre, i consentir, determinat 

servei integral i les prestacions associades.  

 

S’ha de traduir en un model d’atenció basat en la cooperació, la col·laboració i el treball 

conjunt i simultani de professionals experts de les diverses administracions implicades i de 

les  múltiples disciplines que hi intervenen i en el coneixement compartit.   
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S’ha de concretar en una metodologia entesa com una manera de  procedir ordenada, 

holística, basada en evidència o en consens i aplicada al disseny, decisions, intervencions 

i avaluació així com en una manera específica de fer les coses, de prestar el servei  

integral: pròxim, adaptable, escalable... Amb un determinat estil.  

 

Aquesta filosofia d’atenció ha d’impregnar la gestió en els seus diversos nivells de gestió: 

meta  (polític), sobretot. I en el macro (estratègic), meso (execució i supervisió) i micro 

(operativa) per poder superar  els habituals mecanismes de coordinació entre 

compartiments estancs d’atenció a les persones amb sistemes separats, però que es 

poden connectar en determinades  situacions.   

 

Implica l’evolució de les respectives cultures institucionals cap a un conjunt de valors i  

una cultura compartida de treball que orienti l'actitud i el comportament dels  professionals 

que la integren tot evitant les expectatives injustificades i el predomini  inadequat d’una 

perspectiva. Cal establir espais de confiança. 

 

Aquesta integració es manifesta en una determinada governança, també integrada, regida 

pels principis  ètics i els valors del servei públic, inserida en el corresponent marc normatiu 

i amb quatre factors clau: desplegament territorial, de proximitat, ajustat a la casuística del 

territori i  al context de cada zona i grup.  

 

En abordar la governança a Barcelona s’ha de considerar en primer lloc, el nivell meta on 

l’estament polític ha de facilitar les condicions institucionals bàsiques i els patrons 

compartits d’organització política, jurídica i  econòmica.  

 

Els nivells macro, estratègic, meso, de desplegament, i per últim, micro, operatiu i 

d’atenció directa i indirecta son de caire territorial. 

 

La primera dificultat prové de que mentre en l’àmbit de salut totes les competències estan 

cedides al Consorci Sanitari de Barcelona en l’àmbit social les competències estan 

distribuïdes entre vàries administracions com es va explicar en una sessió anterior.  

 

No obstant, a Barcelona tenim exemples de llarg recorregut i acceptables resultats de 

gestió integrada en els nivells meta i meso: els Consorcis legals, punt de trobada entre la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que configuren un model de gestió 
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participatiu i professionalitzat orientat a l’efectivitat i a l’eficiència i emparats per la Carta 

municipal de Barcelona. 

 

A efectes d’Atenció integrada considerem el Sanitari i el de Serveis socials. I el d’Educació 

en el seu cas. 

Els Consorcis legals a Barcelona tenen personalitat jurídica pròpia i independent de la  de 

les administracions consorciades, així com capacitat jurídica i d’obrar, de govern, en  

ordre a la realització dels seus objectius, dins els límits establerts per l’ordenament  

jurídic. Poden celebrar tot tipus d'acords o convenis amb entitats o institucions públiques  i 

privades, estatals, comunitàries i internacionals.   

 

Els Consorcis legals, amb el seu ordenament institucional i jurídic, son un excel·lent punt 

de partida per reduir la complexitat de la governança integrada a la ciutat. Un conveni 

marc, o un instrument jurídic similar, entre ells facilitaria i agilitzaria la governança 

integrada de l’Atenció integrada a la ciutat. 

 

A la ciutat, a més a més, la tradició i la realitat de les taules de participació social, òrgans 

de consulta i relació, de  treball i de diàleg, entre entitats col·laboradores en un àmbit 

d’actuació concreta que es  vol desenvolupar és àmplia. Estudien i debaten qüestions i 

iniciatives d’interès  comú respecte a les que es vol intervenir, garantint la participació dels 

agents socials  que hi estiguin implicats.  

 

Destaquen la Taula d’atenció integrada social i sanitària i el Consell Municipal de Benestar 

Social. En aquest marc, el tercer sector i el sector mercantil i nonprofit, amb la seva pròpia 

estructura i organització seria un clar candidat a participar en el debat. 

