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Les persones grans són subjectes actius amb poder de deci-
sió que tenen necessitats, hàbits i preferències que les 
de�neixen. Els drets i les llibertats de les persones grans, 
especialment d’aquelles amb dependència funcional i/o 
cognitiva, són uns dels reptes socials que cal perseguir en el 
dia d’avui i en els anys que vindran. Els resultats de l’estudi 
posen en evidència que és una prioritat promoure una sèrie 
de canvis en la qualitat i en els principis ètics de l’atenció per 
promoure el nou model des de l’atenció a l’acompanyament.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

• Les organitzacions han de ser el motor de la transfor-
mació per afavorir i promoure els processos de canvi 
que tenen a veure amb la gestió, la coordinació i el 
lideratge, i amb les dinàmiques de treball dels equips de 
professionals.

• La implicació de la institució és cabdal per transformar 
un model de residència de serveis, centrat en les man-
cances i en les necessitats, cap a un model centrat en 
les persones: projectes, potencialitats, capacitats i 
preferències.

• “Cal canviar les prioritats i reforçar la funció d’acom- 
panyament per sobre de les tasques de l’organització. 
Si l’organització no acompanya i lidera, el canvi és molt 
difícil.” (Grup de contrast)

CANVIS EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS

• Entendre, assumir i incorporar què signi�ca el model 
segons els equips de professionals, les persones 
residents i les seves famílies és un dels objectius més 
importants del procés d’implementació de les mesures.

• És fonamental generar una sèrie de canvis en la qualitat 
i en els principis ètics de l’atenció per promoure un nou 
model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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En què ha consistit 
la recerca aplicada? 

La Direcció d’Estratègia i Innovació de l’Ajuntament de 
Barcelona, en el marc del pla de gestió del coneixement, 
promou l’establiment d’una cultura de recerca aplicada a 
l’administració pública com a base per a la intervenció, la 
millora contínua i la innovació. Una d’aquestes recerques 
aplicades, desenvolupada entre el 2015 i el 2016, és “Com a 
casa: Procés de canvi cap al model de residència gerontolò-
gica centrat en les persones”, la qual analitza i identi�ca els 
factors clau de la transformació d’una residència geronto-
lògica des del model hoteler i de servei al model d’Atenció 
Integral Centrada en les Persones (AICP). Aquesta recerca 
s’ha realitzat en el marc d’un conveni de col·laboració amb 
la residència Casa Asil de Sant Andreu de Palomar, amb els 
següents objectius: 

Analitzar quin impacte està tenint aquest procés de 
transformació i l’aplicació del model en la vida quotidia-
na de les persones implicades.

Recollir relats i experiències de les persones residents i 
de les seves famílies mitjançant entrevistes.

Identificar els processos clau i avaluar en quina fase i 
moment es troben.

Detectar àrees de millora, ajustades als objectius de la 
institució.
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• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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Mètode

La metodologia de la recerca ha estat qualitativa amb la 
implicació dels mateixos agents de canvi, a partir d’un 
procés d’investigació i participació. 

Els àmbits principals de la recerca s’han centrat en el 
següent:

Les persones residents

Les famílies 

Els professionals

Els espais físics

1. Les entrevistes

Amb les entrevistes s’ha analitzat la relació entre les 
necessitats reals, les experiències i els desitjos de les 
persones, amb els principis del mateix model AICP.

Les entrevistes han estat essencials per establir criteris 
i prioritats i per dissenyar camins metodològics per 
contextualitzar i adaptar el model a la realitat social i 
física de la residència Casa Asil. Finalment, s’han realit-
zat entrevistes a homes i dones residents (d’entre 77 i 
96 anys), a familiars (de persones residents autònomes 
i/o amb deteriorament cognitiu) i a equips de professio-
nals (d’atenció quotidiana i tècnica).
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Les variables fonamentals de les persones entrevista-
des són les següents:

• Gènere

• Edat

• Nivell de dependència funcional

• Procedència del domicili o d’altres residències

• Antiguitat al centre

2. Revisió participativa: instrument/qüestionari

L’instrument/qüestionari és una eina d’autoavaluació 
que permet realitzar una revisió interna crítica sobre 
com s’està portant a terme el procés de transformació 
d’un centre gerontològic cap al model d’AICP. L’ins- 
trument es construeix sobre dues dimensions princi-
pals: l’atenció a la persona i l’entorn. Aquestes dues 
dimensions engloben 10 components que corresponen 
als principis i criteris del model AICP. (Teresa Martínez, 
2013). Cada component fa referència a uns criteris i a 
unes accions que s’estructuren en 20 processos clau. 
Cada criteri i acció s’autoavalua mitjançant descriptors 
de bones praxis durant els grups de revisió participativa. 
L’objectiu de l’instrument és analitzar en quina fase es 
troben els 20 processos clau (no iniciat, incipient, 
avançat o consolidat), però al mateix temps és una eina 
molt important d’autore�exió i conscienciació.

Per aplicar aquest instrument metodològic, s’han orga-
nitzat 5 grups de revisió participativa, 1 per equip de 
planta. Cada grup format per:

• 3 persones del grup motor del procés de canvi  
  (gerent, directora i cap de comunicació), 
  3 auxiliars (matí, tarda i nit), 1 persona de servei
  general i 2/3 tècnics

3. Observació participant

S’han observat espais (plantes, menjadors, gimnàs, 
perruqueria, espais comuns, porxo, etc.) activitats dina-
mitzades (tallers de pintura, bingos, taller de memòria, 
sessions de �sioteràpia, activitats intergeneracionals, 
teatre i cinefòrums).

4. Grup de contrast

El grup de contrast de professionals i persones expertes 
ha participat en dues accions clau:

• Un grup de discussió sobre tot el procés de recerca, 
  amb particular èmfasi en els documents de l’anàlisi.

• Un qüestionari per avaluar la relació entre l’impacte 
  i la viabilitat de totes les mesures elaborades.

Les aportacions recollides són fonamentals per a les 
conclusions de la recerca aplicada.
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2013). Cada component fa referència a uns criteris i a 
unes accions que s’estructuren en 20 processos clau. 
Cada criteri i acció s’autoavalua mitjançant descriptors 
de bones praxis durant els grups de revisió participativa. 
L’objectiu de l’instrument és analitzar en quina fase es 
troben els 20 processos clau (no iniciat, incipient, 
avançat o consolidat), però al mateix temps és una eina 
molt important d’autore�exió i conscienciació.

Per aplicar aquest instrument metodològic, s’han orga-
nitzat 5 grups de revisió participativa, 1 per equip de 
planta. Cada grup format per:

• 3 persones del grup motor del procés de canvi  
  (gerent, directora i cap de comunicació), 
  3 auxiliars (matí, tarda i nit), 1 persona de servei
  general i 2/3 tècnics

3. Observació participant

S’han observat espais (plantes, menjadors, gimnàs, 
perruqueria, espais comuns, porxo, etc.) activitats dina-
mitzades (tallers de pintura, bingos, taller de memòria, 
sessions de �sioteràpia, activitats intergeneracionals, 
teatre i cinefòrums).

4. Grup de contrast

El grup de contrast de professionals i persones expertes 
ha participat en dues accions clau:

• Un grup de discussió sobre tot el procés de recerca, 
  amb particular èmfasi en els documents de l’anàlisi.

• Un qüestionari per avaluar la relació entre l’impacte 
  i la viabilitat de totes les mesures elaborades.

Les aportacions recollides són fonamentals per a les 
conclusions de la recerca aplicada.



Àrea 
de Drets 
Socials

Les persones grans són subjectes actius amb poder de deci-
sió que tenen necessitats, hàbits i preferències que les 
de�neixen. Els drets i les llibertats de les persones grans, 
especialment d’aquelles amb dependència funcional i/o 
cognitiva, són uns dels reptes socials que cal perseguir en el 
dia d’avui i en els anys que vindran. Els resultats de l’estudi 
posen en evidència que és una prioritat promoure una sèrie 
de canvis en la qualitat i en els principis ètics de l’atenció per 
promoure el nou model des de l’atenció a l’acompanyament.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

• Les organitzacions han de ser el motor de la transfor-
mació per afavorir i promoure els processos de canvi 
que tenen a veure amb la gestió, la coordinació i el 
lideratge, i amb les dinàmiques de treball dels equips de 
professionals.

• La implicació de la institució és cabdal per transformar 
un model de residència de serveis, centrat en les man-
cances i en les necessitats, cap a un model centrat en 
les persones: projectes, potencialitats, capacitats i 
preferències.

• “Cal canviar les prioritats i reforçar la funció d’acom- 
panyament per sobre de les tasques de l’organització. 
Si l’organització no acompanya i lidera, el canvi és molt 
difícil.” (Grup de contrast)

CANVIS EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS

• Entendre, assumir i incorporar què signi�ca el model 
segons els equips de professionals, les persones 
residents i les seves famílies és un dels objectius més 
importants del procés d’implementació de les mesures.

• És fonamental generar una sèrie de canvis en la qualitat 
i en els principis ètics de l’atenció per promoure un nou 
model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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Quins han estat els principals 
resultats de la recerca?

En els resultats que es presenten en aquest apartat 
s’identifiquen 6 dimensions principals que, segons el model 
teòric d’AICP i les diferents experiències recollides i analitza-
des, s’han de tenir en compte a l’hora d’implementar el 
model.

Per analitzar les dades de cada dimensió, ens basem en les 
experiències, reflexions i valoracions de les persones 
residents i de les seves famílies, de l’equip de professionals i 
del grup d’experts. Les mesures que es considera que cal 
implementar de manera prioritària s’estructuren a partir de 
les 6 dimensions del model.

