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PRESENTACIÓ
Us presentem una intervenció pràctica realitzada durant 24 mesos amb la 
finalitat de transformar l’atenció que s’ofereix a les persones amb demència 
que viuen en 9 centres residencials de Catalunya. El projecte s’ha realitzat 
durant els anys 2015 i 2016 a residències membres de la federació FEATE, 
amb la direcció tècnica dels professionals del departament de formació i 
consultoria d’Alzheimer Catalunya.

L’objectiu principal de l’article és explicar els aprenentatges que ens han 
permès identificar-ne els factors principals, i que considerem indispensa-
bles, per generar la transformació de la cultura organitzativa d’un centre 
residencial per a gent gran. 

A més, l’article és el posicionament, fonamentat en els aprenentatges es-
mentats,  de la Federació d’entitats d’assistència a la tercera edat (FEATE) i 
d’Alzheimer Catalunya Fundació sobre com entenem l’atenció a les persones 
grans en situació de dependència, principalment la derivada de la pèrdua 
cognitiva o demència.
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i la implicació, els diferents equips d’atenció per trencar amb les rutines 
habituals, connectant de forma verdadera i efectiva amb les necessitats, as-
piracions i desitjos de les persones ateses.

Som conscients que no estem en procés de “creació” d’un model. No és 
aquest l’interès ni l’objectiu. Estem compartint un camí que entronca amb 
l’esperit dels fundadors de les nostres entitats, FEATE i Alzheimer Catalun-
ya; així com del de les que FEATE representa, tot alimentant el desig que el 
màxim nombre de centres residencials puguin passar de parlar de l’ACP a 
evidenciar-ne la pràctica.

La finalitat és fer realitat la “immersió” en la cultura organitzativa de les di-
ferents entitats proveïdores de serveis per les persones que pateixen algun 
tipus de demència, aquest canvi de paradigma de l’atenció centrada en la 
persona.

QUI SOM I QUÈ VOLEM?
FEATE aglutina entitats que sorgeixen al llarg de la història del nostre país 
com a resposta de la societat civil a necessitats del propi entorn. En alguns 
casos des dels  s. XIV i XV, d’altres sorgides de la depressió de finals de s. 
XIX, començaments del s. XX i d’altres que han donat resposta a moments 
de crisi més recents. 

La capacitat d’atenció va de 25 places residencials fins a 222 i malgrat 
aquestes diferències totes elles comparteixen un tret comú: Aprofundir en 
el vertader sentit de la Missió i dels Valors de l’entitat perquè esdevinguin el 
motor de l’atenció i de l’acompanyament en els darrers trams de la vida de 
les persones ateses.

Gran part de la força d’aquestes entitats, i per tant de FEATE, neix de la 
col·laboració i de compartir experiències que ens enriqueixen i ens fan 
avançar amb més seguretat. Actualment ens centrem en què aquesta col·la-
boració impulsi la implantació en les entitats de base, de l’atenció centrada 
en la persona, de l’acció comunitària i de sistemes d’avaluació de la qualitat. 

En aquest sentit, el paradigma de l’ACP, que sempre ha format part del 
tarannà de les entitats FEATE, ens ha reconciliat amb el passat, ens dona 
sentit pel present i ens projecta cap al futur. Així doncs, no l’entenem com 
una transformació de la cultura d’atenció, sinó com el retrobament amb una 
manera d’entendre aquesta atenció.

Alzheimer Catalunya Fundació és una  entitat sense ànim de lucre que tre-
balla incansablement per millorar la qualitat de vida de qualsevol perso-
na afectada per una demència .  Quasi 30 anys d’història, ens han permès 
desenvolupar línies de treball en l’ajuda i l’acompanyament a les persones 
afectades; recolzar i assessorar els seus familiars o persones de referència; 
conscienciar sobre la demència i el seu impacte a la ciutadania; treballar 
per establir polítiques socials conjuntament amb organismes i institucions 
públiques, així com del tercer sector; i oferir consultoria i formació conti-
nuada, capdavantera i altament especialitzada, a les entitats i professionals 
del sector amb la finalitat de millorar la qualitat de vida en l’atenció de les 
persones afectades de demència.

La col·laboració mantinguda entre FEATE i Alzheimer Catalunya ens permet 
fer servir com a marc de referència el paradigma de l’atenció centrada en la 
persona (ACP), desenvolupat amb rigor acadèmic per molts autors. Tot això 
ens ha portat a dotar d’eines, a través de la formació, l’observació, la reflexió 
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entendre i aprofundir en el diagnòstic i tractament de les malalties i és clar 
que ha contribuït a millorar l’atenció en l’àmbit de la salut. Tanmateix, són 
molts els que defensen que, si únicament ens basem en aquest abordatge, 
no es genera prou benestar ni satisfacció des de la perspectiva de la persona 
(Penrod, J. Et al 2007). A més, en l’abordatge biomèdic els comportaments 
i les conductes es consideren un substrat bàsicament biològic o neurològic 
que obvia la possibilitat de ser interpretats com a sentiments o afectes que 
mostra la persona i, per tant, el tractament principal és bàsicament farma-
cològic (Edvardsson, Winblad i Sandman, 2008).

L’ACP, neix amb la voluntat de complementar i millorar l’abordatge clàssic 
que històricament hem après tot definint què cal canviar per generar més 
benestar i qualitat de vida en les persones amb demència.  Una voluntat 
de millora que, tot i les diferències en la manera de definir què és l’ACP, 
en la terminologia, la metodologia i les pràctiques específiques, comparteix 
l’abordatge general de fer que la persona usuària esdevingui un agent actiu 
del seu propi procés, malgrat la vulnerabilitat. A Catalunya, l’ACP, com a 
concepte, s’introdueix des del col·lectiu de les persones amb demència, i té 
molts punts en comú amb el concepte de la PCP (planificació centrada en 
la persona) introduïda des del col·lectiu de les persones amb discapacitat 
intel·lectual (Lopez Fraguas, 2004) (Loon Jos Van, 2009). 

L’ACP promou un canvi en la cultura de l’atenció en profunditat que produeix 
impactes a diferents nivells:

• De la persona usuària i la seva família, la qual passa de ser concebuda com 
un receptor passiu del servei a tenir-hi un paper actiu, amb veu, amb par-
ticipació en el seu propi procés assistencial i tractament. Aquest fet impli-
ca l’ús de metodologies d’intervenció alineades amb aquest plantejament 
per tal de crear espais o sistemes que facin possible incloure la veu de la 
persona usuària i de la seva família en totes les fases del procés d’aten-
ció i malgrat les dificultats pròpies de la malaltia o condició que pateix. 
Un exemple d’això és la implicació de la persona usuària en l’elaboració 
del seu propi pla d’atenció, els consells de centre o altres organismes de 
participació, en el suport per a prendre decisions sobre la seva vida, etc.

• De les entitats prestadores de servei, ja que l’adopció de l’ACP pot implicar 
canvis en: la formació de tots els professionals, la dinàmica de l’equip in-
terdisciplinari,  l’apoderament dels diferents perfils professionals, el canvi 
de rol dels professionals especialitzats, l’organització dels espais físics del 
servei, la flexibilització d’horaris, la personalització del calendari d’activi-

MARC CONCEPTUAL DE LA INTERVENCIÓ
Des que l’any 2003, l’editorial Eumo, de la Universitat de Vic, amb el suport 
tècnic d’Alzheimer Catalunya, va traduir i publicar Repensar la demència. 
Pels drets de les persones, de Tom Kitwood, obra clau en la generació del 
paradigma de l’atenció centrada en la persona (ACP) aplicat a les persones 
amb demència, el sector de l’atenció a les persones grans ha iniciat un camí 
de transformació i canvi dels recursos que s’ofereixen a les persones grans 
amb dependència. La finalitat de la transformació és millorar-ne la qualitat 
i també la qualitat de vida de les persones usuàries. El paradigma de l’ACP 
detalla indicadors de persona, que complementen els de la salut, construint 
una visió global de tot allò que intervé en la percepció de qualitat de vida en 
les persones amb malalties neurodegeneratives. 

Aquesta intervenció pràctica s’ha basat principalment en dos paradigmes: el 
de l’ACP i el de la teoria del canvi i de la complexitat. Tot seguit en fem breu 
aproximació.

AproximAció teòricA Al pArAdigmA Atenció centrAdA en lA 
personA
L’ACP es conceptualitza com un abordatge que defensa i promou uns valors 
basats en els drets de les persones malgrat les limitacions derivades de la 
vulnerabilitat que pateixen, i en una ètica professional on les persones ate-
ses són tractades com un igual i valorades com un membre més de la socie-
tat. En el marc d’aquest abordatge es desenvolupen pràctiques quotidianes, 
de tipus assistencial, d’ajuda, de suport, de formació, d’informació que es 
consideren alineades amb els plantejaments de l’ACP. Un tret comú d’aques-
tes pràctiques és com es fa per arribar on volem, és a dir, quin procés s’ha 
fet, i no pas la manera específica de fer-ho, la tècnica a implementar, que 
dependrà de variables pròpies de la persona usuària;  del servei que usa o 
de l’equip professional que l’atén.  