I en conjunt constituir-se en font d’iniciatives, anàlisi...  

 

En resum, seria convenient aprofitar l’experiència i resultats en gestió dels actuals 

Consorcis legals de la ciutat: Serveis socials i Sanitari (i d’Educació). Així no seria 

necessari crear-ne un altre ad hoc per l’Atenció integrada. Com?, constituint amb els seus 

òrgans de govern el Comitè de Direcció, de caire polític i estratègic, de l’Atenció integrada 

a Barcelona.  

 

Igualment permetria constituir una plataforma de gestió tècnica estable i autònom, 

d’interacció professional i de coneixement i aprenentatge compartit i innovació, d’aplicació 

i supervisió, que proporcioni suport tècnic i  metodològic a la presa de decisions, al 
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desplegament operatiu i la intervenció equitativa, amb un lideratge tècnic. Depenent del 

Comitè de Direcció. 

 

Necessàriament amb un pressupost i recursos propis. I un únic sistema d’informació 

compartit. 

 

S’hi hauria de vincular necessàriament la participació:  

- institucional: Taula Integrada d’Atenció integrada social i  sanitària 

- ciutadana: Consells municipals  

- associativa:  Consells de barri.  

- cívica: Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya... 

De manera particular seria convenient la creació d’un Grup permanent de seguiment del 

desplegament de l’Atenció integrada a les persones  a Barcelona per part del Consell de 

Ciutat, vista la transcendència i la projecció del tema; conjuntament amb el Consell 

municipal de Benestar social, el Consell Assessor de  la Gent Gran, el Consell rector de 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat...  

 

Composició de la hipotètica governança integrada plantejada:   

 

 

 

Àngels Guiteras: Està d’acord que no cal crear una nova estructura, hi ha dues qüestions 

bàsiques en la governança, la primera són els pressupostos i la segona la cooperació 

publicoprivada mercantil i nonprofit.  
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RECOMANACIONS 

En el marc del model de l’Atenció integrada social i sanitària de Catalunya. 

La possibilitat de que l’Atenció integrada pugui arribar a ser, a banda d’un gran repte, la 

major evolució (en positiu) dels sistemes de protecció a les persones (salut i social, 

habitacional...) a casa nostra aconsella: 

Pel que fa al Consell de Ciutat: 

 Establir en el Consell de Ciutat, un Grup de treball permanent, o bé crear un 

Consell municipal d’Atenció Integrada, de seguiment del disseny,  desplegament i 

resultats de l’Atenció integrada a les persones a Barcelona treballant 

coordinadament amb els altres Consells Sectorials de Ciutat que hi vulguin 

col·laborar. Que reporti periòdicament al Comitè permanent del Consell i al Plenari 

del Consell de Ciutat. En el cas que es creï un Consell específic, que aquest 

treballi coordinadament amb els altres Consells Sectorials que hi vulguin 

col·laborar.  

 

Pel que fa a l’atenció integrada: 

 Dissenyar d’immediat i implantar al ritme que permeti el context el Model BCN 

d'atenció integrada a les persones tant a nivell domiciliari com residencial, 

partint dels actuals compromisos orientats a la desinstitucionalització, però 

assegurant que en aquells casos en que aquesta no sigui possible i es dugui a 

terme un trasllat a l’àmbit institucionalitzat: habitatges tutelats, residències..., 

s'assegurin els vincles afectius: comunitaris, familiars, animals de companyia, 

objectes personals... 

 En aquesta línia cal apostar per l’atenció centrada en els drets de les persones, 

en el qual aquestes siguin el centre i puguin prendre les seves pròpies decisions i 

actuar en conseqüència, amb els suports adequats i necessaris. Evitant la 

prestació com a nucli de l’atenció. 

o Incloent-hi la perspectiva de gènere.  

o I la perspectiva comunitària pels beneficis que comporta viure-hi. 
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Pel que fa a la governança de l’atenció integrada a Barcelona:  

 

 Els models plantejats, ja sigui d’atenció domiciliària, residencial, salut mental han 

d’aplicar les normatives autonòmiques, estatals i europees en els nous models 

d’atenció. 