Organització

Equips de 
professionals

Persones 
residents

Famílies

Coneixement 
de la persona

Atenció 
personalitzada

Reconeixement 
i respecte 

a la persona 
i intimitat 

Autonomia,  
benestar i 

independència

Equips de  
professionals 
i organització

Espais 
físics



Reconeixement i respecte a la persona 
i intimitat

Partim de dinàmiques molt diferents pel que fa al respecte a 
la dignitat de les persones autònomes i de les persones amb 
deteriorament cognitiu. És necessària una revisió profunda 
d’aquelles dinàmiques que vulneren, sovint inconscien-
tment, la seva dignitat:

• Formació especí�ca dels professionals per entendre, 
saber atendre i comunicar-se amb les persones amb  
comportaments o situacions complexes, sobretot les 
persones amb deteriorament cognitiu.

• Organitzar espais d’anàlisi i re�exió de les praxis de les 
situacions quotidianes per revisar les dinàmiques i les 
tasques dels equips, amb l’objectiu de l’aprenentatge i 
la millora contínua.

• Revisar i modi�car tots els processos que tenen a veure 
amb les activitats íntimes de la vida quotidiana, amb 
particular atenció a la higiene i a les necessitats d’anar 
al lavabo.

• Garantir la con�dencialitat de la informació i de les 
dades personals: és important saber distingir la infor-
mació sobre la persona resident que tothom ha de 
conèixer i la que no cal.

• Evitar la praxi de parlar d’una persona davant d’ella 
sense incloure-la a la conversa, sigui quin sigui el seu 
estat cognitiu.

• Sensibilitzar les famílies en relació amb les maneres de 
comunicar-se i mantenir les relacions socials amb les 
persones que presenten deteriorament cognitiu.

Coneixement de la persona

Cal reforçar el coneixement integral de les persones 
residents, especialment quan es tracta de persones amb 
demència:

• Rede�nir el rol de l’auxiliar de referència, entès com el 
professional central que acompanya la quotidianitat.

• Contemplar que pot haver-hi alguna altra persona de 
con�ança i proximitat, que manté amb la persona 
resident un vincle signi�catiu i que pot acompanyar-la 
en moments rellevants.

• Treballar amb profunditat i amb temps els processos de 
preingrés.

• Treballar amb profunditat els processos d’acollida i 
d’acompanyament permanent.

• En relació amb les històries de vida, és fonamental com 
es recull tota la informació durant el dia a dia, i no tant el 
format en què es recull. El recull no ha de ser un “dos-
sier” reduït a una mera biogra�a i ha d’incloure aspectes 
rellevants de la vida de les persones, especialment les 
preferències, els gustos i totes les dades signi�catives 
sobre la vida quotidiana.

• Transformar radicalment el format i la temporalitat del Pla 
de Vida (PIAI) en funció de cada cas perquè sigui un instru-
ment interdisciplinari i fonamental per a la vida quotidia-
na de les persones i útil per a tots els agents implicats. És 
fonamental que les persones residents, sigui quin sigui el 
seu estat cognitiu, participin en la seva elaboració.

• El responsable del PIAI ha de ser tot l’equip; cadascú 
aportarà la seva expertesa tècnica i la seva especi�citat 
com a professional des d’un punt de vista col·laboratiu i 

complementari. Cal que hi participi la mateixa persona 
resident i altres persones signi�catives.

• Organitzar i acompanyar els equips cap al coneixement 
permanent de la persona. Els professionals han d’estar 
en continu procés de coneixement i cal que es formin 
des d’una aproximació vivencial.

Atenció personalitzada

Cal promoure i potenciar les habilitats de cada persona a 
partir de la seva singularitat. És necessari atendre la diver-
sitat, respectant les singularitats de cadascú:

• Organitzar els equips i plani�car les tasques en funció 
de les persones: prioritzar l’atenció de les persones i no 
l’organització de les tasques.

• Replantejar els per�ls professionals (tècnics i atenció a 
la vida quotidiana) i les seves funcions, i donar prioritat 
al personal auxiliar pel que fa als processos d’atenció 
personalitzada.

• Operativitzar el PIAI i fer que aquesta eina incideixi 
directament en l’organització i en els equips. És una eina 
que ha de servir perquè els equips sàpiguen què han de 
fer i com ho han de fer amb cada persona resident. Una 
proposta seria triar 2/3 objectius de cada persona amb 
la seva pròpia implicació i, si escau, de la família.

• Posar en marxa accions de sensibilització per als 
professionals i per a les famílies sobre el valor que té 
globalment l’atenció individualitzada en la promoció 
del benestar i de la qualitat de vida, encara més en el 
cas de les persones amb deteriorament cognitiu.

Autonomia, benestar i independència

Cal sensibilitzar i formar sobre la importància de promoure 
l’autonomia de les persones grans, encara que tinguin dete-
riorament cognitiu, entre tots els agents implicats:

• Organitzar les tasques d’atenció quotidiana fent conviu-
re l’autonomia, la seguretat i la independència. Garantir 
un punt d’equilibri.

• Acordar i consensuar (persones resident, familiar i 
professionals) en un document �ns a quin punt s’assu- 
meix el risc de promoure l’autonomia i el benestar.

• Flexibilitzar i modi�car les activitats d’atenció quoti-
diana, promovent que les persones puguin continuar 
vivint al seu ritme, per garantir el manteniment de les 
seves capacitats i habilitats.

• Generar espais d’escolta de les persones residents per 
detectar els desitjos i les necessitats de les que no 
poden expressar-los.

• Sensibilitzar les famílies, en particular a les de perso-
nes amb deteriorament cognitiu, sobre la importància 
d’estimular la mobilitat física i l’autonomia, entesa com 
la capacitat de prendre decisions.

• Implementar protocols de prevenció de caigudes.

• Adaptar els espais i incorporar dispositius tècnics 
d’ajuda.

Equips de professionals i organització

L’objectiu professional principal en una residència ha de ser 
acompanyar les persones en els seus projectes de vida, i no 
només servir-les i atendre-les.

Cal desjerarquitzar els equips i aprendre a treballar de 
manera col·laborativa, fent interactuar constantment 
l’expertesa des de diferents nivells:

• Canviar els rols i la valoració de tots els professionals. 
S’ha de reconèixer l’auxiliar de referència com a 
l’element clau (“pal de paller”) i articulador en relació 
amb la resta de professionals tècnics i posar de relle-
vància el seu rol davant de les famílies.

• Revertir els organigrames funcionals i desjerarquit-
 zar-los perquè tots els professionals siguin reconeguts 

com a rellevants pel que fan. Un punt fonamental seria 
eliminar els uniformes.

• Les pautes no s’han de donar, sinó que tots els profes-
sionals han de participar en la seva elaboració de 
manera participativa, consensuada i col·laborativa en 
les reunions interdisciplinàries de planta.

• Garantir espais i dinàmiques de treball que donin segu-
retat, con�ança i tranquil·litat als equips de professio-
nals per expressar lliurement les seves di�cultats i 
preocupacions.

• Per promoure el canvi de paradigma que suposa el 
model AICP, cal implementar un pla de formació contí-
nua, des de l’oportunitat que ofereix el dia a dia i la 
quotidianitat, com un espai d’anàlisi, re�exió, aprenen-
tatge i millora contínues.

Espai físic

Quan es tracta d’un procés de canvi d’una residència amb 
una estructura vertical, és important prioritzar la modi�ca-
ció dels seus usos i l’organització dels espais en termes de 
pràctiques de convivència. La possibilitat de transformar els 
espais en unitats de convivència ha de ser valorada en 
termes de viabilitat.

• Afavorir la personalització i l’actualització constant dels 
espais propis per envoltar-se d’objectes signi�catius. La 
personalització dels espais amb colors, quadres signi�-
catius, etc., pot ser una estratègia per afavorir l’orientació 
i la independència de les persones residents.

• Prioritzar les habitacions individuals i col·locar elements 
no �xos (paravents, elements de separació, etc.) a les 
habitacions dobles per transformar-les en individuals.

• Crear espais reduïts per a totes les persones residents 
que afavoreixin entorns de tranquil·litat. Crear espais per 
a les visites i de relació entre persones residents per man-
tenir relacions personals agradables i amb privacitat.

• Ampliar els espais comuns del centre. Involucrar les 
persones de manera participativa en l’organització dels 
usos dels espais comuns.

• Afavorir les relacions visuals mitjançant l’organització 
del mobiliari, que no ha de ser “geriàtric”. Evitar, per 
exemple, que les persones estiguin assegudes en bateria 
i durant tot el dia en cadires de rodes, tenint butaques 
com les de “casa”.

• Garantir que les persones amb deteriorament cognitiu 
disposin de zones segures, mitjançant claus visuals i 
dispositius tècnics que facilitin l’orientació i promoguin la 
mobilitat.
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Les persones grans són subjectes actius amb poder de deci-
sió que tenen necessitats, hàbits i preferències que les 
de�neixen. Els drets i les llibertats de les persones grans, 
especialment d’aquelles amb dependència funcional i/o 
cognitiva, són uns dels reptes socials que cal perseguir en el 
dia d’avui i en els anys que vindran. Els resultats de l’estudi 
posen en evidència que és una prioritat promoure una sèrie 
de canvis en la qualitat i en els principis ètics de l’atenció per 
promoure el nou model des de l’atenció a l’acompanyament.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

• Les organitzacions han de ser el motor de la transfor-
mació per afavorir i promoure els processos de canvi 
que tenen a veure amb la gestió, la coordinació i el 
lideratge, i amb les dinàmiques de treball dels equips de 
professionals.

• La implicació de la institució és cabdal per transformar 
un model de residència de serveis, centrat en les man-
cances i en les necessitats, cap a un model centrat en 
les persones: projectes, potencialitats, capacitats i 
preferències.

• “Cal canviar les prioritats i reforçar la funció d’acom- 
panyament per sobre de les tasques de l’organització. 
Si l’organització no acompanya i lidera, el canvi és molt 
difícil.” (Grup de contrast)

CANVIS EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS

• Entendre, assumir i incorporar què signi�ca el model 
segons els equips de professionals, les persones 
residents i les seves famílies és un dels objectius més 
importants del procés d’implementació de les mesures.