Històricament, l’atenció a les persones amb vulnerabilitat o limitacions di-
verses, sovint derivades de malalties orgàniques, s’ha fet des d’un paradig-
ma únicament biomèdic. Des d’aquest model les persones són un subjecte 
passiu (pacient), receptor d’atenció i suport, i la seva família el seu interlo-
cutor i cuidador principal; i quan aquesta no ho pot fer, el servei o recurs 
definit farà la funció compensatòria (Vila, 2010). L’objectiu del model és cu-
rar malalties o compensar, en la mesura que la ciència mèdica permet, els 
efectes perjudicials derivats de la malaltia. L’abordatge biomèdic ha permès 
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Els principis bàsics del paradigma aplicat a les persones amb demència

Edvardsson, Sandman i Rasmussen (2008), basant-se en Kitwood, defineixen 
els principis bàsics de l’ACP de la manera següent: reconèixer l'individu com 
una persona que pot experimentar la vida i les relacions malgrat sofrir una 
malaltia, oferir i respectar les decisions de les persones malaltes, utilitzar 
la seva vida passada i la seva història de vida per oferir l'atenció necessària i 
centrar-se en el que la persona pot realitzar i no en les capacitats que s'han 
perdut. 

McCormack (2003) inclou als elements anteriors el manteniment dels drets 
individuals, escoltar la persona i entrar al món del pacient. Edvardsson et al. 
(2008) afegeixen la importància de reconèixer la seva personalitat, persona-
litzar l'atenció i donar prioritat a la relació en la mateixa mesura que en el 
compliment de les tasques.

Downs, Small i Froggatt (2006) proposen que l’ACP funciona com una res-
posta positiva a l'estat d'ànim de les persones amb demència, i indiquen tres 
premisses que cal aplicar en la pràctica:

1) “Quan es fa massa poc, faci més.” Relacionat amb la necessària formació 
del personal sobre habilitats i, per tant, d'entrenament i de suport.

2) “Quan es fa massa, faci menys.” Es refereixen a situacions en què l'ansie-
tat del personal pot influir de manera negativa a la cura de la persona. 
Inclouen diversos mecanismes per fer front a l'ansietat.

3) “Quan les coses es posin difícils, sigui imaginatiu”. Fan referència a situa-
cions complexes com, per exemple, poder-se relacionar amb la persona 
amb demència quan aquesta ha perdut el llenguatge verbal a causa de la 
seva malaltia.

L’ACP comporta també la promoció de la qualitat de vida, inclou la formulació 
que la persona se senti valorada en la preservació del sentit de si mateix. Ed-
vardsson et al. (2008) proposen una sèrie d'estratègies clíniques enfocades 
cap a l'objectiu de promoure la qualitat de vida de la persona amb demència:

• Incorporar elements biogràfics de la història de vida de la persona en les 
tasques de cura.

• Implementar sessions de reminiscència (eina de comunicació emocional i 
cognitiva per treballar la identitat personal mitjançant els records subjectius).

tats de la persona dins del servei, la implicació de la família, la incorpora-
ció de la comunitat en la dinàmica del servei, etc.

• De les polítiques o plans estratègics de l’administració pública responsa-
ble a l’hora de planificar i gestionar, en el disseny dels sistemes d’informa-
ció alineats amb aquest plantejament, en l’exigència de requeriments de 
qualitat als proveïdors de serveis, en l’adaptació de la normativa legal, etc.

Globalment, doncs, podem afirmar que l’ACP significa una evolució conceptual, 
permet fer el pas d’un plantejament que es podria considerar clàssic o tradicio-
nal, caracteritzat perquè els aspectes centrals fan referència a la gestió del servei 
i la persona s’adapta a les necessitats del servei, a un altre plantejament que inte-
gra els elements abans esmentats i incorpora la veu i les eleccions de la persona, 
la qual esdevé un subjecte actiu del seu procés assistencial. La prestació del ser-
vei s’adapta a les necessitats de la persona i no a l’inrevés. Per tant, cal entendre 
l’ACP com una proposta metodològica que demana mirar la persona usuària des 
d’una altra perspectiva, que s’orienta a oferir a les persones usuàries una major 
qualitat de vida, tot ubicant-la al centre de la dinàmica assistencial. 

Actualment són moltes les perspectives que reconeixen la importància  
d’analitzar, comprendre i intervenir en el context psicosocial de les persones 
per tal de millorar el seu benestar emocional. En el nostre sistema, el servei 
o recurs assistencial esdevé el context psicosocial principal de la persona.

Per exemple, en el cas de les persones amb demència, se sap que no tot 
el que fan ni totes les seves conductes s’expliquen pel dany neurològic que 
pateixen (Kitwood, 2003). Malgrat tot, en molts serveis, encara predomina 
una mirada clàssica de la persona i una visió esbiaixada de la demència, on 
tot és causa de la malaltia orgànica. En aquesta visió es deixa de costat l’ex-
periència subjectiva del propi afectat i la importància de les seves relacions 
i de l’entorn psicosocial que ha d’atendre les seves necessitats psicològi-
ques, socials i relacionals. Es considera que l’excel·lència en l’atenció a les 
persones amb demència ha de prendre com a punt de partida l’experiència 
subjectiva i ens hem de poder preguntar què deu ser viure amb demència. 
Si allò que volem és oferir suport a les fortaleses i habilitats que la persona 
manté, caldrà escoltar la seva percepció i el relat en primera persona de què 
li passa (Phinney, 2008).  Històricament, s’ha pensat que les persones amb 
demència no eren fiables quan havien de narrar la seva pròpia experiència. 
El repte professional és transformar aquest marc de referència i permetre 
que la veu de les persones amb demència sigui escoltada sense intermedia-
ris i amb el mateix valor que la resta d’interlocutors (Phinney, 2008). 
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Àrees que la conformen:

V  Un conjunt de valors que reivindica el valor absolut de tota vida humana, 
independentment de l’edat o capacitat cognitiva.

I  Un enfocament individualitzat que reconeix la singularitat de la persona.

P Una interpretació del món des de la perspectiva de la persona usuària del 
servei.

S  Proporcionar un entorn social que satisfaci les necessitats psicològiques.

Brooker (2013) anomena a aquests quatre factors “àrees de l’atenció centra-
da en la persona”, en reconeixement al fet que cadascuna d’elles pot acon-
seguir-se per separat. No obstant, només quan coincideixen totes es gene-
ra el canvi cultural en profunditat que proposa l’ACP. Per desenvolupar-les 
pren com a referència fonamental l’obra de Kitwood (2003) i, tot imitant el 
seu estil, proposa la fórmula següent:

ACP= V+I+P+S

Kitwood (2003) va ser un dels primers psicòlegs que va definir tot allò que 
les persones necessiten rebre d’aquells qui els envolten per tal d’existir com 
a tals, i va desenvolupar el concepte de psicologia social maligna (PSM)1. El 
seu grup de recerca de la Universitat de Bradford, al Regne Unit, va crear 
un instrument, el Bradford Dementia Group (2005) Dementia Care Mapping 
(DCM)2 que permet objectivar com la persona, en aquest cas concretament 
persones amb demència o discapacitat intel·lectual, es veu perjudicada per 
la presència d’una PSM en la qual les relacions interpersonals no afavo-
reixen el manteniment de l’estatus de “ser persona”. 

Kitwood (2003) afirma que, segons la seva experiència, en moltes ocasions, 
les persones amb demència pateixen perquè se les atén d’una manera que 
perjudica la seva persona i defineixen el concepte de ser persona de la ma-
nera següent:  

1 Psicologia Social Maligna, d’ara endavant PSM, és un terme genèric per descriure les diferents maneres 
més habituals de debilitar la persona, i que Kitwood havia observat en els entorns assistencials (quan l’usuari 
és intimidat, atès a un ritme inadequat, desatès, infantilitzat, etiquetat, desautoritzat, culpat, manipulat, des-
apoderat, dominat, interromput, cosificat, estigmatitzat, ignorat, exclòs o ridiculitzat).

2 Dementia Care Mapping, d’ara endavant DCM.  Es tracta d’una metodologia qualitativa, basada en l’obser-
vació sistemàtica, que permet als equips identificar quin nivell de benestar, implicació i qualitat relacional 
ofereix l’entorn assistencial. Desenvolupat per la Universitat de Bradford; a Catalunya, des de l’any 2008, 
Alzheimer Catalunya Fundació és l’organització que n’ofereix formació.

• Proporcionar teràpia de validació (eina de comunicació empàtica i validació 
entre professional i persona amb demència mitjançant les emocions).

• Donar prioritat al benestar en les tasques rutinàries de cura.

• Personalitzar i simplificar l'entorn assistencial.

• Realitzar activitats que promoguin la qualitat de vida.

Seguint aquests principis, hi ha 5 àmbits prioritaris que l’ACP vol transformar:

1.Entendre l’usuari o usuària com una persona: 
 Principi que es fonamenta en la construcció d’una relació entre el o la 

professional i la persona usuària dels serveis, els professionals necessiten 
conèixer la persona més enllà del seu diagnòstic. 

2.Compartir el poder i la responsabilitat: 
 Respecte a les diferències. Inclou el tractament de la persona usuària com 

a sòcia a l’hora de fixar les metes, fer la planificació de l’atenció i la presa 
de decisions sobre l’atenció, el tractament o els resultats.