 

 Cal un marc normatiu que afavoreixi el disseny, desplegament i avaluació de 

l’atenció integrada. A nivell de Catalunya, el crea i el desplega l’Agència d’Atenció 

Integrada Social i Sanitària de Catalunya i els seus òrgans de direcció i 

participació. En el cas de Barcelona es disposa de la Carta municipal com a punt 

de partida. 

 

 D’aquesta governança, a nivell de Barcelona ciutat, n’han de formar part els 

diferents agents institucionals implicats dels sectors de: salut, social, habitatge, 

educació, cultura... 

 

 S’ha de comptar amb la participació dels agents econòmics i socials, les entitats 

cíviques i els espais ciutadans de participació a fi de que les persones i les 

entitats que les representen tinguin un paper rellevant en el procés 

d’elaboració, implementació, avaluació i seguiment de l’Atenció integrada a la 

ciutat 

 

 Crear de manera ràpida (inicialment, provisional) el Comitè de Direcció de 

l’Atenció integrada de Barcelona, de caire estratègic, a partir dels Òrgans de 

gestió dels Consorcis legals de la ciutat implicats: Sanitari i de Serveis socials. 

 

 Dotar-lo d’una plataforma de gestió tècnica estable i autònoma, d’interacció 

professional i de coneixement i aprenentatge compartit i innovació, aplicació i 

supervisió. 

 

 Definir quines funcions se li poden cedir; establir un finançament clar i suficient per 

assegurar-ne l’activitat, tant de l´àmbit social, com del sanitari. 

 

 Establir el mètode de coordinació horitzontal professional com el de treball 

compartit i col·laboratiu per tal d’evitar jerarquies i així poder crear xarxes 

d’intervenció per la prestació integral de servei.  
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Requeriments 

 S’ha d’establir una única cartera integrada de serveis i progressiva (sanitària, 

social, habitacional…) des de l’àmbit domiciliari al institucionalitzat (residencia).  

Cal avançar en la universalitat dels serveis socials, allà on no es doni. 

 

 S’ha d’afavorir l’equitat territorial,  ja que no hi ha la mateixa dotació de recursos a tota 

la ciutat de Barcelona. 

 

 Definir clarament i transparent les persones potencialment tributàries d’atenció 

integrada: criteris d’accés amb una finestra d’accés única de rebuda, valoració i 

planificació fent èmfasi en salut mental, discapacitat, deteriorament cognitiu, 

Alzheimer… I establir alternatives per aquelles persones que no en siguin 

tributàries. 

 

 S’ha de disposar d’un Sistema d’informació integrat (salut+social) i/o sistemes 

interoperables. És a dir, que la informació de la persona estigui ubicada en una 

única plataforma a la que totes les administracions puguin accedir, evitant així 

duplicitats en el procediment i facilitant l’intercanvi de dades entre els 

professionals. 

Han d’incorporar indexadors únics: de la persona (DNI, targeta sanitària...), codi de 

centre... 

 

 Han d’abastar el conjunt de la ciutadania i, en el nostre cas, les persones d’atenció 

integrada que viuen en residències (llar o assistides), habitatges tutelat o amb 

serveis, domicili... en els àmbits de persones grans, persones amb discapacitat i 

persones amb problemes derivats de salut mental. 

 

Específic de Residències (llar i assistides) de persones grans i de persones amb 

discapacitat. 

 Revisar el model d'atenció a les residències en línia amb el Model BCN 

avançant en revisar l’actual heterogeneïtat a partir de l’aplicació de la cartera de 

serveis, de l’ús de sistemes d’informació integrats i del treball compartit evitant la 

sanitarització però assegurant l’accés necessari als serveis. Acreditació de 

centres. 
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 Evitar els ingressos en residències o centres que no permetin viure en 

comunitat pels beneficis que comporta viure-hi. En cas de necessitat, 

reforçar els ingressos en aquells centres que facilitin viure en comunitat 

pels beneficis que comporta viure-hi. També els vincles personals, familiars, 

afectius... I aquells amb el sistema sanitari. Cal garantir el dret a la persona a 

viure en el seu entorn i a garantir el principi d’autonomia personal, inclosa la 

capacitat de decidir, el dret a la capacitat jurídica i a la vida independent.  