• És fonamental generar una sèrie de canvis en la qualitat 
i en els principis ètics de l’atenció per promoure un nou 
model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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Reconeixement i respecte a la persona 
i intimitat

Partim de dinàmiques molt diferents pel que fa al respecte a 
la dignitat de les persones autònomes i de les persones amb 
deteriorament cognitiu. És necessària una revisió profunda 
d’aquelles dinàmiques que vulneren, sovint inconscien-
tment, la seva dignitat:

• Formació especí�ca dels professionals per entendre, 
saber atendre i comunicar-se amb les persones amb  
comportaments o situacions complexes, sobretot les 
persones amb deteriorament cognitiu.

• Organitzar espais d’anàlisi i re�exió de les praxis de les 
situacions quotidianes per revisar les dinàmiques i les 
tasques dels equips, amb l’objectiu de l’aprenentatge i 
la millora contínua.

• Revisar i modi�car tots els processos que tenen a veure 
amb les activitats íntimes de la vida quotidiana, amb 
particular atenció a la higiene i a les necessitats d’anar 
al lavabo.

• Garantir la con�dencialitat de la informació i de les 
dades personals: és important saber distingir la infor-
mació sobre la persona resident que tothom ha de 
conèixer i la que no cal.

• Evitar la praxi de parlar d’una persona davant d’ella 
sense incloure-la a la conversa, sigui quin sigui el seu 
estat cognitiu.

• Sensibilitzar les famílies en relació amb les maneres de 
comunicar-se i mantenir les relacions socials amb les 
persones que presenten deteriorament cognitiu.

Coneixement de la persona

Cal reforçar el coneixement integral de les persones 
residents, especialment quan es tracta de persones amb 
demència:

• Rede�nir el rol de l’auxiliar de referència, entès com el 
professional central que acompanya la quotidianitat.

• Contemplar que pot haver-hi alguna altra persona de 
con�ança i proximitat, que manté amb la persona 
resident un vincle signi�catiu i que pot acompanyar-la 
en moments rellevants.

• Treballar amb profunditat i amb temps els processos de 
preingrés.

• Treballar amb profunditat els processos d’acollida i 
d’acompanyament permanent.

• En relació amb les històries de vida, és fonamental com 
es recull tota la informació durant el dia a dia, i no tant el 
format en què es recull. El recull no ha de ser un “dos-
sier” reduït a una mera biogra�a i ha d’incloure aspectes 
rellevants de la vida de les persones, especialment les 
preferències, els gustos i totes les dades signi�catives 
sobre la vida quotidiana.

• Transformar radicalment el format i la temporalitat del Pla 
de Vida (PIAI) en funció de cada cas perquè sigui un instru-
ment interdisciplinari i fonamental per a la vida quotidia-
na de les persones i útil per a tots els agents implicats. És 
fonamental que les persones residents, sigui quin sigui el 
seu estat cognitiu, participin en la seva elaboració.

• El responsable del PIAI ha de ser tot l’equip; cadascú 
aportarà la seva expertesa tècnica i la seva especi�citat 
com a professional des d’un punt de vista col·laboratiu i 

complementari. Cal que hi participi la mateixa persona 
resident i altres persones signi�catives.

• Organitzar i acompanyar els equips cap al coneixement 
permanent de la persona. Els professionals han d’estar 
en continu procés de coneixement i cal que es formin 
des d’una aproximació vivencial.

Atenció personalitzada

Cal promoure i potenciar les habilitats de cada persona a 
partir de la seva singularitat. És necessari atendre la diver-
sitat, respectant les singularitats de cadascú:

• Organitzar els equips i plani�car les tasques en funció 
de les persones: prioritzar l’atenció de les persones i no 
l’organització de les tasques.

• Replantejar els per�ls professionals (tècnics i atenció a 
la vida quotidiana) i les seves funcions, i donar prioritat 
al personal auxiliar pel que fa als processos d’atenció 
personalitzada.

• Operativitzar el PIAI i fer que aquesta eina incideixi 
directament en l’organització i en els equips. És una eina 
que ha de servir perquè els equips sàpiguen què han de 
fer i com ho han de fer amb cada persona resident. Una 
proposta seria triar 2/3 objectius de cada persona amb 
la seva pròpia implicació i, si escau, de la família.

• Posar en marxa accions de sensibilització per als 
professionals i per a les famílies sobre el valor que té 
globalment l’atenció individualitzada en la promoció 
del benestar i de la qualitat de vida, encara més en el 
cas de les persones amb deteriorament cognitiu.

Autonomia, benestar i independència

Cal sensibilitzar i formar sobre la importància de promoure 
l’autonomia de les persones grans, encara que tinguin dete-
riorament cognitiu, entre tots els agents implicats:

• Organitzar les tasques d’atenció quotidiana fent conviu-
re l’autonomia, la seguretat i la independència. Garantir 
un punt d’equilibri.

• Acordar i consensuar (persones resident, familiar i 
professionals) en un document �ns a quin punt s’assu- 
meix el risc de promoure l’autonomia i el benestar.

• Flexibilitzar i modi�car les activitats d’atenció quoti-
diana, promovent que les persones puguin continuar 
vivint al seu ritme, per garantir el manteniment de les 
seves capacitats i habilitats.

• Generar espais d’escolta de les persones residents per 
detectar els desitjos i les necessitats de les que no 
poden expressar-los.

• Sensibilitzar les famílies, en particular a les de perso-
nes amb deteriorament cognitiu, sobre la importància 
d’estimular la mobilitat física i l’autonomia, entesa com 
la capacitat de prendre decisions.

• Implementar protocols de prevenció de caigudes.

• Adaptar els espais i incorporar dispositius tècnics 
d’ajuda.

Equips de professionals i organització

L’objectiu professional principal en una residència ha de ser 
acompanyar les persones en els seus projectes de vida, i no 
només servir-les i atendre-les.

Cal desjerarquitzar els equips i aprendre a treballar de 
manera col·laborativa, fent interactuar constantment 
l’expertesa des de diferents nivells:

• Canviar els rols i la valoració de tots els professionals. 
S’ha de reconèixer l’auxiliar de referència com a 
l’element clau (“pal de paller”) i articulador en relació 
amb la resta de professionals tècnics i posar de relle-
vància el seu rol davant de les famílies.

• Revertir els organigrames funcionals i desjerarquit-
 zar-los perquè tots els professionals siguin reconeguts 

com a rellevants pel que fan. Un punt fonamental seria 
eliminar els uniformes.

• Les pautes no s’han de donar, sinó que tots els profes-
sionals han de participar en la seva elaboració de 
manera participativa, consensuada i col·laborativa en 
les reunions interdisciplinàries de planta.

• Garantir espais i dinàmiques de treball que donin segu-
retat, con�ança i tranquil·litat als equips de professio-
nals per expressar lliurement les seves di�cultats i 
preocupacions.

• Per promoure el canvi de paradigma que suposa el 
model AICP, cal implementar un pla de formació contí-
nua, des de l’oportunitat que ofereix el dia a dia i la 
quotidianitat, com un espai d’anàlisi, re�exió, aprenen-
tatge i millora contínues.

Espai físic

Quan es tracta d’un procés de canvi d’una residència amb 
una estructura vertical, és important prioritzar la modi�ca-
ció dels seus usos i l’organització dels espais en termes de 
pràctiques de convivència. La possibilitat de transformar els 
espais en unitats de convivència ha de ser valorada en 
termes de viabilitat.

• Afavorir la personalització i l’actualització constant dels 
espais propis per envoltar-se d’objectes signi�catius. La 
personalització dels espais amb colors, quadres signi�-
catius, etc., pot ser una estratègia per afavorir l’orientació 
i la independència de les persones residents.

• Prioritzar les habitacions individuals i col·locar elements 
no �xos (paravents, elements de separació, etc.) a les 
habitacions dobles per transformar-les en individuals.

• Crear espais reduïts per a totes les persones residents 
que afavoreixin entorns de tranquil·litat. Crear espais per 
a les visites i de relació entre persones residents per man-
tenir relacions personals agradables i amb privacitat.

• Ampliar els espais comuns del centre. Involucrar les 
persones de manera participativa en l’organització dels 
usos dels espais comuns.

• Afavorir les relacions visuals mitjançant l’organització 
del mobiliari, que no ha de ser “geriàtric”. Evitar, per 
exemple, que les persones estiguin assegudes en bateria 
i durant tot el dia en cadires de rodes, tenint butaques 
com les de “casa”.

• Garantir que les persones amb deteriorament cognitiu 
disposin de zones segures, mitjançant claus visuals i 
dispositius tècnics que facilitin l’orientació i promoguin la 
mobilitat.

2

Les persones grans són subjectes actius amb poder de deci-
sió que tenen necessitats, hàbits i preferències que les 
de�neixen. Els drets i les llibertats de les persones grans, 
especialment d’aquelles amb dependència funcional i/o 
cognitiva, són uns dels reptes socials que cal perseguir en el 
dia d’avui i en els anys que vindran. Els resultats de l’estudi 
posen en evidència que és una prioritat promoure una sèrie 
de canvis en la qualitat i en els principis ètics de l’atenció per 
promoure el nou model des de l’atenció a l’acompanyament.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

• Les organitzacions han de ser el motor de la transfor-
mació per afavorir i promoure els processos de canvi 
que tenen a veure amb la gestió, la coordinació i el 
lideratge, i amb les dinàmiques de treball dels equips de 
professionals.

• La implicació de la institució és cabdal per transformar 
un model de residència de serveis, centrat en les man-
cances i en les necessitats, cap a un model centrat en 
les persones: projectes, potencialitats, capacitats i 
preferències.

