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La guia metodològica d’intervenció

La guia metodològica constitueix una eina bàsica per a la intervenció. No és un 
quadern de recollida de dades, sinó un camí que podem seguir durant la nostra 
intervenció i que, per tant, s’ha d’ajustar al ritme real d’aquesta actuació.

S’han de poder respondre, pas a pas, els elements que la guia desplega a mesura que 
avancem en la comprensió del cas.

La guia és dinàmica i es presenta en forma de procés, des de la fase inicial de 
diagnòstic, i avança al llarg de la intervenció. S’hi identifiquen com a elements 
significatius el vincle i els factors de risc.

El moment més òptim per emprar-la és al començament de l’entrada d’un cas. Tot i 
així, es pot emprar en qualsevol moment de la intervenció.

El format a l’hora d’emplenar-la presenta apartats o ítems en què es pot escriure 
obertament, i d’altres amb caselles on hi ha respostes predeterminades. El més 
significatiu, però, és l’acompanyament descriptiu que se’n fa seguint la visió de 
procés de l’algorisme. 

Seqüencialment el professional trobarà la icona 

En posar-hi el cursor a sobre apareixerà una explicació vinculada a l’enunciat o 
concepte que la precedeix, ja sigui com a definició, aclariment del concepte o 
exemple il·lustratiu que ajudi a comprendre’l.

Se suggereix, sobretot als professionals que s’hagin incorporat recentment o que no 
hagin treballat habitualment amb aquests tipus de casos, poder llegir prèviament la 
Guia bàsica de suport als professionals de serveis socials bàsics per a la intervenció 
en els casos de persones amb conductes d’acumulació patològiques, que ofereix 
pautes i orientacions bàsiques per portar a terme la intervenció amb aquest tipus de 
casos.

Seguidament entrem ja a la guia, i ho fem amb els elements vinculats a l’algorisme 
de la intervenció, que segueix i relaciona seqüencialment les consideracions 
oportunes per facilitar-ne la comprensió i l’ús:
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Algorisme de:

Detecció i exploració 

Antecedents del cas: 

En els casos en què hi hagi hagut intervenció és important revisar si s’ha centrat en 
l’acumulació o en altres peticions, sobretot per no repetir allò que abans no ha 
funcionat. 

Verificació de l’acumulació: 

La verificació i la determinació de les variables de diagnòstic respecte a això són la 
primera fita que haurem d’assolir, aquest és un quadre que pot anar canviant a 
mesura que coneixem millor el cas i amb el pas del temps.

Requereix situar l’acumulació en els diferents espais de l’habitatge avaluar-la per 
nivells, de l’1 al 4, de més baixa a més elevada segons el volum d’acumulació i el grau 
en què impedeix que la persona desenvolupi les seves activitats quotidianes.



4

Àrea de 
Drets Socials

Projecte Trànsit
Manual de suport

Per exemple, al rebedor o als passadissos, mirarem si es pot o no passar o accedir a 
altres estances, com la cuina, el menjador, el bany, etc. Si es pot desenvolupar la 
funció bàsica de l’estança i el grau de risc que comporta l’acumulació. La descripció 
ens ajudarà de manera complementària a graduar bé el nivell. El temps d’evolució (si 
el sabem).

Quan hàgim fet una primera descripció de l’acumulació, passarem a valorar la 
capacitat que la persona té per realitzar les activitats instrumentals i de la vida 
diària i les relacionals. Per establir què és el que ha quedat afectat, i en quina mesura, 
i quines àrees resten preservades de la simptomatologia d’acumulació.
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El relat de vida espontani: 

Esdevé durant tot el procés un del punts bàsics de la intervenció, ens ajuda a centrar 
la atenció en la persona més enllà del símptoma, ens obre camins per iniciar i 
consolidar el vincle i ens dona llum sobre el que significa l’acumulació.

Exploració/Diagnòstic

Aquest apartat i el següent formen el cos del diagnòstic i són producte de la reflexió 
del professional, per tant, quan diu “té consciència…” o “àrees de dificultat…” no es 
tracta del que diu l’usuari, sinó del que el professional veu o considera. El diagnòstic 
és molt dinàmic i necessita una reflexió fonamentada en evidències tangibles i en 
percepcions subjectives, totes necessàries i complementàries. 

Quan parlem d’indicadors la subjectivitat es farà més evident i és del tot necessari 
defugir els estereotips. Cal cercar l’expressió d’indicador de risc o de millora que 
doni un significat més clar a les nostres percepcions.



6

Àrea de 
Drets Socials

Projecte Trànsit
Manual de suport

Intervenció (tractament i seguiment) continuen exploració i diagnòstic (dinàmics)

Un cop verificada l’acumulació i fet el primer diagnòstic haurem de valorar si és 
possible o no plantejar-nos una intervenció basada en el vincle segons les fases del 
procés (generar confiança, confiança, pressa de consciència i canvi de posició) o cal 
plantejar-nos una intervenció de control involuntària o indirecta (enfocada en el 
símptoma). Tant si prenem un o altre camí té rellevància seguir l’evolució de les 
accions tal com proposa la guia.

Aquest quadre ens ajuda a veure el moment del procés del vincle 
en què ens trobem, el primer indicador és de procés (en la guia 
se’n descriuen alguns), si no som capaços d’identificar-ne algun 
hem de pensar que no estem en la fase de procés que pensàvem. 
També, si no hi ha una millora (amb un indicador identificat) 
hauríem de dubtar-hi. 
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Aquests quadres complementen la lògica del procés fora del vincle.
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