 Actuar per evitar la invisibilització d’aquests grups de persones un cop 

ingressen el centres: respecte als drets i al bon tracte i accés equitatiu als 

serveis 

 Fomentar el lideratge dels professionals i el de la persona intermediària entre 

l’atenció sanitària i social: responsable higiènic sanitari.  

 Acreditació professional i formació. 

 Reforçar l’operativa territorial basada en les seves característiques i en les 

particularitats dels centres.  

 Hi ha obstacles a l'hora de que les persones accedeixin juntament amb els 

seus animals de companyia a les residències, albergs, etc. En molts casos 

han de deixar enrere els animals o mantenir-se en la situació actual en 

contra del seu benestar  per evitar separar-se dels animals, ja que la gent 

propera no se'n pot fer càrrec. A més, els animals milloren el benestar 

emocional d'aquestes persones, i per tant, s'ha de treballar perquè els 

animals siguin benvolguts com a animals de companyia en aquests centres. 

 S’ha de redissenyar els espais on hi habiten persones amb Alzheimer, 

discapacitats cognitives o discapacitats aplicant-ho a l’arquitectura d’espais a 

les residències perquè aquestes persones estiguin millor. 

Específic d’atenció domiciliària integrada 

 Definir i planificar el desplegament d’un Pla únic d’acció en aquest àmbit amb 

un referent únic i un únic espai de valoració i avaluació. Una bona candidat 

seria la  plataforma de gestió tècnica estable i autònoma citada anteriorment 

ja que permetria mantenir i assegurar la continuïtat assistencial i la 

homogeneïtat en les accions. 

 Establir el mètode de coordinació horitzontal professional per desplegar la 

integració.  
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 Generar espais d’aproximació i de confiança on es comparteixen els 

mètodes i procediments i es reconeguin els professionals: salut i social i el 

valor de la seva intervenció que s’ha de fer de manera conjunta i compartida.  

 Fomentar el lideratge dels professionals i el dels equips territorials 

d’intervenció.  

 Calen programes de formació i recerca conjunta.  

 Cal crear espais de reunió i compartició de coneixement i valoracions 

integrals i multidimensionals.  

 Evitar el plans pilot sense continuïtat. 

 És necessari revisar el model d’atenció domiciliària, ja que s’ha posat de 

manifest la necessitat de flexibilitzar, diversificar, enriquir, i, alhora 

especialitzar el servei d’assistència domiciliària.  

 

Específic de Salut mental: 

 

 Establir programes de prevenció en salut mental i drogodependències. 

Aquesta prevenció s’ha de dur a terme ja des de les escoles.    

 S’ha d’evitar la sobre medicació dels usuaris amb problemes de salut 

mental, i utilitzar altres alternatives com per exemple tractament/teràpia 

psicològic.  

 

Pel que fa a les persones professionals:  

 S’ha de promocionar un marc de condicions comunes mínimes pels 

professionals de la xarxa de serveis a integrar, que solucioni els greuges 

comparatius entre treballadors i reguli les retribucions, condicions laborals i 

prevenció de riscos i seguretat.  

 "En aquest marc serà convenient promocionar la discussió i els acords entre les 

administracions, agents socials i empreses del sector per:   

 Equiparació/homologació de les condicions laborals i eliminació de les 

desigualtats retributives i laborals existents entre les diferents administracions i 

el sector privat. 

 Sou mínim de referència dels professionals per  cada servei. 

 Equiparació salarial dels professionals en cas de subcontractació de serveis 

finançats per mòduls del Contracte Programa. 
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 La reducció de la taxa de temporalitat i la garantia de jornades de treball 

regulars. 

 La reducció de l’excessiva rotació de professionals. 

 L’adequació les ràtios per tal de garantir serveis amb professionals qualificats 

que realitzin un treball de qualitat i ben remunerat. 

 La garantia d’una remuneració digna i adequada. 

 La millora de la formació de les persones que treballen en aquest sector i 

l’acreditació professional. 