• “Cal canviar les prioritats i reforçar la funció d’acom- 
panyament per sobre de les tasques de l’organització. 
Si l’organització no acompanya i lidera, el canvi és molt 
difícil.” (Grup de contrast)

CANVIS EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS

• Entendre, assumir i incorporar què signi�ca el model 
segons els equips de professionals, les persones 
residents i les seves famílies és un dels objectius més 
importants del procés d’implementació de les mesures.

• És fonamental generar una sèrie de canvis en la qualitat 
i en els principis ètics de l’atenció per promoure un nou 
model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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Reconeixement i respecte a la persona 
i intimitat

Partim de dinàmiques molt diferents pel que fa al respecte a 
la dignitat de les persones autònomes i de les persones amb 
deteriorament cognitiu. És necessària una revisió profunda 
d’aquelles dinàmiques que vulneren, sovint inconscien-
tment, la seva dignitat:

• Formació especí�ca dels professionals per entendre, 
saber atendre i comunicar-se amb les persones amb  
comportaments o situacions complexes, sobretot les 
persones amb deteriorament cognitiu.

• Organitzar espais d’anàlisi i re�exió de les praxis de les 
situacions quotidianes per revisar les dinàmiques i les 
tasques dels equips, amb l’objectiu de l’aprenentatge i 
la millora contínua.

• Revisar i modi�car tots els processos que tenen a veure 
amb les activitats íntimes de la vida quotidiana, amb 
particular atenció a la higiene i a les necessitats d’anar 
al lavabo.

• Garantir la con�dencialitat de la informació i de les 
dades personals: és important saber distingir la infor-
mació sobre la persona resident que tothom ha de 
conèixer i la que no cal.

• Evitar la praxi de parlar d’una persona davant d’ella 
sense incloure-la a la conversa, sigui quin sigui el seu 
estat cognitiu.

• Sensibilitzar les famílies en relació amb les maneres de 
comunicar-se i mantenir les relacions socials amb les 
persones que presenten deteriorament cognitiu.

Coneixement de la persona

Cal reforçar el coneixement integral de les persones 
residents, especialment quan es tracta de persones amb 
demència:

• Rede�nir el rol de l’auxiliar de referència, entès com el 
professional central que acompanya la quotidianitat.

• Contemplar que pot haver-hi alguna altra persona de 
con�ança i proximitat, que manté amb la persona 
resident un vincle signi�catiu i que pot acompanyar-la 
en moments rellevants.

• Treballar amb profunditat i amb temps els processos de 
preingrés.

• Treballar amb profunditat els processos d’acollida i 
d’acompanyament permanent.

• En relació amb les històries de vida, és fonamental com 
es recull tota la informació durant el dia a dia, i no tant el 
format en què es recull. El recull no ha de ser un “dos-
sier” reduït a una mera biogra�a i ha d’incloure aspectes 
rellevants de la vida de les persones, especialment les 
preferències, els gustos i totes les dades signi�catives 
sobre la vida quotidiana.

• Transformar radicalment el format i la temporalitat del Pla 
de Vida (PIAI) en funció de cada cas perquè sigui un instru-
ment interdisciplinari i fonamental per a la vida quotidia-
na de les persones i útil per a tots els agents implicats. És 
fonamental que les persones residents, sigui quin sigui el 
seu estat cognitiu, participin en la seva elaboració.

• El responsable del PIAI ha de ser tot l’equip; cadascú 
aportarà la seva expertesa tècnica i la seva especi�citat 
com a professional des d’un punt de vista col·laboratiu i 

complementari. Cal que hi participi la mateixa persona 
resident i altres persones signi�catives.

• Organitzar i acompanyar els equips cap al coneixement 
permanent de la persona. Els professionals han d’estar 
en continu procés de coneixement i cal que es formin 
des d’una aproximació vivencial.

Atenció personalitzada

Cal promoure i potenciar les habilitats de cada persona a 
partir de la seva singularitat. És necessari atendre la diver-
sitat, respectant les singularitats de cadascú:

• Organitzar els equips i plani�car les tasques en funció 
de les persones: prioritzar l’atenció de les persones i no 
l’organització de les tasques.

• Replantejar els per�ls professionals (tècnics i atenció a 
la vida quotidiana) i les seves funcions, i donar prioritat 
al personal auxiliar pel que fa als processos d’atenció 
personalitzada.

• Operativitzar el PIAI i fer que aquesta eina incideixi 
directament en l’organització i en els equips. És una eina 
que ha de servir perquè els equips sàpiguen què han de 
fer i com ho han de fer amb cada persona resident. Una 
proposta seria triar 2/3 objectius de cada persona amb 
la seva pròpia implicació i, si escau, de la família.

• Posar en marxa accions de sensibilització per als 
professionals i per a les famílies sobre el valor que té 
globalment l’atenció individualitzada en la promoció 
del benestar i de la qualitat de vida, encara més en el 
cas de les persones amb deteriorament cognitiu.

Autonomia, benestar i independència

Cal sensibilitzar i formar sobre la importància de promoure 
l’autonomia de les persones grans, encara que tinguin dete-
riorament cognitiu, entre tots els agents implicats:

• Organitzar les tasques d’atenció quotidiana fent conviu-
re l’autonomia, la seguretat i la independència. Garantir 
un punt d’equilibri.

• Acordar i consensuar (persones resident, familiar i 
professionals) en un document �ns a quin punt s’assu- 
meix el risc de promoure l’autonomia i el benestar.

• Flexibilitzar i modi�car les activitats d’atenció quoti-
diana, promovent que les persones puguin continuar 
vivint al seu ritme, per garantir el manteniment de les 
seves capacitats i habilitats.

• Generar espais d’escolta de les persones residents per 
detectar els desitjos i les necessitats de les que no 
poden expressar-los.

• Sensibilitzar les famílies, en particular a les de perso-
nes amb deteriorament cognitiu, sobre la importància 
d’estimular la mobilitat física i l’autonomia, entesa com 
la capacitat de prendre decisions.

• Implementar protocols de prevenció de caigudes.

• Adaptar els espais i incorporar dispositius tècnics 
d’ajuda.

Equips de professionals i organització

L’objectiu professional principal en una residència ha de ser 
acompanyar les persones en els seus projectes de vida, i no 
només servir-les i atendre-les.

Cal desjerarquitzar els equips i aprendre a treballar de 
manera col·laborativa, fent interactuar constantment 
l’expertesa des de diferents nivells:

• Canviar els rols i la valoració de tots els professionals. 
S’ha de reconèixer l’auxiliar de referència com a 
l’element clau (“pal de paller”) i articulador en relació 
amb la resta de professionals tècnics i posar de relle-
vància el seu rol davant de les famílies.

• Revertir els organigrames funcionals i desjerarquit-
 zar-los perquè tots els professionals siguin reconeguts 

com a rellevants pel que fan. Un punt fonamental seria 
eliminar els uniformes.

• Les pautes no s’han de donar, sinó que tots els profes-
sionals han de participar en la seva elaboració de 
manera participativa, consensuada i col·laborativa en 
les reunions interdisciplinàries de planta.

• Garantir espais i dinàmiques de treball que donin segu-
retat, con�ança i tranquil·litat als equips de professio-
nals per expressar lliurement les seves di�cultats i 
preocupacions.

• Per promoure el canvi de paradigma que suposa el 
model AICP, cal implementar un pla de formació contí-
nua, des de l’oportunitat que ofereix el dia a dia i la 
quotidianitat, com un espai d’anàlisi, re�exió, aprenen-
tatge i millora contínues.

Espai físic

Quan es tracta d’un procés de canvi d’una residència amb 
una estructura vertical, és important prioritzar la modi�ca-
ció dels seus usos i l’organització dels espais en termes de 
pràctiques de convivència. La possibilitat de transformar els 
espais en unitats de convivència ha de ser valorada en 
termes de viabilitat.

• Afavorir la personalització i l’actualització constant dels 
espais propis per envoltar-se d’objectes signi�catius. La 
personalització dels espais amb colors, quadres signi�-
catius, etc., pot ser una estratègia per afavorir l’orientació 
i la independència de les persones residents.

• Prioritzar les habitacions individuals i col·locar elements 
no �xos (paravents, elements de separació, etc.) a les 
habitacions dobles per transformar-les en individuals.

• Crear espais reduïts per a totes les persones residents 
que afavoreixin entorns de tranquil·litat. Crear espais per 
a les visites i de relació entre persones residents per man-
tenir relacions personals agradables i amb privacitat.

• Ampliar els espais comuns del centre. Involucrar les 
persones de manera participativa en l’organització dels 
usos dels espais comuns.

• Afavorir les relacions visuals mitjançant l’organització 
del mobiliari, que no ha de ser “geriàtric”. Evitar, per 
exemple, que les persones estiguin assegudes en bateria 
i durant tot el dia en cadires de rodes, tenint butaques 
com les de “casa”.

• Garantir que les persones amb deteriorament cognitiu 
disposin de zones segures, mitjançant claus visuals i 
dispositius tècnics que facilitin l’orientació i promoguin la 
mobilitat.

3

Les persones grans són subjectes actius amb poder de deci-
sió que tenen necessitats, hàbits i preferències que les 
de�neixen. Els drets i les llibertats de les persones grans, 
especialment d’aquelles amb dependència funcional i/o 
cognitiva, són uns dels reptes socials que cal perseguir en el 
dia d’avui i en els anys que vindran. Els resultats de l’estudi 
posen en evidència que és una prioritat promoure una sèrie 
de canvis en la qualitat i en els principis ètics de l’atenció per 
promoure el nou model des de l’atenció a l’acompanyament.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

• Les organitzacions han de ser el motor de la transfor-
mació per afavorir i promoure els processos de canvi 
que tenen a veure amb la gestió, la coordinació i el 
lideratge, i amb les dinàmiques de treball dels equips de 
professionals.

• La implicació de la institució és cabdal per transformar 
un model de residència de serveis, centrat en les man-
cances i en les necessitats, cap a un model centrat en 
les persones: projectes, potencialitats, capacitats i 
preferències.