3. Accessibilitat i flexibilitat: 

 Satisfacció dels usuaris i usuàries amb necessitats individuals per ser 
sensible als valors, preferències i necessitats expressades. També es cen-
tra a permetre escollir a la persona, donant la informació oportuna, com-
pleta i precisa de manera que la puguin entendre, perquè puguin prendre 
decisions sobre la seva atenció. 

4. Coordinació i integració: 

 Es tracta de treballar en equip. Inclou treballar junts per reduir al mínim 
la duplicació i proporcionar a cada persona una experiència positiva que 
maximitzi els resultats.

5. Ambients: 

 El medi ambient es refereix tant a l’ambient organitzatiu com cultural, ma-
terial o físic. Es tracta de tenir un ambient que permeti que l’equip d’aten-
ció es pugui centrar en la persona.

Brooker (2013) fa una proposta de 24 indicadors dividits en 4 àrees fonamen-
tals per ajudar a les organitzacions a disposar d’un full de ruta per planificar 
el desenvolupament del model:
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de l’entramat de la cultura de l’atenció i, per tant, de l’organització. La per-
versitat d’aquestes actituds rau en el fet que passen d’un a un altre membre 
del personal d’atenció amb molta facilitat. Quan algú comença a treballar 
en una residència, aprèn a comunicar-se a partir d’allò que veu fer als seus 
companys de feina. “Si l’estil de comunicació tendeix a la infantilització, al 
paternalisme o a la desautorització, el personal nouvingut l’adoptarà” (Ki-
twood, 2003:87). Es pot evidenciar empíricament que els episodis freqüents 
de PSM perjudiquen la persona, rebaixen el benestar i fan créixer el grau 
de malestar; i en el pitjor dels casos, provoquen una radical despersonalit-
zació de les persones amb demència i reforcen la percepció de la societat 
que aquestes no són del tot humanes (Brooker i Surr, 2008). Identificar-ho 
esdevé l’element indispensable per transformar-ho i fer que les relacions 
fomentin la personalització i reforcin tot allò que dóna estatus a la persona.  

La despersonalització relacional és un fenomen difícil d’evidenciar. Consis-
teix en menystenir el caràcter o estatus de ser persona en les interaccions 
relacionals, sobretot quan els protagonistes actius d’aquestes interaccions 
consideren que ofereixen el millor tracte possible a l’altre. No es tracta de 
situacions de maltractament o abús, sinó de pràctiques assistencials ben 
intencionades de les quals ni es coneix ni es valora l’impacte que una relació 
despersonalitzadora pot tenir sobre l’estat emocional de la persona recep-
tora d’aquestes pràctiques. 

EL canvi del rol dels professionals segons aquest paradigma.

El treball en l’àmbit assistencial a persones amb vulnerabilitat té un fort 
component emocional. Tots els professionals, i especialment els que tenen 
més contacte amb la persona, en la seva relació quotidiana han de contenir 
l’ansietat, el malestar i han de desenvolupar habilitats de relació d’ajuda. 
Brooker (2013) planteja que per assegurar el desplegament d’una cultura 
de l’atenció ACP és essencial respectar la condició de persona dels profes-
sionals.  La coherència entre el que es demana als professionals en la seva 
relació amb la persona usuària i la que senten en la seves relacions dins de 
l’organització, no pot fallar. Sense l’equip professional, la implementació de 
l’ACP no és possible. 

La transformació d’una cultura clàssica, on predominen les pràctiques i pro-
cediments orientats al compliment de les tasques assistencials, mesura-
des per indicadors de salut físics i cognitius, cap a una cultura d’ACP, que 
vol introduir indicadors de persona que permetin als professionals mesurar 

“Es tracta d’una categoria o estatus atorgat a un ésser 
humà per d’altres en el context social i de relacions de 
l’ésser. Implica reconeixement, respecte i confiança. Tant 
l’acceptació com la no-acceptació de la condició de per-
sona tenen conseqüències que es poden demostrar de 
forma empírica”. (Kitwood, 2003:27) 

Si aquesta posició o estatus es conserva, la persona amb demència pot man-
tenir-se en un estat de benestar emocional. És molt freqüent observar que 
el personal d’atenció directa de les residències ha de fer front a conductes 
d’agressivitat, actituds desafiadores, intents de fugida, estats d’angoixa i 
d’agitació.  En moltes ocasions es consideren conductes pròpies de la malal-
tia i com a conseqüència del dany neurològic, tot manllevant el seu significat 
relacional i sense tenir en compte les agressions que poden suposar per a 
una persona malalta determinades actituds professionals.

Segons l’abordatge de l’ACP (Kitwood, 2003) la psicologia social de la resi-
dència pot afavorir o perjudicar l’estatus de persona. A mesura que la malal-
tia deteriora les capacitats verbals, la importància d’un contacte autèntic, 
respectuós i d’acceptació mitjançant canals no verbals adquireix més im-
portància que abans.  Amb la irrupció de la demència, les defenses psicolò-
giques de la persona esdevenen molt vulnerables. Quan el self o la integritat 
del jo es desestructura, és molt important que es pugui mantenir mitjançant 
les relacions que s’experimenten. 

Seguint la seva proposta, defineix cinc necessitats psicològiques bàsiques 
que se satisfan mitjançant la relació social i les interaccions amb d’altres 
persones. Les necessitats que proposen són: confort, identitat, vinculació, 
ocupació i inclusió. (Kitwood, 2003) (Brooker i Surr, 2005). 

L’atenció i satisfacció d’aquestes necessitats psicològiques ajuda les per-
sones a sentir-se relaxats, segurs, còmodes, valorats i útils. Les persones 
amb demència, tanmateix, acostumen a tenir menys capacitat per actuar de 
forma autònoma i de manera que els permeti assolir aquestes necessitats i, 
per tant, el seu benestar és més dependent de les atencions que reben del 
personal d’atenció directa.

La PSM es pot identificar, ja que tot el personal i l’equip de treball d’una 
residència o servei pot crear els indicadors que ajudin a fer-la visible. El per-
sonal no ho fa amb voluntat expressa per perjudicar la persona, al contrari, 
els episodis de PSM mai no es qüestionen i han acabat sent part integrant 
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AproximAció teòricA A lA teoriA del cAnVi, i A 
lA consUltoriA de procÉs i AcompAnYAment 
Al cAnVi 
Navarro, J. (2000) i Battran, A. (2001)  defensen que el paradigma de la com-
plexitat ens ajuda a entendre la no-linealitat de les intervencions a les or-
ganitzacions. Venim d’una tradició que, si fem una formació, volem que els 
professionals canviïn les seves pràctiques. Hem après que això no es així. 
Existeixen els fenòmens no explícits –la cultura organitzativa– que no sem-
pre faciliten el canvi. 

Si ens recolzem en el paradigma de la complexitat entenem l’organització 
com un sistema adaptatiu complex, és a dir:

- És dinàmic, no lineal. 

- El comportament global no és la suma dels compo-
nents individuals, és el que emergeix de les relacions 
entre les variables.

Entendre les organitzacions des d’aquest context ens porta a veure que no hi 
ha dues organitzacions iguals perquè cada una crearà un sistema únic que 
dependrà de les relacions humanes que es generin. Per tant, hem de treba-
llar des dels emergents i des de la individualitat de cada una. La consultoria 
de procés acompanya les organitzacions a descobrir les seves potencialitats 
i aprendre com i per què volen fer les coses des de la seva unicitat. Alhora i 
seguint el mateix principi, no totes les organitzacions generen els mateixos 
canvis, ni van a la mateixa velocitat. Dependrà de les condicions inicials de 
partida el camí que agafaran.

Un camí a transcórrer que mai és pla, però sense les dificultats i els errors 
no es pot aprendre. Equivocar-se, tot i que sovint genera desconcert, és 
prendre consciència del que no es sap. Però sense aprenentatges no hi ha 
moviment. És a dir, tota la nostra intervenció té l’objectiu d’acompanyar les 
organitzacions a aprendre sobre com i per què fan les coses, i així fer-les 
diferents. 

La transformació organitzativa serà una realitat quan les persones que són 
part d’aquesta siguin capaces d’explicar i entendre el que fan de manera 
diferent. És a dir, que es generi el que (Watzlawick et al,1992) denomina com 
a canvi tipus 2, distingint-lo del canvi tipus 1. 

millor l’impacte de la seva feina en generar benestar emocional i millorar 
qualitat de vida, demana una alta implicació del personal. 

Segons Brooker (2013), la cultura de les organitzacions es conforma d’allò 
explícit, és a dir, el que es pot llegir en la missió, els valors i els procedi-
ments; però també d’allò implícit, que és el paradigma mental des d’on es 
treballa, el que està permès i el que no, el tipus de llenguatge que s’utilitza i 
com ens mirem i expliquem a les persones usuàries.  

Transformar vol dir detectar el paradigma mental d’on partim per a qüestio-
nar-lo i construir-lo de nou, alineat amb la nova conceptualització. Brooker 
(2013) demana que les organitzacions, tant públiques com privades, es pre-
guntin: quins són els indicadors d’èxit pels quals es premia els treballadors? 
Què s’entén per un treball ben fet? Quins són els indicadors que fan que el 
professional se senti satisfet en el seu lloc de treball? En quantes ocasions 
ha pogut prendre una decisió sobre algun aspecte relacionat amb la vida 
quotidiana? Creuen fermament que la persona ha de decidir sobre la seva 
vida? 

