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POSAR LES COSES EN…



UNA SOCIETAT QUE CANVIA



NOVA REALITAT

• Cada vegada més gent 
gran.

• Amb  amb més ganes de 
triar.

• Més pes a les evidències 
científiques.

• Oberts a experiències 
internacionals.



En el camp de l’atenció residencial

• Superar el “paradigma del pla de 
intervenció”

• Portar l’Atenció Centrada en la 
Persona.



L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

Teresa Martínez

Pilar Rodríguez



TEORIES I EXPERIÈNCIES

• Potenciació de:
• Drets.
• Qualitat de Vida.
• Aspectes étics.

• Experiències pilot i 
contrastades: Etxean 
Ondo, En Mi Casa, 
DCM, Liberager.



GESTIONAR EL CANVI

• Des de la demanda o des de l’ 
oferta.



PER QUÈ CANVIAR?

• “No volien el que oferíem i ens hi vam adaptar”.

• “Com que la gent és diversa hem de fer diferents tipus 
de residències que s’adaptin a diferents tius de gent.



Cóm son les residències on s’aplica l’atenció 
centrada en la persona

Unitat de 8 places. Espai domèstic amb cuina on es cuina”

Residencia Agadir - Estocolmo



Unitats de convivència

Residnecia Rio vård-och omsorgsboende. Estocolmo 



Residenica Attendo Kungsholmen. Estocolmo 



Residencia Sonweid  Zurich (Suiza)



NO HI HA “UN MODEL ACP” ARQUITECTÒNIC



Oasis d’atenció a Zurich



Residencia sense escales per a deambulants



Sales de reminiscència



Prohibit no tocar



VIURE A EXTERIOR



Pontencisra la deambulació exterior



Residència sense escales per a residents amb demència 
deambulants



Demencia



Una perspectiva ACP

• Residències espacialitzades en persones que tenen quelcom en comú



Residència per a persones obeses

Residencia Alloheim Hannover Alemanya



Primera residencia per a persones 
LGTB a Estocolm



ON MIREN TOROS EN UNA RESIDENCIA?



“CHISTORRA CON PATATAS” A 
ESTOCOLM



Residència “la Casa” a Estocolm



Centre de dia Chispa



Nelsnon Herrera



Reminiscència i identitat



Residència pera àrabs i perses



UN PAS MÉS ENLLÀ:
LA “NO RESIDENCIA”



LA “NO RESIDENCIA”



LA “NO RESIDENCIA”



EL FUTUR ÉTIC ASSISTENCIAL

• El triomf del principi d’autonomia. La qualitat centrada 
en la persona:

No mengis més galetes que reventaràs,

Doncs dona’m una altra i aparta’t

Vivenda para mayores con servicios en Berlín



CONCLUSIÓ

• L’ACP és una filosofía de la que

Poden surgir diversitat de models.



MOTES GRÀCIES

Vols venir al proper viatge?

www.inforesidencias.com/viajes

Josep de Martí

jdemarti@inforesidencias.ocm