• “Cal canviar les prioritats i reforçar la funció d’acom- 
panyament per sobre de les tasques de l’organització. 
Si l’organització no acompanya i lidera, el canvi és molt 
difícil.” (Grup de contrast)

CANVIS EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS

• Entendre, assumir i incorporar què signi�ca el model 
segons els equips de professionals, les persones 
residents i les seves famílies és un dels objectius més 
importants del procés d’implementació de les mesures.

• És fonamental generar una sèrie de canvis en la qualitat 
i en els principis ètics de l’atenció per promoure un nou 
model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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Reconeixement i respecte a la persona 
i intimitat

Partim de dinàmiques molt diferents pel que fa al respecte a 
la dignitat de les persones autònomes i de les persones amb 
deteriorament cognitiu. És necessària una revisió profunda 
d’aquelles dinàmiques que vulneren, sovint inconscien-
tment, la seva dignitat:

• Formació especí�ca dels professionals per entendre, 
saber atendre i comunicar-se amb les persones amb  
comportaments o situacions complexes, sobretot les 
persones amb deteriorament cognitiu.

• Organitzar espais d’anàlisi i re�exió de les praxis de les 
situacions quotidianes per revisar les dinàmiques i les 
tasques dels equips, amb l’objectiu de l’aprenentatge i 
la millora contínua.

• Revisar i modi�car tots els processos que tenen a veure 
amb les activitats íntimes de la vida quotidiana, amb 
particular atenció a la higiene i a les necessitats d’anar 
al lavabo.

• Garantir la con�dencialitat de la informació i de les 
dades personals: és important saber distingir la infor-
mació sobre la persona resident que tothom ha de 
conèixer i la que no cal.

• Evitar la praxi de parlar d’una persona davant d’ella 
sense incloure-la a la conversa, sigui quin sigui el seu 
estat cognitiu.

• Sensibilitzar les famílies en relació amb les maneres de 
comunicar-se i mantenir les relacions socials amb les 
persones que presenten deteriorament cognitiu.

Coneixement de la persona

Cal reforçar el coneixement integral de les persones 
residents, especialment quan es tracta de persones amb 
demència:

• Rede�nir el rol de l’auxiliar de referència, entès com el 
professional central que acompanya la quotidianitat.

• Contemplar que pot haver-hi alguna altra persona de 
con�ança i proximitat, que manté amb la persona 
resident un vincle signi�catiu i que pot acompanyar-la 
en moments rellevants.

• Treballar amb profunditat i amb temps els processos de 
preingrés.

• Treballar amb profunditat els processos d’acollida i 
d’acompanyament permanent.

• En relació amb les històries de vida, és fonamental com 
es recull tota la informació durant el dia a dia, i no tant el 
format en què es recull. El recull no ha de ser un “dos-
sier” reduït a una mera biogra�a i ha d’incloure aspectes 
rellevants de la vida de les persones, especialment les 
preferències, els gustos i totes les dades signi�catives 
sobre la vida quotidiana.

• Transformar radicalment el format i la temporalitat del Pla 
de Vida (PIAI) en funció de cada cas perquè sigui un instru-
ment interdisciplinari i fonamental per a la vida quotidia-
na de les persones i útil per a tots els agents implicats. És 
fonamental que les persones residents, sigui quin sigui el 
seu estat cognitiu, participin en la seva elaboració.

• El responsable del PIAI ha de ser tot l’equip; cadascú 
aportarà la seva expertesa tècnica i la seva especi�citat 
com a professional des d’un punt de vista col·laboratiu i 

complementari. Cal que hi participi la mateixa persona 
resident i altres persones signi�catives.

• Organitzar i acompanyar els equips cap al coneixement 
permanent de la persona. Els professionals han d’estar 
en continu procés de coneixement i cal que es formin 
des d’una aproximació vivencial.

Atenció personalitzada

Cal promoure i potenciar les habilitats de cada persona a 
partir de la seva singularitat. És necessari atendre la diver-
sitat, respectant les singularitats de cadascú:

• Organitzar els equips i plani�car les tasques en funció 
de les persones: prioritzar l’atenció de les persones i no 
l’organització de les tasques.

• Replantejar els per�ls professionals (tècnics i atenció a 
la vida quotidiana) i les seves funcions, i donar prioritat 
al personal auxiliar pel que fa als processos d’atenció 
personalitzada.

• Operativitzar el PIAI i fer que aquesta eina incideixi 
directament en l’organització i en els equips. És una eina 
que ha de servir perquè els equips sàpiguen què han de 
fer i com ho han de fer amb cada persona resident. Una 
proposta seria triar 2/3 objectius de cada persona amb 
la seva pròpia implicació i, si escau, de la família.

• Posar en marxa accions de sensibilització per als 
professionals i per a les famílies sobre el valor que té 
globalment l’atenció individualitzada en la promoció 
del benestar i de la qualitat de vida, encara més en el 
cas de les persones amb deteriorament cognitiu.

Autonomia, benestar i independència

Cal sensibilitzar i formar sobre la importància de promoure 
l’autonomia de les persones grans, encara que tinguin dete-
riorament cognitiu, entre tots els agents implicats:

• Organitzar les tasques d’atenció quotidiana fent conviu-
re l’autonomia, la seguretat i la independència. Garantir 
un punt d’equilibri.

• Acordar i consensuar (persones resident, familiar i 
professionals) en un document �ns a quin punt s’assu- 
meix el risc de promoure l’autonomia i el benestar.

• Flexibilitzar i modi�car les activitats d’atenció quoti-
diana, promovent que les persones puguin continuar 
vivint al seu ritme, per garantir el manteniment de les 
seves capacitats i habilitats.

• Generar espais d’escolta de les persones residents per 
detectar els desitjos i les necessitats de les que no 
poden expressar-los.

• Sensibilitzar les famílies, en particular a les de perso-
nes amb deteriorament cognitiu, sobre la importància 
d’estimular la mobilitat física i l’autonomia, entesa com 
la capacitat de prendre decisions.

• Implementar protocols de prevenció de caigudes.

• Adaptar els espais i incorporar dispositius tècnics 
d’ajuda.

Equips de professionals i organització

L’objectiu professional principal en una residència ha de ser 
acompanyar les persones en els seus projectes de vida, i no 
només servir-les i atendre-les.

Cal desjerarquitzar els equips i aprendre a treballar de 
manera col·laborativa, fent interactuar constantment 
l’expertesa des de diferents nivells:

• Canviar els rols i la valoració de tots els professionals. 
S’ha de reconèixer l’auxiliar de referència com a 
l’element clau (“pal de paller”) i articulador en relació 
amb la resta de professionals tècnics i posar de relle-
vància el seu rol davant de les famílies.

• Revertir els organigrames funcionals i desjerarquit-
 zar-los perquè tots els professionals siguin reconeguts 

com a rellevants pel que fan. Un punt fonamental seria 
eliminar els uniformes.

• Les pautes no s’han de donar, sinó que tots els profes-
sionals han de participar en la seva elaboració de 
manera participativa, consensuada i col·laborativa en 
les reunions interdisciplinàries de planta.

• Garantir espais i dinàmiques de treball que donin segu-
retat, con�ança i tranquil·litat als equips de professio-
nals per expressar lliurement les seves di�cultats i 
preocupacions.

• Per promoure el canvi de paradigma que suposa el 
model AICP, cal implementar un pla de formació contí-
nua, des de l’oportunitat que ofereix el dia a dia i la 
quotidianitat, com un espai d’anàlisi, re�exió, aprenen-
tatge i millora contínues.

Espai físic

Quan es tracta d’un procés de canvi d’una residència amb 
una estructura vertical, és important prioritzar la modi�ca-
ció dels seus usos i l’organització dels espais en termes de 
pràctiques de convivència. La possibilitat de transformar els 
espais en unitats de convivència ha de ser valorada en 
termes de viabilitat.

• Afavorir la personalització i l’actualització constant dels 
espais propis per envoltar-se d’objectes signi�catius. La 
personalització dels espais amb colors, quadres signi�-
catius, etc., pot ser una estratègia per afavorir l’orientació 
i la independència de les persones residents.

• Prioritzar les habitacions individuals i col·locar elements 
no �xos (paravents, elements de separació, etc.) a les 
habitacions dobles per transformar-les en individuals.

• Crear espais reduïts per a totes les persones residents 
que afavoreixin entorns de tranquil·litat. Crear espais per 
a les visites i de relació entre persones residents per man-
tenir relacions personals agradables i amb privacitat.

• Ampliar els espais comuns del centre. Involucrar les 
persones de manera participativa en l’organització dels 
usos dels espais comuns.

• Afavorir les relacions visuals mitjançant l’organització 
del mobiliari, que no ha de ser “geriàtric”. Evitar, per 
exemple, que les persones estiguin assegudes en bateria 
i durant tot el dia en cadires de rodes, tenint butaques 
com les de “casa”.

• Garantir que les persones amb deteriorament cognitiu 
disposin de zones segures, mitjançant claus visuals i 
dispositius tècnics que facilitin l’orientació i promoguin la 
mobilitat.
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Les persones grans són subjectes actius amb poder de deci-
sió que tenen necessitats, hàbits i preferències que les 
de�neixen. Els drets i les llibertats de les persones grans, 
especialment d’aquelles amb dependència funcional i/o 
cognitiva, són uns dels reptes socials que cal perseguir en el 
dia d’avui i en els anys que vindran. Els resultats de l’estudi 
posen en evidència que és una prioritat promoure una sèrie 
de canvis en la qualitat i en els principis ètics de l’atenció per 
promoure el nou model des de l’atenció a l’acompanyament.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

• Les organitzacions han de ser el motor de la transfor-
mació per afavorir i promoure els processos de canvi 
que tenen a veure amb la gestió, la coordinació i el 
lideratge, i amb les dinàmiques de treball dels equips de 
professionals.