Actualment a Catalunya, tenim molt pocs estudis que ens ajudin a evidenciar 
l’impacte positiu d’aquesta transformació.  Villar, Vila, Celdrán i Fernández 
(2013), en un estudi sobre l’impacte d’incloure la persona amb demència en 
la reunió per fer el pla interdisciplinari d’atenció individualitzada (PIAI), con-
clouen que l’impacte més evident és sobre els professionals, al fer-se més 
conscients de les interaccions i accions que generen més benestar en els 
usuaris, en aquest cas, en les persones amb demència.
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QUÈ HEM FET?
El projecte va consistir en l’acompanyament de les direccions i els equips 
professionals3  de 9 residències a generar canvis en les pràctiques assisten-
cials seguint el marc conceptual de l’ACP. Per tal d’identificar què canviar, 
com calia generar el canvi i, sobretot, per què era necessari fer canvis en 
la manera d’atendre les persones, es va dissenyar una intervenció que tot 
seguit us detallem breument pas a pas. 

Per fer el disseny, es va fer una revisió bibliogràfica d’altres projectes simi-
lars amb la finalitat d’aprendre estratègies ja experimentades i que havien 
generat un impacte positiu. D’aquesta revisió en destaquem tres elements 
claus: el primer, el projecte ha de definir un procediment que n’asseguri el 
compromís de les organitzacions participants a fer canvis reals; el segon, 
els equips responsables de generar els canvis aprenen millor com fer-los si 
inicialment es centren en una de les activitats bàsica de la vida diària (ABVD), 
l’alimentació, i a partir d’aquest aprenentatge, replicar-ho en d’altres àmbits 
de l’organització(Hung, L. 2008) (QAPI 2013);  i el tercer, l’entorn arquitectò-
nic i el disseny dels espais tenen un gram impacte en la generació de benes-
tar en els àpats ( Chaudhury, H. 2013)

Per això es va definir que tots els projectes es centrarien a generar canvis 
en un dels àpats del centre. És a dir, es va decidir concentrar “la mirada” en 
l’activitat bàsica de la vida diària considerada més impactant per a la vida 
de les persones: l’alimentació diària. Cada centre va definir sobre quin dels 
àpats (esmorzar, dinar, berenar o sopar) volia generar canvis. Definir una 
única ABVD delimita l’acció i, alhora, esdevé una pràctica sobre la qual es 
pot aprendre a generar canvis en d’altres ABVD. Tot moviment genera movi-
ments, seguint el paradigma de la complexitat aplicat a les organitzacions. 
Tenint present aquest principi, es va dissenyar la proposta d’intervenció. 

metodologiA i descripció de les fAses:

1R PAS – SELECCIÓ DE LES RESIDÈNCIES PARTICIPANTS

La junta directiva de FEATE va convocar totes les entitats associades inte-
ressades a implementar canvis en l’atenció seguint el paradigma ACP a una 
conferència de presentació, per tal de conèixer i entendre el detall del pro-

3  El concepte ‘equips professionals’ inclou  tant els tècnics llicenciats o diplomats, actualment graduats per 
la universitat, com el personal gerocultor que compleix els requisits formatius per exercir aquest rol.

Segons P. Watzlawick, el canvi 1, o canvi de 1r ordre, es caracteritza per re-
petir contínuament la mateixa estratègia de solució, sent una resposta que 
manté l’equilibri del sistema sense generar cap aprenentatge; és a dir, úni-
cament es genera una repetició d’accions molt similars. Movent-nos en un 
bucle on no hi ha espai per a una nova forma de la realitat, i, per tant, col·la-
borant amb l’estancament del mateix sistema.   

En el canvi 2, o canvi de 2n ordre, la clau és que la mirada no es posa en la 
situació, sinó en les accions i la pròpia estratègia de solució que s’ha es-
tat realitzant de manera contínua (repetició d’accions molt similars) sense 
aconseguir els resultats esperats.

Aquest canvi es treballa a partir del moment present, l’aquí i ara, indagant 
el que està passant i quines han estat les estratègies de solució que no han 
funcionat, a partir de les quals es pot observar els tipus de construcció de 
la realitat de la qual procedeixen, acompanyant-hi la comprensió del marc 
conceptual (atribució de significat) i emocional des del qual s’està experi-
mentant la situació en el moment present. Aquest procés de treball permet 
realitzar una comprensió més àmplia i connectada de la situació amb les 
condicions reals del moment present que s’està vivint. El que acaba modifi-
cant-se en aquest procés és l’atribució de significat que es dona a la situació 
i no els fets corresponents. 

Per exemple, quan en una organització passen d’aixecar les persones pen-
sant que sé com són, prioritzant horaris i compliment de la tasca centrada 
en l’organització, a canviar la mirada i aixecar les persones explorant qui 
deu estar despert, a qui li agrada llevar-se aviat, com ha passat la nit... I des 
d’aquest mirada oferir el suport a la persona gran. Aquest és un canvi en les 
regles de funcionament professional i organitzacional, deixant el que neces-
sita l’organització i els professionals pel que necessita la persona gran. Els 
canvis de 2n ordre són més difícils de mostrar perquè impliquen una nova 
manera d’entendre la realitat i la tasca, per tant la tasca serà la mateixa, 
però el que tinc present a l’hora de fer‐la serà diferent.

Aquest tipus de canvi genera un aprenentatge i una transformació de les re-
gles que determinen la construcció de la realitat. Hi ha una reestructuració 
del sistema, es canvia l’atribució de significat de la situació, la percepció de 
la realitat i des d’aquí canvia també la posició i actuació.

Es per aquest motiu que moltes organitzacions ens mostren la cultura de 
treball quan ens expliquen l’organització, quan ens parlen de les persones, 
quan comuniquen prioritats. 
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Les mesures d’avaluació del procés escollides van ser:

1. Passar a tot el personal, a l’inici i al final del projecte, la versió validada a 
la llengua castellana de l’escala Person-centered Care Assessment Tool 
(P-CAT) d’Edvardsson. (P-CAT)Spanish Validation. Martínez, T. et al (2015). 
Edvardsson et al (2010). En aquest projecte aquesta escala s’ha utilitzat 
per a conscienciar els equips de les fites que vol aconseguir el paradigma 
ACP; i, per tant, només s’han analitzat algunes de les afirmacions de la qu 
es composa.

2. Passar 12 indicadors VIPS (Brooker, 2013) dels 24 totals de l’instrument: 
V2, Gestió dels recursos humans; V4, Formació i desenvolupament del 
personal; I1, Planificació de l’atenció; I5, Trajectòria vital; P1, Comunicació 
amb els usuaris; P5, Comportament desafiant com a via de comunicació; 
S1, Inclusió; S2, Respecte; S3, Calidesa; S4, Validació; S5, Capacitar, i S6, 
Part de la comunitat. L’equip motor de cada centre, va ser el responsable 
d’analitzar cada indicador i cercar-ne l’evidència del seu compliment.

3. La generació de dos mapes Dementia Care Mapping (DCM), a l’inici i al fi-
nal del projecte, en les unitats escollides. Bradford Dementia Group (2005)  
Versió en català. Alzheimer Catalunya (2009). Les dades analitzades a cada 
mapa han estat: què s’identifica que genera més benestar en les persones 
usuàries, la quantitat de potenciadors i detractors personals registrats i en 
quin àmbits, i el càlcul dels indicadors de diversitat ocupacional i implica-
ció positiva. 

De les dades obtingudes en els 2 mapes DCM, es generen unes sessions de 
devolució dels resultats amb la finalitat d’oferir un feedback al personal que 
li permeti valorar l’impacte de l’atenció que s’ofereix. 

4. Es demana a cada membre del personal que faci una descripció, en un 
paràgraf, del que considera que és el seu rol professional a l’organització. 
El paràgraf es redacta a l’inici i al final del projecte. L’anàlisi del contingut 
permet veure la transformació del vocabulari emprat.

5. La construcció d’un mapa lògic de seguiment de canvis (Weis, 1995) (The 
Iguana Project) (Annie Casey Foundation, 2004)

6. Recull fotogràfic dels canvis generats en l’entorn: canvis arquitectònics, 
canvis en el mobiliari i arranjament dels espais públics (menjador, sales 
polivalents i passadissos).

La fase de preparació es va acabar un cop definit quins professionals forma-

jecte, i sobretot els requisits i, per tant, el compromisos que les residències 
participants adquirien per fer el projecte de canvi i transformació.  

En la conferència, es va demanar que les residències interessades presen-
tessin un projecte específic de canvi on quedés clar quins compromisos, 
quant a projecte de canvi i assignació d’hores de professionals, adquirien 
per assegurar-ne el desplegament. 

Dels projectes presentats, l’equip d’assessors d’Alzheimer Catalunya en va 
seleccionar 9 que complien 4 requisits valorats com a indispensables:

 - Haver format a tot el personal en els conceptes bàsics de l’ACP. 
- Definir un projecte de canvi basat en les necessitats de les persones ateses.  
- Definir quins professionals formarien part del grup impulsor del canvi i 

quantes hores hi tindrien assignades.
- Objectivar el punt de partida i objectius principals del seu projecte mit-

jançant els indicadors VIPS. (Brooker, 2013)

Totes les residències que inicialment van demanar formar-ne part, van 
participar d’una jornada de formació en els indicadors VIPS. Els indicadors 
permeten les organitzacions de fer una auditoria interna per saber a quina 
distància estan d’oferir un model d’atenció alineat amb el paradigma ACP, i 
així objectivar el punt de partida.