 L’avaluació dels llocs de treball ajustada a les necessitats del sector 

 Cal posar en marxa un pla de prevenció i gestió d’agressions, un protocol de 

prevenció de situacions de conflicte i violència per part de persones usuàries 

del servei i un Protocol de prevenció i gestió de situacions d'assetjament 

sexual i l'assetjament moral. 
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Annex 1. Composició del Grup de Treball 

Membres del grup de treball  

Anna Mulà  Consell Muncipal De Defensa dels Animals 

Antonio Cortès Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona 

Meritxell Caralt 
Comitè Català de Representants de Persones 
amb Discapacitat 

Elisenda Riera 
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya 

Enriqueta Duran UGT 

Núria Font Federació d’Ateneus 

Mª Assumpció Franquesa CCOO 

Jordi Gonzalez Associació Esclat 

Enric Canet Casal dels infants per l’acció social als barris 

Sandra Bestraten COAC 

Margarita Arboix Persona de renom ciutadà 

Delfí Cosialls Persona de renom ciutadà 

Àngels Guiteras Persona de renom ciutadà 

Pilar Rodríguez ABD Convidada 

Mercedes González Persona de renom ciutadà 

Alexandra Ramon Registre ciutadà 

Elisenda Roca Registre ciutadà 

 

Membres del grup de treball que han assistit a les reunions 

  Primera 

sessió 

Segona 

sessió 

Tercera 

sessió 

Cuarta 

sessió 

Cinquena 

sessió 

Sisena 

sessió 

Setena 

sessió 

Anna Mulà  X  X  X X 
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Antonio Cortès     X X  

Meritxell Caralt X X X X X X X 

Elisenda Riera X X X X X X X 

Enriqueta 
Duran 

 
   X X X 

Núria Font X X X     

Mª Assumpció 
Franquesa 

X 
X X X X X  

Jordi Gonzalez X X X X X  X 

Enric Canet X  X X   X 

Sandra 
Bestraten 

 
 X X    

Margarita 
Arboix 

X 
 X X   X 

Delfí Cosialls X X X X X X  

Àngels 
Guiteras 

 
X X X X X  

Pilar 
Rodríguez 

X 
 X   X  

Mercedes 
González 

 
X X X    

Alexandra 
Ramon 

X 
      

Elisenda 
Roca 

X 
 X   X  

 

Ponències 

Jordi Amblàs    Agència d’Atenció integrada     

Conxita Barbeta   Agència d’Atenció integrada    

Delfí Cosialls    L’atenció integrada centrada a la ciutat de Barcelona 

Lourdes Borrell    Atenció domiciliària 
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Ester Quintana i Núria Menta Atenció domiciliària 

Samuel Lozano   Model d’atenció a les residències a la ciutat de Barcelona 

Mar Mestre    Atenció domiciliària 

Joan Vegué    Salut mental 

Marta Poll     Salut mental 

Laura Collado   Usuària Salut Mental 

Rosa Garcia    Usuària Salut mental  

Felisa Pérez    Model drogodependències 

Maribel Pasarín   Model d’atenció agència salut pública de Barcelona 

Delfí Cosialls    Model de governança a Barcelona.  

    

 

Secretaria  

Andreu Parera Secretaria del Consell de Ciutat 

Yolanda Jiménez Suport a la secretaria del Consell de Ciutat 

Laia Rodríguez Suport a la secretaria del Consell de Ciutat 
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1. Annex 2. Calendari de sessions 

Sessió Inicial 02/ març/ 2022 

Agència d’atenció integrada Catalana 22/ març / 2022 

 Jordi Amblàs 

 Conxita Barbeta 

 Delfí Cosialls 

Atenció Domiciliària 03/ maig/ 2022 

 Lourdes Borrell 

 Núria Menta i Ester Quintana 

Residències i Atenció Domiciliària 10/ maig/ 2022 

 Samuel Lozano 

 Mar Mestre 

Salut Mental 02/ juny/2022 

 Joan Vegué  

 Marta Poll 

 Laura Collado 

 Rosa Garcia 

Drogodependències i Governança 20/ juny/ 2022 

 Felisa Pérez  

 Maribel Pasarin 

 Delfí Cosialls 

 

Inicialment el grup de treball es va proposar convidar a altres persones expertes, que per 

diferents motius no han pogut assistir, per exemple sobre residències de persones amb 

discapacitat i sobre resiliències. 