• La implicació de la institució és cabdal per transformar 
un model de residència de serveis, centrat en les man-
cances i en les necessitats, cap a un model centrat en 
les persones: projectes, potencialitats, capacitats i 
preferències.

• “Cal canviar les prioritats i reforçar la funció d’acom- 
panyament per sobre de les tasques de l’organització. 
Si l’organització no acompanya i lidera, el canvi és molt 
difícil.” (Grup de contrast)

CANVIS EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS

• Entendre, assumir i incorporar què signi�ca el model 
segons els equips de professionals, les persones 
residents i les seves famílies és un dels objectius més 
importants del procés d’implementació de les mesures.

• És fonamental generar una sèrie de canvis en la qualitat 
i en els principis ètics de l’atenció per promoure un nou 
model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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Reconeixement i respecte a la persona 
i intimitat

Partim de dinàmiques molt diferents pel que fa al respecte a 
la dignitat de les persones autònomes i de les persones amb 
deteriorament cognitiu. És necessària una revisió profunda 
d’aquelles dinàmiques que vulneren, sovint inconscien-
tment, la seva dignitat:

• Formació especí�ca dels professionals per entendre, 
saber atendre i comunicar-se amb les persones amb  
comportaments o situacions complexes, sobretot les 
persones amb deteriorament cognitiu.

• Organitzar espais d’anàlisi i re�exió de les praxis de les 
situacions quotidianes per revisar les dinàmiques i les 
tasques dels equips, amb l’objectiu de l’aprenentatge i 
la millora contínua.

• Revisar i modi�car tots els processos que tenen a veure 
amb les activitats íntimes de la vida quotidiana, amb 
particular atenció a la higiene i a les necessitats d’anar 
al lavabo.

• Garantir la con�dencialitat de la informació i de les 
dades personals: és important saber distingir la infor-
mació sobre la persona resident que tothom ha de 
conèixer i la que no cal.

• Evitar la praxi de parlar d’una persona davant d’ella 
sense incloure-la a la conversa, sigui quin sigui el seu 
estat cognitiu.

• Sensibilitzar les famílies en relació amb les maneres de 
comunicar-se i mantenir les relacions socials amb les 
persones que presenten deteriorament cognitiu.

Coneixement de la persona

Cal reforçar el coneixement integral de les persones 
residents, especialment quan es tracta de persones amb 
demència:

• Rede�nir el rol de l’auxiliar de referència, entès com el 
professional central que acompanya la quotidianitat.

• Contemplar que pot haver-hi alguna altra persona de 
con�ança i proximitat, que manté amb la persona 
resident un vincle signi�catiu i que pot acompanyar-la 
en moments rellevants.

• Treballar amb profunditat i amb temps els processos de 
preingrés.

• Treballar amb profunditat els processos d’acollida i 
d’acompanyament permanent.

• En relació amb les històries de vida, és fonamental com 
es recull tota la informació durant el dia a dia, i no tant el 
format en què es recull. El recull no ha de ser un “dos-
sier” reduït a una mera biogra�a i ha d’incloure aspectes 
rellevants de la vida de les persones, especialment les 
preferències, els gustos i totes les dades signi�catives 
sobre la vida quotidiana.

• Transformar radicalment el format i la temporalitat del Pla 
de Vida (PIAI) en funció de cada cas perquè sigui un instru-
ment interdisciplinari i fonamental per a la vida quotidia-
na de les persones i útil per a tots els agents implicats. És 
fonamental que les persones residents, sigui quin sigui el 
seu estat cognitiu, participin en la seva elaboració.

• El responsable del PIAI ha de ser tot l’equip; cadascú 
aportarà la seva expertesa tècnica i la seva especi�citat 
com a professional des d’un punt de vista col·laboratiu i 

complementari. Cal que hi participi la mateixa persona 
resident i altres persones signi�catives.

• Organitzar i acompanyar els equips cap al coneixement 
permanent de la persona. Els professionals han d’estar 
en continu procés de coneixement i cal que es formin 
des d’una aproximació vivencial.

Atenció personalitzada

Cal promoure i potenciar les habilitats de cada persona a 
partir de la seva singularitat. És necessari atendre la diver-
sitat, respectant les singularitats de cadascú:

• Organitzar els equips i plani�car les tasques en funció 
de les persones: prioritzar l’atenció de les persones i no 
l’organització de les tasques.

• Replantejar els per�ls professionals (tècnics i atenció a 
la vida quotidiana) i les seves funcions, i donar prioritat 
al personal auxiliar pel que fa als processos d’atenció 
personalitzada.

• Operativitzar el PIAI i fer que aquesta eina incideixi 
directament en l’organització i en els equips. És una eina 
que ha de servir perquè els equips sàpiguen què han de 
fer i com ho han de fer amb cada persona resident. Una 
proposta seria triar 2/3 objectius de cada persona amb 
la seva pròpia implicació i, si escau, de la família.

• Posar en marxa accions de sensibilització per als 
professionals i per a les famílies sobre el valor que té 
globalment l’atenció individualitzada en la promoció 
del benestar i de la qualitat de vida, encara més en el 
cas de les persones amb deteriorament cognitiu.

Autonomia, benestar i independència

Cal sensibilitzar i formar sobre la importància de promoure 
l’autonomia de les persones grans, encara que tinguin dete-
riorament cognitiu, entre tots els agents implicats:

• Organitzar les tasques d’atenció quotidiana fent conviu-
re l’autonomia, la seguretat i la independència. Garantir 
un punt d’equilibri.

• Acordar i consensuar (persones resident, familiar i 
professionals) en un document �ns a quin punt s’assu- 
meix el risc de promoure l’autonomia i el benestar.

• Flexibilitzar i modi�car les activitats d’atenció quoti-
diana, promovent que les persones puguin continuar 
vivint al seu ritme, per garantir el manteniment de les 
seves capacitats i habilitats.

• Generar espais d’escolta de les persones residents per 
detectar els desitjos i les necessitats de les que no 
poden expressar-los.

• Sensibilitzar les famílies, en particular a les de perso-
nes amb deteriorament cognitiu, sobre la importància 
d’estimular la mobilitat física i l’autonomia, entesa com 
la capacitat de prendre decisions.

• Implementar protocols de prevenció de caigudes.

• Adaptar els espais i incorporar dispositius tècnics 
d’ajuda.

Equips de professionals i organització

L’objectiu professional principal en una residència ha de ser 
acompanyar les persones en els seus projectes de vida, i no 
només servir-les i atendre-les.

Cal desjerarquitzar els equips i aprendre a treballar de 
manera col·laborativa, fent interactuar constantment 
l’expertesa des de diferents nivells:

• Canviar els rols i la valoració de tots els professionals. 
S’ha de reconèixer l’auxiliar de referència com a 
l’element clau (“pal de paller”) i articulador en relació 
amb la resta de professionals tècnics i posar de relle-
vància el seu rol davant de les famílies.

• Revertir els organigrames funcionals i desjerarquit-
 zar-los perquè tots els professionals siguin reconeguts 

com a rellevants pel que fan. Un punt fonamental seria 
eliminar els uniformes.

• Les pautes no s’han de donar, sinó que tots els profes-
sionals han de participar en la seva elaboració de 
manera participativa, consensuada i col·laborativa en 
les reunions interdisciplinàries de planta.

• Garantir espais i dinàmiques de treball que donin segu-
retat, con�ança i tranquil·litat als equips de professio-
nals per expressar lliurement les seves di�cultats i 
preocupacions.

• Per promoure el canvi de paradigma que suposa el 
model AICP, cal implementar un pla de formació contí-
nua, des de l’oportunitat que ofereix el dia a dia i la 
quotidianitat, com un espai d’anàlisi, re�exió, aprenen-
tatge i millora contínues.

Espai físic

Quan es tracta d’un procés de canvi d’una residència amb 
una estructura vertical, és important prioritzar la modi�ca-
ció dels seus usos i l’organització dels espais en termes de 
pràctiques de convivència. La possibilitat de transformar els 
espais en unitats de convivència ha de ser valorada en 
termes de viabilitat.

• Afavorir la personalització i l’actualització constant dels 
espais propis per envoltar-se d’objectes signi�catius. La 
personalització dels espais amb colors, quadres signi�-
catius, etc., pot ser una estratègia per afavorir l’orientació 
i la independència de les persones residents.

• Prioritzar les habitacions individuals i col·locar elements 
no �xos (paravents, elements de separació, etc.) a les 
habitacions dobles per transformar-les en individuals.

• Crear espais reduïts per a totes les persones residents 
que afavoreixin entorns de tranquil·litat. Crear espais per 
a les visites i de relació entre persones residents per man-
tenir relacions personals agradables i amb privacitat.

• Ampliar els espais comuns del centre. Involucrar les 
persones de manera participativa en l’organització dels 
usos dels espais comuns.

• Afavorir les relacions visuals mitjançant l’organització 
del mobiliari, que no ha de ser “geriàtric”. Evitar, per 
exemple, que les persones estiguin assegudes en bateria 
i durant tot el dia en cadires de rodes, tenint butaques 
com les de “casa”.

• Garantir que les persones amb deteriorament cognitiu 
disposin de zones segures, mitjançant claus visuals i 
dispositius tècnics que facilitin l’orientació i promoguin la 
mobilitat.
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Les persones grans són subjectes actius amb poder de deci-
sió que tenen necessitats, hàbits i preferències que les 
de�neixen. Els drets i les llibertats de les persones grans, 
especialment d’aquelles amb dependència funcional i/o 
cognitiva, són uns dels reptes socials que cal perseguir en el 
dia d’avui i en els anys que vindran. Els resultats de l’estudi 
posen en evidència que és una prioritat promoure una sèrie 
de canvis en la qualitat i en els principis ètics de l’atenció per 
promoure el nou model des de l’atenció a l’acompanyament.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

• Les organitzacions han de ser el motor de la transfor-
mació per afavorir i promoure els processos de canvi 
que tenen a veure amb la gestió, la coordinació i el 
lideratge, i amb les dinàmiques de treball dels equips de 
professionals.