2N PAS – PREPARACIÓ DELS CENTRES RESIDENCIALS SELECCIONATS

Els 9 centres seleccionats van participar d’una formació específica per de-
finir els compromisos adquirits i entendre les implicacions a nivell organit-
zatiu i en el model de gestió de la residència. A cada centre residencial se 
li va assignar un assessor d’Alzheimer Catalunya Fundació, que en aquesta 
fase del projecte va ajudar a constituir-hi un grup impulsor, anomenat grup 
motor, i a definir una persona líder del projecte que conjuntament amb la 
direcció formarien l’estructura interna encarregada de definir què calia can-
viar i quina estratègia es seguiria per aconseguir-ho. 

El projecte va definir un seguit d’instruments i escales d’avaluació amb la 
finalitat de generar una avaluació del procés del canvi. Durant el desplega-
ment del projecte, aquestes mesures han permès avaluar els canvis que es 
produïen, ajudar els equips responsables a prendre consciència de la ne-
cessitat del canvi, així com dels aprenentatges, per  tal de replicar-los en 
d’altres àmbits de l’organització. 
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4. TRANSFORMACIÓ DELS ROLS PROFESSIONALS.  Taller adreçat als equips 
professionals, tant en el rol de tècnics com en el de personal gerocultor, 
per repensar el seu rol en una organització que segueix el paradigma ACP 
com a base del seu model d’atenció. 

A més, els responsables tècnics van definir dues accions formatives addi-
cionals amb la finalitat de contrastar, redefinir i enfortir el paper de les di-
reccions per generar canvis organitzatius. L’objectiu principal era prendre 
consciència del procés de canvi que s’estava originant i la necessitat del seu 
lideratge com a eix fonamental de canvi. 

Finalment, FEATE dedica la seva jornada professional anual a presentar les 
experiències de canvi i transformació de les 9 residències participants en el 
primer any del projecte a la resta d’organitzacions federades.  

4T I ÚLTIM PAS – FINALITZACIÓ

Els grups motors de cada centre defineixen com es farà la finalització del 
projecte i valoren la possibilitat de continuar el procés de transformació i 
canvi mantenint part de les estructures creades. 

A la finalització del projecte es tornen a passar les mesures descrites en el 
1r pas. La sessió de devolució de les dades DCM representa al tancament 
definitiu del projecte amb la participació dels assessors d’Alzheimer Cata-
lunya.  

FEATE i Alzheimer Catalunya organitzen una jornada professional de pre-
sentació dels aprenentatges i canvis aconseguits en els models d’atenció de 
les 9 residències.

rien part del grup motor, quines persones en farien el lideratge, la partici-
pació de la direcció, la definició del projecte específic del centre, així com la 
presa de les mesures d’avaluació del procés. 

3R PAS – EL DESPLEGAMENT DEL PROJECTE

Aquesta va ser la fase més llarga, on es va concentrar la major part de la 
intervenció i estratègia de canvi definida pel grup motor. El rol de l’equip 
d’assessors, en l’acompanyament a cada centre, va ser impulsar els grups 
perquè definissin la seva acció, ajudar a sobreposar-se a les limitacions i 
dificultats,  i definir les necessitats formatives per apoderar els grups a fer 
canvis. L’assessor combina la consultoria del procés on es treballa des del 
ritme de l’equip i ajudant que siguin ells qui trobin l’expertesa en ells matei-
xos, i la consultoria de l’expert, en tant que tots els assessors són experts en 
el paradigma de l’ACP i en l’acompanyament a persones amb demència. Es 
van fer entre 7 i 12 sessions segons la necessitat dels centres. 

Com a part de la intervenció, inicialment es va definir un pla de formació 
grupal per als 9 centres: 

1. ADEQUACIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’ENTORN. Taller d’adaptacions arqui-
tectòniques de centres residencials i visites in situ a cada residència amb 
l’arquitecte, especialista en gerontologia i ACP, Habib Chaudhury, Univer-
sitat Simon Fraser de Vancouver, Canadà.

2. NORMATIVA I ACP: Formació i contrast amb dues professionals del ser-
vei d’inspecció formades en DCM i ACP sobre les implicacions i possibles 
limitacions del paradigma ACP degudes a la normativa que regula els re-
cursos per a gent gran de la Generalitat. Es generen dues sessions, a l’inici 
i a la meitat del projecte, de contrast de situacions pràctiques, revisió d’ac-
tes d’inspeccions als centres, consulta de dubtes viscuts durant l’execució 
dels projectes, amb les professionals d’inspecció que ho contrasten amb la 
normativa vigent.  S’identifiquen pràctiques alineades amb l’ACP i que no 
entren en contradicció amb la normativa.

3. ADAPTACIÓ DEL PIAI. Taller sobre l’ús i l’adaptació del pla d’individualitzat 
d’atenció interdisciplinària segons el marc conceptual de l’ACP. Elaboració 
del PIAI en casos pràctics.
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a metodologia d’avaluació del procés la teoria del canvi. Aquesta teoria ens 
mostra el camí que hem recorregut a partir de l’aprenentatge per l’acció. La 
columna de més a l’esquerra ens mostra les premisses de sortida i les de 
més a la dreta, els objectius a llarg termini, encara alguns d’ells en procés. 
Allò que més ajuda a veure el mapa lògic és el camí seguit, és a dir, les 
accions del mig i com es van relacionant entre elles a mesura que anem 
avançant en el procés. El mapa es va “construint” a mesura que anem des-
envolupant el projecte de transformació. El que us presentem es com es tro-
bava a la finalització del projecte. Ara bé, actualment, és possible que moltes 
organitzacions hagin avançat en la consecució de nous desenvolupaments. 

QUÈ HEM APRÈS?
Durant els dos anys d’intervenció, el moviment generat en totes les orga-
nitzacions s’ha transformat en aprenentatges sobre com implementar can-
vis. Tots els equips s’han mogut, han patit, han après i sobretot han gene-
rat aprenentatges des d’on han fet els canvis organitzatius necessaris per 
apropar-se a les persones que atenen i, per tant, alinear-se al paradigma de 
l’Atenció Centrada en la Persona. 

El gràfic següent, anomenat el mapa lògic,  mostra el procés seguit i les 
transformacions aconseguides, tenint present la no-linealitat i agafant com 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Context 

 Procés de creació – 100% 
recull h vida i estratègia 
interna de coneixement de les 
persones. 
RESPECTE I 
INDIVIDULAITAT  

Assignació referent 
– 100% residents 
CREACIÓ VINCLES 

Espai de socialització 
entre els professionals – 
CLIMA LABORAL 

Reducció de les demandes 
(Permís) per canviar una 
pauta en relació a la 
quotidianitat – 50% 
ENPODERAMENT 

Activitats	 														 	 		 	Productes	  																																		Resultats	curt		 	 									Impactes	Llarg														
	 	 	 				 	 	  

Respectuós amb l’espai: És 
de les persones i els hi 
dona identitat (respecte i 
inclusió) 

Només és pot treballar si 
es coneix a les persones – 
generació VINCLES amb 
referents.  valor 
organitzatiu 

Desenvolupament 
d’expertesa organitzativa – 
adquisició de coneixement 
continuo 

Presa de consciència de les 
contradiccions entre els 
professionals – acceptació 
de la diferència de criteri.  

Generació d’un GRUP 
MOTOR – IMPULSOR 

LIDER 

Espais de reflexió 

Creació 
Grups en 
cascada  

Taller d’entorn  
 
Taller de PIAI 
 
Taller de 
transformació de 
Rol 

Sessions de 
seguiment 

Contactes oberts 

Enriquiment dels PIAI’s 
actuals 

Assessorament 
d’entorn - 
adaptacions 
 

Creació Figura Referent 

Inspecció i normativa: 
introducció i contrast  
 

Família. Vivència més 
positiva de la família – 
trencament Mite “no puc 
treballar sense la família” 

Vivència de l’espai de treball 
com una comunitat amb 
rols diferenciats i amb sentit 
 

Quotidianitat com a 
eix principal de 
treball 

Es treballa amb 
coneixements 
limitats de les 
persones i no 
s’utilitza en les 
relacions amb elles 

Espais Homogenis, 
asèptics i nets. Pocs 
estímuls. 
Distribucions que 
dificulten la relació / 
interacció 

Existeix 
fragmentació: 
sanitària i psico- 
social 
i gerocultors i tècnics 
 

Es treballa en 
resolució de 
problemes x receptes 
/ indicacions.  
 

Creença de que la 
normatives ens limita 
per treballar des de 
les persones 
 

Formació continua als 
equips 

Història de Vida i 
coneixement de la persona 

Conceptualització 
residencia com a lloc de 
treball – marc de 
referència ells i nosaltres 
 

Increment de participació 
(50% residents) en 
activitats / accions 
significatives 
SENTIT DE LA VIDA 

Increment de participació de 
las famílies –  
TREBALL COL·LABORATIU 

DCM – devolució i 
treball per objectius 
 

VIPS – marc de 
referència 
 

Suport als liders i direccions 

Organitzacions	com	Relacions	Humanes	 Gestió	del	canvi		 família	com	a	sistema	principal 
ORG. EXPERTA 

Replantjament 
procediments 
organitzatius 

Creació 
comissions 
treballs 

FASE	I:	
	Selecció	

•  Conferència	Presentació	PROJECTE	
•  Document	de	compromís	–	Selecció	projectes	
•  Accio	FormaDva	Indicadors	VIPS	(Brooker,	2007)	
•  Revisió	propostes	projecte	presentades	

FASE	II:	
Preparació	
Centres	

Seleccionats	

•  Espais	de	Reflexió	Grupal:	Què	vol	dir	ser	
selecccionat?	