• La implicació de la institució és cabdal per transformar 
un model de residència de serveis, centrat en les man-
cances i en les necessitats, cap a un model centrat en 
les persones: projectes, potencialitats, capacitats i 
preferències.

• “Cal canviar les prioritats i reforçar la funció d’acom- 
panyament per sobre de les tasques de l’organització. 
Si l’organització no acompanya i lidera, el canvi és molt 
difícil.” (Grup de contrast)

CANVIS EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS

• Entendre, assumir i incorporar què signi�ca el model 
segons els equips de professionals, les persones 
residents i les seves famílies és un dels objectius més 
importants del procés d’implementació de les mesures.

• És fonamental generar una sèrie de canvis en la qualitat 
i en els principis ètics de l’atenció per promoure un nou 
model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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Reconeixement i respecte a la persona 
i intimitat

Partim de dinàmiques molt diferents pel que fa al respecte a 
la dignitat de les persones autònomes i de les persones amb 
deteriorament cognitiu. És necessària una revisió profunda 
d’aquelles dinàmiques que vulneren, sovint inconscien-
tment, la seva dignitat:

• Formació especí�ca dels professionals per entendre, 
saber atendre i comunicar-se amb les persones amb  
comportaments o situacions complexes, sobretot les 
persones amb deteriorament cognitiu.

• Organitzar espais d’anàlisi i re�exió de les praxis de les 
situacions quotidianes per revisar les dinàmiques i les 
tasques dels equips, amb l’objectiu de l’aprenentatge i 
la millora contínua.

• Revisar i modi�car tots els processos que tenen a veure 
amb les activitats íntimes de la vida quotidiana, amb 
particular atenció a la higiene i a les necessitats d’anar 
al lavabo.

• Garantir la con�dencialitat de la informació i de les 
dades personals: és important saber distingir la infor-
mació sobre la persona resident que tothom ha de 
conèixer i la que no cal.

• Evitar la praxi de parlar d’una persona davant d’ella 
sense incloure-la a la conversa, sigui quin sigui el seu 
estat cognitiu.

• Sensibilitzar les famílies en relació amb les maneres de 
comunicar-se i mantenir les relacions socials amb les 
persones que presenten deteriorament cognitiu.

Coneixement de la persona

Cal reforçar el coneixement integral de les persones 
residents, especialment quan es tracta de persones amb 
demència:

• Rede�nir el rol de l’auxiliar de referència, entès com el 
professional central que acompanya la quotidianitat.

• Contemplar que pot haver-hi alguna altra persona de 
con�ança i proximitat, que manté amb la persona 
resident un vincle signi�catiu i que pot acompanyar-la 
en moments rellevants.

• Treballar amb profunditat i amb temps els processos de 
preingrés.

• Treballar amb profunditat els processos d’acollida i 
d’acompanyament permanent.

• En relació amb les històries de vida, és fonamental com 
es recull tota la informació durant el dia a dia, i no tant el 
format en què es recull. El recull no ha de ser un “dos-
sier” reduït a una mera biogra�a i ha d’incloure aspectes 
rellevants de la vida de les persones, especialment les 
preferències, els gustos i totes les dades signi�catives 
sobre la vida quotidiana.

• Transformar radicalment el format i la temporalitat del Pla 
de Vida (PIAI) en funció de cada cas perquè sigui un instru-
ment interdisciplinari i fonamental per a la vida quotidia-
na de les persones i útil per a tots els agents implicats. És 
fonamental que les persones residents, sigui quin sigui el 
seu estat cognitiu, participin en la seva elaboració.

• El responsable del PIAI ha de ser tot l’equip; cadascú 
aportarà la seva expertesa tècnica i la seva especi�citat 
com a professional des d’un punt de vista col·laboratiu i 

complementari. Cal que hi participi la mateixa persona 
resident i altres persones signi�catives.

• Organitzar i acompanyar els equips cap al coneixement 
permanent de la persona. Els professionals han d’estar 
en continu procés de coneixement i cal que es formin 
des d’una aproximació vivencial.

Atenció personalitzada

Cal promoure i potenciar les habilitats de cada persona a 
partir de la seva singularitat. És necessari atendre la diver-
sitat, respectant les singularitats de cadascú:

• Organitzar els equips i plani�car les tasques en funció 
de les persones: prioritzar l’atenció de les persones i no 
l’organització de les tasques.

• Replantejar els per�ls professionals (tècnics i atenció a 
la vida quotidiana) i les seves funcions, i donar prioritat 
al personal auxiliar pel que fa als processos d’atenció 
personalitzada.

• Operativitzar el PIAI i fer que aquesta eina incideixi 
directament en l’organització i en els equips. És una eina 
que ha de servir perquè els equips sàpiguen què han de 
fer i com ho han de fer amb cada persona resident. Una 
proposta seria triar 2/3 objectius de cada persona amb 
la seva pròpia implicació i, si escau, de la família.

• Posar en marxa accions de sensibilització per als 
professionals i per a les famílies sobre el valor que té 
globalment l’atenció individualitzada en la promoció 
del benestar i de la qualitat de vida, encara més en el 
cas de les persones amb deteriorament cognitiu.

Autonomia, benestar i independència

Cal sensibilitzar i formar sobre la importància de promoure 
l’autonomia de les persones grans, encara que tinguin dete-
riorament cognitiu, entre tots els agents implicats:

• Organitzar les tasques d’atenció quotidiana fent conviu-
re l’autonomia, la seguretat i la independència. Garantir 
un punt d’equilibri.

• Acordar i consensuar (persones resident, familiar i 
professionals) en un document �ns a quin punt s’assu- 
meix el risc de promoure l’autonomia i el benestar.

• Flexibilitzar i modi�car les activitats d’atenció quoti-
diana, promovent que les persones puguin continuar 
vivint al seu ritme, per garantir el manteniment de les 
seves capacitats i habilitats.

• Generar espais d’escolta de les persones residents per 
detectar els desitjos i les necessitats de les que no 
poden expressar-los.

• Sensibilitzar les famílies, en particular a les de perso-
nes amb deteriorament cognitiu, sobre la importància 
d’estimular la mobilitat física i l’autonomia, entesa com 
la capacitat de prendre decisions.

• Implementar protocols de prevenció de caigudes.

• Adaptar els espais i incorporar dispositius tècnics 
d’ajuda.

Àrea 
de Drets 
Socials

Equips de professionals i organització

L’objectiu professional principal en una residència ha de ser 
acompanyar les persones en els seus projectes de vida, i no 
només servir-les i atendre-les.

Cal desjerarquitzar els equips i aprendre a treballar de 
manera col·laborativa, fent interactuar constantment 
l’expertesa des de diferents nivells:

• Canviar els rols i la valoració de tots els professionals. 
S’ha de reconèixer l’auxiliar de referència com a 
l’element clau (“pal de paller”) i articulador en relació 
amb la resta de professionals tècnics i posar de relle-
vància el seu rol davant de les famílies.

• Revertir els organigrames funcionals i desjerarquit-
 zar-los perquè tots els professionals siguin reconeguts 

com a rellevants pel que fan. Un punt fonamental seria 
eliminar els uniformes.

• Les pautes no s’han de donar, sinó que tots els profes-
sionals han de participar en la seva elaboració de 
manera participativa, consensuada i col·laborativa en 
les reunions interdisciplinàries de planta.

• Garantir espais i dinàmiques de treball que donin segu-
retat, con�ança i tranquil·litat als equips de professio-
nals per expressar lliurement les seves di�cultats i 
preocupacions.

• Per promoure el canvi de paradigma que suposa el 
model AICP, cal implementar un pla de formació contí-
nua, des de l’oportunitat que ofereix el dia a dia i la 
quotidianitat, com un espai d’anàlisi, re�exió, aprenen-
tatge i millora contínues.

Espai físic

Quan es tracta d’un procés de canvi d’una residència amb 
una estructura vertical, és important prioritzar la modi�ca-
ció dels seus usos i l’organització dels espais en termes de 
pràctiques de convivència. La possibilitat de transformar els 
espais en unitats de convivència ha de ser valorada en 
termes de viabilitat.

• Afavorir la personalització i l’actualització constant dels 
espais propis per envoltar-se d’objectes signi�catius. La 
personalització dels espais amb colors, quadres signi�-
catius, etc., pot ser una estratègia per afavorir l’orientació 
i la independència de les persones residents.

• Prioritzar les habitacions individuals i col·locar elements 
no �xos (paravents, elements de separació, etc.) a les 
habitacions dobles per transformar-les en individuals.

• Crear espais reduïts per a totes les persones residents 
que afavoreixin entorns de tranquil·litat. Crear espais per 
a les visites i de relació entre persones residents per man-
tenir relacions personals agradables i amb privacitat.

• Ampliar els espais comuns del centre. Involucrar les 
persones de manera participativa en l’organització dels 
usos dels espais comuns.

• Afavorir les relacions visuals mitjançant l’organització 
del mobiliari, que no ha de ser “geriàtric”. Evitar, per 
exemple, que les persones estiguin assegudes en bateria 
i durant tot el dia en cadires de rodes, tenint butaques 
com les de “casa”.

• Garantir que les persones amb deteriorament cognitiu 
disposin de zones segures, mitjançant claus visuals i 
dispositius tècnics que facilitin l’orientació i promoguin la 
mobilitat.
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Les persones grans són subjectes actius amb poder de deci-
sió que tenen necessitats, hàbits i preferències que les 
de�neixen. Els drets i les llibertats de les persones grans, 
especialment d’aquelles amb dependència funcional i/o 
cognitiva, són uns dels reptes socials que cal perseguir en el 
dia d’avui i en els anys que vindran. Els resultats de l’estudi 
posen en evidència que és una prioritat promoure una sèrie 
de canvis en la qualitat i en els principis ètics de l’atenció per 
promoure el nou model des de l’atenció a l’acompanyament.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

• Les organitzacions han de ser el motor de la transfor-
mació per afavorir i promoure els processos de canvi 
que tenen a veure amb la gestió, la coordinació i el 
lideratge, i amb les dinàmiques de treball dels equips de 
professionals.

• La implicació de la institució és cabdal per transformar 
un model de residència de serveis, centrat en les man-
cances i en les necessitats, cap a un model centrat en 
les persones: projectes, potencialitats, capacitats i 
preferències.

• “Cal canviar les prioritats i reforçar la funció d’acom- 
panyament per sobre de les tasques de l’organització. 
Si l’organització no acompanya i lidera, el canvi és molt 
difícil.” (Grup de contrast)

CANVIS EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS

• Entendre, assumir i incorporar què signi�ca el model 
segons els equips de professionals, les persones 
residents i les seves famílies és un dels objectius més 
importants del procés d’implementació de les mesures.

• És fonamental generar una sèrie de canvis en la qualitat 
i en els principis ètics de l’atenció per promoure un nou 
model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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Recomanacions

Les persones grans són subjectes actius amb poder de deci-
sió que tenen necessitats, hàbits i preferències que les 
de�neixen. Els drets i les llibertats de les persones grans, 
especialment d’aquelles amb dependència funcional i/o 
cognitiva, són uns dels reptes socials que cal perseguir en el 
dia d’avui i en els anys que vindran. Els resultats de l’estudi 
posen en evidència que és una prioritat promoure una sèrie 
de canvis en la qualitat i en els principis ètics de l’atenció per 
promoure el nou model des de l’atenció a l’acompanyament.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

• Les organitzacions han de ser el motor de la transfor-
mació per afavorir i promoure els processos de canvi 
que tenen a veure amb la gestió, la coordinació i el 
lideratge, i amb les dinàmiques de treball dels equips de 
professionals.

• La implicació de la institució és cabdal per transformar 
un model de residència de serveis, centrat en les man-
cances i en les necessitats, cap a un model centrat en 
les persones: projectes, potencialitats, capacitats i 
preferències.

• “Cal canviar les prioritats i reforçar la funció d’acom- 
panyament per sobre de les tasques de l’organització. 
Si l’organització no acompanya i lidera, el canvi és molt 
difícil.” (Grup de contrast)

CANVIS EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS

• Entendre, assumir i incorporar què signi�ca el model 
segons els equips de professionals, les persones 
residents i les seves famílies és un dels objectius més 
importants del procés d’implementació de les mesures.

• És fonamental generar una sèrie de canvis en la qualitat 
i en els principis ètics de l’atenció per promoure un nou 
model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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Les persones grans són subjectes actius amb poder de deci-
sió que tenen necessitats, hàbits i preferències que les 
de�neixen. Els drets i les llibertats de les persones grans, 
especialment d’aquelles amb dependència funcional i/o 
cognitiva, són uns dels reptes socials que cal perseguir en el 
dia d’avui i en els anys que vindran. Els resultats de l’estudi 
posen en evidència que és una prioritat promoure una sèrie 
de canvis en la qualitat i en els principis ètics de l’atenció per 
promoure el nou model des de l’atenció a l’acompanyament.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

• Les organitzacions han de ser el motor de la transfor-
mació per afavorir i promoure els processos de canvi 
que tenen a veure amb la gestió, la coordinació i el 
lideratge, i amb les dinàmiques de treball dels equips de 
professionals.

• La implicació de la institució és cabdal per transformar 
un model de residència de serveis, centrat en les man-
cances i en les necessitats, cap a un model centrat en 
les persones: projectes, potencialitats, capacitats i 
preferències.

• “Cal canviar les prioritats i reforçar la funció d’acom- 
panyament per sobre de les tasques de l’organització. 
Si l’organització no acompanya i lidera, el canvi és molt 
difícil.” (Grup de contrast)

CANVIS EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS

• Entendre, assumir i incorporar què signi�ca el model 
segons els equips de professionals, les persones 
residents i les seves famílies és un dels objectius més 
importants del procés d’implementació de les mesures.

• És fonamental generar una sèrie de canvis en la qualitat 
i en els principis ètics de l’atenció per promoure un nou 
model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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Qui hi ha estat 
implicat? 

Aquesta recerca es va desenvolupar gràcies a la col·labora- 

ció entre el Departament de Plani�cació i Processos, el 

Departament de Gent Gran de l’Àrea de Drets Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona i l’equip directiu i de professio-

nals de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar. 

Comissió impulsora i equip de recerca: 

Àngels Campos. Tècnica de Gestió del Departament 
de Planificació i Processos. Àrea de Drets Socials.

Laura Porzio. Tècnica de suport del Departament 
de Planificació i Processos. Àrea de Drets Socials.

Ascensió Finet. Gerent de la Fundació Casa Asil.

Teresa Marfull. Equip de direcció i de comunicació 
de la Fundació Casa Asil.

Susanna Fraile. Directora del Centre residencial 
Casa Asil.

Ester Quintana. Cap del Departament de Gent Gran. 
Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona.

Carmina Català. Cap del Departament de Planificació 
i Processos. Àrea de Drets Socials. Ajuntament 
de Barcelona

Les persones grans són subjectes actius amb poder de deci-
sió que tenen necessitats, hàbits i preferències que les 
de�neixen. Els drets i les llibertats de les persones grans, 
especialment d’aquelles amb dependència funcional i/o 
cognitiva, són uns dels reptes socials que cal perseguir en el 
dia d’avui i en els anys que vindran. Els resultats de l’estudi 
posen en evidència que és una prioritat promoure una sèrie 
de canvis en la qualitat i en els principis ètics de l’atenció per 
promoure el nou model des de l’atenció a l’acompanyament.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

• Les organitzacions han de ser el motor de la transfor-
mació per afavorir i promoure els processos de canvi 
que tenen a veure amb la gestió, la coordinació i el 
lideratge, i amb les dinàmiques de treball dels equips de 
professionals.

• La implicació de la institució és cabdal per transformar 
un model de residència de serveis, centrat en les man-
cances i en les necessitats, cap a un model centrat en 
les persones: projectes, potencialitats, capacitats i 
preferències.

• “Cal canviar les prioritats i reforçar la funció d’acom- 
panyament per sobre de les tasques de l’organització. 
Si l’organització no acompanya i lidera, el canvi és molt 
difícil.” (Grup de contrast)

CANVIS EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS

• Entendre, assumir i incorporar què signi�ca el model 
segons els equips de professionals, les persones 
residents i les seves famílies és un dels objectius més 
importants del procés d’implementació de les mesures.

• És fonamental generar una sèrie de canvis en la qualitat 
i en els principis ètics de l’atenció per promoure un nou 
model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.



Com a casa: 
Procés de canvi cap al model 
de residència gerontològica 
centrat en les persones 

Resultats i conclusions
Novembre 2016

Àrea de Drets Socials

Amb la col·laboració de:

Les persones grans són subjectes actius amb poder de deci-
sió que tenen necessitats, hàbits i preferències que les 
de�neixen. Els drets i les llibertats de les persones grans, 
especialment d’aquelles amb dependència funcional i/o 
cognitiva, són uns dels reptes socials que cal perseguir en el 
dia d’avui i en els anys que vindran. Els resultats de l’estudi 
posen en evidència que és una prioritat promoure una sèrie 
de canvis en la qualitat i en els principis ètics de l’atenció per 
promoure el nou model des de l’atenció a l’acompanyament.

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ

• Les organitzacions han de ser el motor de la transfor-
mació per afavorir i promoure els processos de canvi 
que tenen a veure amb la gestió, la coordinació i el 
lideratge, i amb les dinàmiques de treball dels equips de 
professionals.

• La implicació de la institució és cabdal per transformar 
un model de residència de serveis, centrat en les man-
cances i en les necessitats, cap a un model centrat en 
les persones: projectes, potencialitats, capacitats i 
preferències.

• “Cal canviar les prioritats i reforçar la funció d’acom- 
panyament per sobre de les tasques de l’organització. 
Si l’organització no acompanya i lidera, el canvi és molt 
difícil.” (Grup de contrast)

CANVIS EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS

• Entendre, assumir i incorporar què signi�ca el model 
segons els equips de professionals, les persones 
residents i les seves famílies és un dels objectius més 
importants del procés d’implementació de les mesures.

• És fonamental generar una sèrie de canvis en la qualitat 
i en els principis ètics de l’atenció per promoure un nou 
model des de l’atenció a l’acompanyament. Cal priorit-
zar “l’actitud respectuosa”, en termes ètics de dignitat i 
reconeixement, per sobre de la “manera respectuosa” 
de relacionar-se amb les persones residents.

• Modi�car la pràctica de treball dels equips de profes-
sionals és fonamental perquè els equips arribin a tenir 
coneixements en profunditat de les persones residents. 
L’objectiu és transformar els equips per “atendre les 
persones que tenen necessitats, i no exclusivament les 
necessitats de les persones.” (Grup de contrast)

CANVIS EN LES PERSONES RESIDENTS 
I LES SEVES FAMÍLIES

• És important sensibilitzar i apoderar les famílies perquè 
es coresponsabilitzin de la cura i l’acompanyament dels 
seus familiars. Han d’incorporar el concepte següent: “a 
partir d’ara cuidarem junts de les persones residents”. 
(Grup de contrast)

• El treball amb les famílies perquè passin de ser “�sca-
litzadores” de la institució a convertir-se en “aliades”, 

és una altra de les línies de millora rellevants. (Grup de 
contrast)

• És important sensibilitzar i formar les persones residents i 
les seves famílies sobre l’atenció personalitzada com a 
element central, especialment amb les persones amb 
deteriorament cognitiu.
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