•  Sessions	treball	individual	per	centre	
• Mesures	ACP:	inici	de	projecte	

FASE	III:	
Desplegament	

•  Cada	centre	té	1	assessor	extern	d’Alz	Cat.	
•  Assessorament	individual	pautat	i	a	demanda	
•  Espais	reflexió	grupal	/	Àmbits	temàDcs	:	
•  Adequació	Entorn	/	PIAI	/	Rols	professionals	

PERSONA	
AMB	

DEMENCIA	

TREBALL	
INTERN	

PERSONA	
AMB	

DEMENCIA	

RESUM DE LA PROPOSTA 

Finalització	

• Mesures	ACP:	final	del	projecte	
•  Jornada	professional	presentació	experiència	
•  Anàlisi	de	dades	i	redacció	arDcle		



Així entenem l’Atenció A les persones Amb demènciA26 2712 Aprenentatges transformadors! 

Exemples de transformació per l’acció d’aquest mapa lògic:  

Durant l’exploració del centre: El menjador es divideix entre centre 
de dia i residència. Cadascú té el seu lloc i quan passen de ser usuaris 
de centre de dia a residència han de canviar de cadira del menjador, 
seure amb uns altres companys de taula, independentment de quina 
relació tingui amb els companys que deixa. A la pregunta de perquè es 
fa? La resposta és perquè sempre s’ha fet així.  

Qüestionem i plategem: Es comencen a qüestionar la norma “no es-
crita” de la separació i es planteja la situació d’una senyora que viu a 
la residència i la seva parella –feta en el centre– és usuari de centre 
de dia. Per què han de dinar separats? Potser els agradaria poder 
compartir els àpats? Quin impediment real hi ha per fer-ho?  

Trencament de pràctiques i establiment de noves maneres de pro-
cedir: 

– Senyor i senyora comparteixen taula –han trencat el sempre ho hem 
fet de la mateixa manera i no es pot canviar

– El dinar per als dos, especialment per a ella, ha pres tot el sentit.
– L’equip de la residència ha d’aprendre a acompanyar el senyor –tot i 

ser del centre de dia.
– On més s’ho poden plantejar? És possible preservar el lloc a taula 

del centre de dia, tot i usar el servei de residència? 
– Nova pràctica: es pensarà persona a persona on seurà al menjador 

tenint present les seves preferències, amistats i necessitats. Treball 
cas per cas!

Aquests aprenentatges ens han portat a entendre quins recursos organit-
zatius necessitem, i considerem indispensables, si volem treballar des del 
paradigma de l’Atenció Centrada en la Persona. 

Tot seguit us expliquem els 12 aprenentatges bàsics que esdevenen recur-
sos necessaris per generar una transformació: recursos orientats a l’orga-
nització de la tasca, i orientats a l’organització i l’estructura. 

AprenentAtges soBre els recUrsos 
orientAts A l’orgAnitZAció de lA tAscA:

1. Sostenint a les persones.

Designar un professional de l’atenció directa com el referent de la persona 
és un pas indispensable però insuficient per aconseguir l’objectiu que aquest 
professional esdevingui un referent amb contingut sobre la forma d’exercir 
aquest rol. 

El rol de referent cal construir-lo en la relació quotidiana amb la persona. 
La relació permetrà conèixer i saber quin aspectes de la identitat i rols vi-
tals desenvolupats són generadors de benestar emocional. El professional 
utilitza la relació com una eina terapèutica de treball amb l’objectiu de crear 
un vincle afectiu útil per acompanyar la persona. La relació continuada per-
met un coneixement gradual mutu, on la diferència de rol, persona atesa i 
persona cuidadora, no és cap motiu perquè no s’estableixi una relació entre 
iguals; és a dir, entre persones adultes.  La persona referent esdevé un punt 
de referència per a la persona atesa i per a la seva família.  Referent vol dir 
que es fa molt visible per a la persona atesa. Kitwood (2003) va ser el primer 
autor en generar un marc teòric explicatiu de la vivència de la demència, 
i de donar valor a l’experiència subjectiva d’aquesta vivència per entendre 
millor com es fa el rol d’ajuda.  El referent construeix una relació orientada 
a afavorir les capacitats i compensatòria de les limitacions que comporta la 
malaltia. Estableix una dialèctica, seguint la terminologia de Kitwood, afavo-
ridora de la persona.

 “Amb el pas del temps hem après més tècniques per 
“curar”, hem augmentat la seguretat, ens hem sentit 
responsables d’ells! Ara, pensant en la fita del benestar, 
en el fons és tot molt més senzill.” (Descripció de rol pro-
fessional: Dona, 45a.)

La comparativa dels dos mapes DCM realitzats a l’inici i al final del projecte 
permet evidenciar un augment, en 6 de les 9 residències, dels anomenats 
Potenciadors Personals (PE). Es tracta d’accions relacionals que reben les 
persones ateses dels professionals que els atenen que afavoreixen la per-
sonalització. L’augment dels PE s’interpreta com una millora de la qualitat 
relacional que ofereix un centre, i es basa en el concepte de l’entorn assis-
tencial entès com un entorn relacional on les persones que hi viuen tenen 
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mes possibilitats de sentir benestar emocional. Els PE es distribueixen en-
tre les 5 necessitats psicològiques bàsiques. En els mapes DCM realitzats, 
l’augment és mes evident en els PE de l’àmbit de l’Ocupació i la Vinculació. 

En 6 de les 9 residències, s’ha observat una disminució dels detractors pas-
sant d’entre 26 i 15 a la inicial a valors entre 2 i 5 detractors.  Alhora, hi ha 
hagut un increment de potenciadors passant de valors entre 5 i 10 a valors 
d’entre 15 i 20. 

També, l’afirmació número 4 de l’escala P-CAT d’Edvardsson “Considera-
mos que la calidad de la interacción entre los profesionales y las personas 
usuarias es más importante que la realitzación de las tareas” passa de ser 
valorada a l’inici del projecte com “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” al final 
del projecte com “De acuerdo” en la majoria de professionals de 7 de les 9 
residències. 

2. Coneixent les persones, entenent-ne les trajectòries vitals

El referent, com a professional més significatiu de la persona, conjuntament 
amb la resta de l’equip interdisciplinari, poden donar un nou significat al 
valor de la vida de les persones. La història de la vida i la història que es va 
generant en l’aquí i l’ara, permet aprofundir en la comprensió de l’altre. Els 
professionals adopten una actitud de descoberta i desig de coneixement de 
les capacitats i potencialitats de la persona atesa. És a dir, acompanyar des 
de l’acceptació plena de les persones, sent molt conscient dels prejudicis 
dels equips. Brooker (2013), formada amb Kitwood, defensa la necessitat 
que el equips treballin prenent com a referència la perspectiva de la persona 
amb demència. En la proposta VIPS genera 6 indicadors específics perquè 
els equips puguin desenvolupar pràctiques alineades amb la perspectiva de 
la persona i, per tant, puguin aprofundir en la pràctica de l’empatia per defi-
nir les propostes d’intervenció amb la persona.

 “Aprenem a conèixer les persones com a individus, a in-
cloure’ls, a pensar en la residència com un lloc per viu-
re-hi…” (Descripció del rol professional: Dona, 33a.)

L’indicador P5 del VIPS, demana als equip professionals que evidenciïn de 
quina manera queda registrat que les conductes identificades com trastor-
ns, alterades, perjudicials, de risc... han estat analitzades, també, com a 
accions de comunicació que es manifesten en forma de comportament. En 
totes les residències participants, l’augment de la comprensió de les trajec-

tòries vitals ha generat una disminució del llenguatge que identifica les al-
teracions de conducta en els registres de seguiment d’incidències, i els PIA; 
aquests dos documents són els més referenciats pels equips per demostrar 
el compliment de l’indicador P5.

3. Arquitectura amb sentit per a les persones

L’adequació de l’entorn no és únicament construir de nou o fer canvis ar-
quitectònics estructurals dels edificis, també és buscar el sentit i l’ús que 
es vol donar als espais públic i privats del centre residencial.  Chaudhury 
et al. (2017) fa una proposta perquè el equips puguin identificar les adapta-
cions de l’entorn que promouen i validen una cultura organitzativa alineada 
amb el paradigma de l’ACP. Cal formar els professionals perquè aprenguin 
a repensar l’ús i la forma com l’espai residencial s’organitza. L’objectiu és 
aconseguir que la residència en el seu conjunt esdevingui:

1. un facilitador de la interacció social, 

2. un facilitador de la intimitat, i del respecte a la individualitat,

3. un reforçador de les identitats de les persones que hi viuen i hi treballen,

4. un lloc amb opcions segons les necessitats individuals,

5. un espai compensador de les limitacions derivades de les situacions de 
dependència.

La comparativa dels dos mapes DCM realitzats a l’inici i al final del projecte 
permet evidenciar un augment de l’indicador de qualitat anomenat Diversi-
tat Ocupacional. Es tracta d’un indicador que es genera calculant el nombre 
de codificacions relacionades únicament amb activitat (ocupació del temps 
personal en un activitat significativa). L’indicador estableix un màxim de 14 
ocupacions/activitats possibles. En 5 de les 9 residències, l’indicador aug-
menta de 4/14 en el primer mapa, a 8/14 en el segon mapa.  L’augment de 
la diversitat ocupacional es considera un indicador clar de la qualitat del 
servei. S’interpreta que les persones usuàries tenen oportunitats per indivi-
dualitzar la seva ocupació, on la diversitat d’espais i d’espais que preserven 
la intimitat, els petits grups i la individualitat, enfront de les sales grans que 
tothom ha de compartir, hi està molt relacionat. 
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4. Un ritme de vida basat en la quotidianitat

El temps en la vida de les persones ha de tenir un sentit i ha de ser significatiu 
per a la vida. La manca de sentit en el que fem i per què ho fem genera ma-
lestar, i fa que les hores acabin sent llargues i avorrides.  La vida quotidiana 
d’aixecar-se al matí, esmorzar, ocupar el matí amb activitats significatives, 
dinar, descansar, decidir què farem en l’espai de la tarda, berenar, sopar i 
anar a dormir és la millor pauta d’activitat per a les persones. Acompanyar 
les persones perquè siguin actors de la seva vida, subjectes amb capacitat 
per decidir què i com fer el que els dona sentit és un dels rols principals dels 
equips professionals. Quan la persona ha vist disminuïda o ha perdut l’auto-
nomia per a satisfer les activitats bàsiques de la vida diària, la quotidianitat 
ha quedat en les mans dels equips professionals. El repte principal és retor-
nar la quotidianitat a la persona, ajudant a compensar les limitacions però 
vigilant que la persona no perdi tot el control de la seva quotidianitat. 

Quan les persones no controlen cap dels procediments i decisions de la seva 
vida diària, i els deleguen per complet, corren el risc de deixar d’implicar-se 
fins al punt de patir una desvinculació total de l’entorn on viuen. Retornar la 
quotidianitat als seus protagonistes és un canvi lent, però de gran impacte, i 
s’aconsegueix quan els equips afluixen control, disminueixen la por al risc i 
s’acomoden al ritme de la persona (Gobierno Vasco, 2011)

 “En ser més flexibles. En acceptar l’opinió de les persones residents i també 
els seus “no” (Descripció de rol professional: Dona, 48a.)

La comparativa dels dos mapes DCM realitzats a l’inici i al final del projecte-
permet evidenciar un augment del codi de comportament “V”, que identifica 
que les persones usuàries s’impliquen en tasques vocacionals basades en 
les pròpies experiències laborals o tasques relacionades en fer feina. Aquest 
augment s’evidencia en 5 de les 9 residències participants.

L’afirmació número 6 de l’escala P-CAT d’Edvardsson “A las persones usua-
rias se les da la posibilidad de implicarse de modo individual en las activi-
dades cotidianas del centro”  passa a ser valorada de l’inici del projecte com 
“De acuerdo” al final del projecte com “Totalmente de acuerdo” en la majoria 
de professionals de 6 de les 9 residències.

5. El PIAI entès com un itinerari de suport per a la persona

Les persones necessiten suports vitals degut a les situacions de dependèn-
cia que els toca viure. Ara bé, aquestes necessitats no són fruit del coneixe-
ment professional que les anticipa i prescriu segons casos clínics prees-
tablerts i que igualen a tothom des d’una posició de diagnòstic clínic que 
requereix un tractament específic. Les persones expressen les seves ne-
cessitats en la relació quotidiana amb els professionals, i aquests les iden-
tifiquen, les descobreixen i tracten d’entendre-les des de la pròpia perso-
na. La mateixa situació clínica genera necessitats diferents, depenent de la 
persona que la viu. Les necessitats són el conjunt de la situació clínica, i de 
la vivència de cada persona. Aquesta individualitat, expressada en l’entorn 
institucional, és a dir, grupal, cal respectar-la en l’itinerari de suport que 
proposen els professionals. Segons les necessitats identificades, es genera 
un itinerari de suport que respecta la decisió i la constant participació del 
propi subjecte.  May et al. (2011) proposen un model enriquit de PIAI, on el 
professional és el facilitador, i la persona la protagonista del seu contingut. 
Els coneixements professionals conseqüència de la formació en la disciplina 
corresponent es posen al servei de la persona, amb la finalitat d’ajudar-la a 
decidir, a conèixer les conseqüències de les decisions, a entendre els riscos, 
i a aprendre a compensar-los. El professional es situa al costat, o al darrere 
de la persona, però no al davant. 

En 5 de les 9 residències participants, s’incorpora la persona amb demència 
en la reunió d’elaboració del seu pla d’atenció individualitzat. Els professio-
nals adapten el procediment i el llenguatge de la reunió per tal de permetre 
i afavorir que la persona prengui decisions sobre el seu tractament.

6. La normativa no és sempre limitant, però estableix els mínims.

La normativa que regula els centres residencials estableix els mínims fun-
cionals i materials i la priorització de l’atenció mínima bàsica que s’ha d’ofe-
rir a les persones que hi viuen. La implementació d’un model d’atenció basat 
en el paradigma ACP genera dilemes que obliguen a repensar les interven-
cions. La normativa ens marca quins aspectes cal garantir; i quina prioritat 
cal donar a cada aspecte definit. És cert que, sent escrupolós en la lectura 
de la normativa, hi ha aspectes que caldria repensar i ajudarien a generar 
amb més fluïdesa la transformació dels centres, però la nostra experiència 
ens ha evidenciat que la normativa no és un impediment per transformar el 
Paradigma des d’on s’organitza i executa l’atenció. Entendre el Paradigma 
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és, sobretot, tenir un nou marc de referència des d’on pensar el que faig. Els 
mínims hi seran per definició en qualsevol servei que treballem i la perfecció 
no existeix. El que si que tenim és la possibilitat de fer el millor dins del marc 
i superar aquests mínims normatius sense renunciar a dignificar i dotar de 
sentit la vida de les persones. 

És clar que la normativa estableix de manera ineludible la qüestió de la se-
guretat i l’accessibilitat per a les persones que conviuen al centre. 

Però resta clar que aquestes dues premisses no són de cap manera obstacle 
per a l’ACP. Només cal tenir en compte els articles que preveu la Llei 12/2007 
de Serveis Socials, pel que fa als drets, especialment els de l’article 12 refe-
rits, per exemple, a la intimitat i privacitat en les accions de la vida quotidia-
na, la participació en la presa de decisions del centre que afecta els usuaris 
de manera individual o col·lectiva o com estableix literalment la pròpia Llei: 
el dret a rebre una atenció personalitzada d’acord amb llurs necessitats es-
pecífiques.

Com amb qualsevol dificultat, tenim dues opcions: si pots canviar-la, fes-ho, 
i si no pots canviar-la hem de mirar com transformar-la en una fortalesa. No 
estem dient que no s’haurien de  repensar la normativa, sinó que també es 
pot jugar el partit amb les actuals normes establertes. 

Aquesta experiència pràctica ens ha permès aprendre com superar els di-
lemes derivats de la normativa, contrastant-los amb dues professionals ex-
pertes de la inspecció. 

El primer descobriment ha estat que el desplegament d’una cultura orga-
nitzativa alineada en l’ACP no entra en contradicció amb la normativa vigent, 
sempre que siguem creatius en la superació de les dificultats i de la resolu-
ció de dilemes. 

Es qüestionaven l’elaboració dels Plans d’Atenció, on se’ns demanen unes 
mesures estàndards. L’aprenentatge ha estat que ens demanen mínims però 
no màxims. Saber de les persones per disciplines no ens impedeix poder 
generar uns itineraris d’acompanyament a les persones partint de les seves 
necessitats psico-relacionals i sentit de vida. Un altre exemple seria la obli-
gatorietat de tenir establert un pla d’activitats general. Entenem que no en-
tra en contradicció amb el fet que aquest pla esdevingui el referent d’oportu-
nitats per implicar-se de les persones que viuen en un centre, i, en cap cas, 
serà excloent de tenir activitats significatives individualitzades i relacionades 
amb l’itinerari de vida. 

Amb l’ajuda i assessorament de les expertes, hem pogut superar allò que 
pensàvem que no ens deixaria avançar per posar-nos en un escenari més 
amable d’interpretació de la normativa per assegurar que no ens excusem 
en ella per no generar els canvis que les persones necessiten per tenir l’op-
ció de viure una vida més plena. 

AprenentAtges soBre els recUrsos 
orientAts A l’orgAnitZAció i l’estrUctUrA:

7. Projecte organitzatiu amb sentit – missió, visió i valors alineats amb l’ACP. 

Les organitzacions han de tenir clar quin és el projecte organitzatiu que te-
nen entre mans, com el defineixen i quina és la seva identitat. La direcció i 
l’òrgan de govern són elements claus en els processos de transformació. 
Tot projecte de transformació començarà per saber quina és l’organització 
que es té i quina és la que es vol tenir –cap a on es vol anar. Quan diem que 
volem “fer Atenció Centrada en la Persona” és dir molt poca cosa. Poder 
traduir-ho a entendre què entén l’organització per atendre persones que pa-
teixen demència, quin és el seu rol, què significa patir una demència o com 
ho explica l’organització, és a dir, quina és la creença que es té, és crucial per 
definir el projecte organitzatiu i tots els procediments han d’estar alineats. 

Les seleccions de personal han d’estar basades en les competències i 
creences dels professionals, no únicament en les seves capacitats pel lloc de 
treball, i la formació i reciclatge ha de ser un constant organitzatiu. Tenir un 
bon pla de desenvolupament dels professionals, en qualsevol de les seves 
categories, és essencial si volem que l’equip estigui alineat amb el projecte 
organitzatiu. 

Entendre les organitzacions des d’aquest context ens ajuda a acceptar la 
variabilitat i el canvi constant que es dona a partir dels emergents, i s’ha 
d’integrar en el sistema de gestió. 

8. El Paper de la direcció 

És necessari que els professionals amb responsabilitat estiguin entrenats en 
captar l’estat dels sistema a través dels seus emergents i es puguin treballar 
generant espais d’entendre el que està passant, qüestionant-se el sistema i 
posant paraules al malestar. 
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Generar defenses organitzatives saludables al patiment és missió dels lí-
ders de les organitzacions. És l’única manera que tenim de deixar-hi entrar 
el patiment de les persones. Elaborant el patiment i el malestar serem ca-
paços d’acompanyar les persones que pateixen. 

Hem de tenir molt present que treballem amb els emergents dels canvis 
establerts i, per tant, no es poden controlar per on es desenvoluparà l’orga-
nització. Per això és necessari una direcció que contingui, cregui en el seu 
equip i confiï en el procés. 

Treballar amb organitzacions que s’apropen a les persones és treballar amb 
organitzacions que deixen entrar el patiment de les persones i es preparen 
per fer-li front, no es defensen d’aquest. 

La direcció i la seva implicació en el procés és imprescindible si es vol ge-
nerar una transformació. No només ha de facilitar el procés, sinó que ha de 
ser agent actiu en el canvi. Liderant-lo. Canvi és desconcert i no saber. És 
descobrir i explorar. És equivocar-se, perquè entres en un terreny que aca-
bes de descobrir. És indispensable acollir els errors i aprendre’n. Si no ens 
equivoquem, és que no estem canviant. 

9. El grup motor com a impulsor

Les organitzacions es composen de subsistemes de treball que en el marc 
de les relacions generen una cultura organitzativa. Els fenòmens organitza-
tius que detectem es reprodueixen en els diferents subsistemes. No són ex-
clusius d’uns professionals, o d’unes persones. És per aquest motiu que es 
treballa amb un grup motor com a fractal organitzatiu. Explorant les seves 
dificultats en el canvis pots treballar les dificultats organitzatives i generar 
dispositius per arribar a tots els membres. 

El grup motor es transforma en el grup d’aprenentatge de l’organització: 
està disposat a equivocar-se i a aprendre constantment del que està pas-
sant. Tolera la frustració i acompanya la direcció. 

No són els experts únics, sinó qui aguanta i representa el canvi, i preveu a on 
es pot projectar els canvis o les dificultats. 

 “Expectatives molt altes. Entendre que al final els pe-
tits canvis són els grans canvis. S’ha d’aprendre a dosi-
ficar i gestionar les expectatives, ja que, si no, es cau en 
frustració”; “Hem perdut la por i la inseguretat. Sabem 

com anar avançant, encara que no sabem on arribarem” 
(Descripció del rol professional: Dona, 36a. / Home 43a.)

10. Espais de reflexió i aprenentatge

Tota transformació generarà una turbulència per on ha de passar l’organit-
zació. Aquest turbulència serà la generadora de nous emergents per apren-
dre com funcionem i a l’hora serà generadora de malestar per part de l’equip 
generant resistències al canvi. 

Espais d’aprenentatge i reflexió sobre el que està passant seran l’única ma-
nera de desenvolupar-nos: necessitem organitzacions amb espais de re-
flexió i professionals entrenats en la seva facilitació. Qualsevol intervenció 
és una manera de “congelar” per un moment una situació per analitzar-la 
i entendre-la, no per generar una recepta, sinó per desenvolupar l’aparell 
de pensar en les organitzacions. Si volem professionals responsables que 
pensin i proposin, s’ha de desenvolupar l’aparell de pensar organitzatiu on 
l’error és benvingut, ja que significa aprenentatge.

Transformarem si fem créixer la capacitat del sistema (organització) d’estar 
en diàleg productiu entre la diferència, la diversitat i la incongruència, és a 
dir, estar connectats amb la tasca. Crear els espais de contrast de les pràc-
tiques realitzades per no escapar-nos de la tasca principal: acompanyar la 
persona des de la situació que està vivint i oferint el que necessita en l’aquí 
i l’ara. 

 “Ha representat un terratrèmol intern. Ens hem qües-
tionat com fem les coses..  Ha estat un treball intern 
dur, però molt profitós”.  “Passar de pensar i reflexionar 
a l’acció. Aprendre que s’aprèn fent.”; “S’ha cohesionat 
l’equip de treball, i ens permet tenir mes autonomia per 
decidir i coordinar-nos” (Descripció de rol professional: 
Dona, 28a. / Dona 43a.)

11. Els rols professionals: la relació com eix de treball

Tenim un gran repte: els professionals han estat formats per generar ob-
jectius terapèutics per millorar el benestar de les persones, però no té en 
compte la necessitat en els espais on la prioritat és la quotidianitat. No pel 
fet de ser gran i viure en una residència necessitaràs una rehabilitació o 
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ser “mesurat” les constants dos cops al dia. Com fer que els professionals 
acompanyin les persones sense perdre professionalitat?

La vida de les persones no és la teràpia, si no viure. El paper dels professio-
nals és oferir-se a aquells que ho necessitin, no ritualitzar les accions sinó 
adaptar-les a les necessitats individuals, i estar disponible per l’altre. 

Hi ha la creença i el mite que tots els professionals de l’organització han de 
conèixer a tothom, saber de tots, explorar a tothom, i ens hem parat a pensar 
per què? No seria més eficient, eficaç i real conèixer a qui realment neces-
sita dels serveis? Assegurar-nos que totes les persones s’acompanyen des 
de la seva especificitat a través de la generació de la figura del referent. És 
a dir, d’aquell que vetlla per la persona quan aquest no pot vetllar per ella 
mateixa, i ajuda a gestionar els serveis que ofereix el centre.  

Com a evidència de la transformació de rol del personal gerocultor o au-
xiliars de geriatria, en un dels centres participants, el seu rol passa a ser 
anomenat personal tècnic de la vida diària, tot dotant-los de noves respon-
sabilitats i reconeixent l’exercici d’un rol al mateix nivell d’importància que 
el de qualsevol altre tècnic. 

La comparativa dels dos mapes DCM realitzats a l’inici i al final del projecte 
permet evidenciar: 

Que hi ha hagut un increment de 24% dels temps en què les persones 
usuàries es troben en benestar, és a dir, que estaven implicats en el que 
estava passant i en un estat d’ànim positiu. L’augment es situa en una major 
interacció entre professionals i persones usuàries, codificada com a A (inte-
rrelació) +3; que s’interpreta com a interrelació generadora de benestar. Així 
mateix, s’observa una disminució en un 6% de les persones que es troben 
desconnectades, codificat com a C (Desvinculat). Que s’interpreta com una 
major atenció a les persones que fàcilment desconnecten de l’entorn. 

Les imatges següents, en forma de núvol de paraules, identifiquen de més 
gran a més petit la quantitat de vegades que s’ha usat una paraula per des-
criure el rol professional. 

La primera imatge recull les paraules emprades a l’inici del projecte:

La segona recull les paraules emprades al final del projecte:
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12. Identificar els canvis, per menors que siguin, per tal de generar-ne 
més i de major profunditat.  

El camí cap a la millora dels entorns residencials està encetat. Sabem i es-
tem convençuts que hi ha espai per al creixement i per aprendre com fer-ho 
millor, i les persones a qui volem acompanyar s’ho mereixen. Tots ens me-
reixem que repensem el que estem fent. 

Les organitzacions estan genuïnament preocupades per desenvolupar pro-
jectes amb sentit, però es cert que cada una necessita fer el seu camí. Aquest 
projecte ens ha demostrat que tots ens podem moure, tot i que depenent de 
les condicions inicials de partida i de les creences organitzatives el camí 
serà més llarg. 

L’experiència que hem compartit amb 9 organitzacions és una mostra 
d’aquesta diversitat. Trobem residències que han pogut generar canvis in-
terns, identitaris i de qüestionament de premisses −és a dir, canvis tipus 2− i 
d’altres que encara lluiten amb la generació de canvis tipus 1, i poca gene-
ració de qüestionament identitari. 

La qüestió és clara: els canvis tipus 2 només poden venir des de fora del sis-
tema i permetre’n el seu qüestionament.  Si encara no hi estem preparats, el 
camí que cal fer és cap a l’enfortiment del sistema per poder qüestionar-lo 
i repensar-lo. En dos anys, hem arribat a un port, però entenem que és una 
escala en el viatge de les organitzacions i ara toca decidir cap a quin altre 
port volem anar.
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