NOTÍCIA
PRESENTACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE
L'AGÈNCIA D'ATENCIÓ INTEGRADA SOCIAL I SANITÀRIA
Aquesta sessió informativa, celebrada el 6 de setembre va ser impulsada per ACES,
juntament amb l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència de Catalunya
(ACAD) i la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR). Es va centrar en la
presentació del nou avantprojecte de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària
del Departament de Drets Socials.
Amb aquesta futura norma, Catalunya aposta clarament per l'atenció integrada social i
sanitària com a eina estratègica per garantir una resposta de qualitat i equitativa a les
persones amb necessitats d'atenció: gent gran, amb discapacitat, amb problemàtica
social derivada de salut mental i, a general, totes les persones amb necessitats
complexes.
La sessió, que es va desenvolupar a la seu de l'ACES, va comptar amb el president de la
patronal, Lluís Monset i la directora general, Anna Zarzosa; amb el president d'ACAD
Joan Gràcia; i amb Daniel Barnau, membre de la junta directiva d'UPIMIR. Van
participar-hi Montserrat Vilella Cuadrada, directora general de l'Autonomia Personal i
la Discapacitat del Departament de Drets Socials de la Generalitat i Jordi Amblàs,
director estratègic d'Atenció Integrada Social i Sanitària del Departament de Salut de la
Generalitat.
L'objectiu global de la llei és aconseguir una atenció integrada segons un model centrat
en la persona. Es tracta en definitiva que aquesta darrera afirmació deixi de ser un mer
eslògan i es converteixi en realitat. La finalitat última és millorar els resultats des d'una
perspectiva quàdruple: en la salut i el benestar de les persones; en l’experiència
d’atenció percebuda de les persones en el seu entorn de cura; en l'adequació a la
utilització (eficiència) dels serveis sanitaris i socials) i a l'experiència de l'atenció per
part dels mateixos professionals del sector.
Per elaborar la futura norma -i per assolir els objectius proposats- s'han identificat dos
elements clau el paper dels quals és transversal: la capacitat d'individualitzar l'atenció
basant-se en les necessitats específiques i el desenvolupament d'una planificació
territorial integrada.
Durant la sessió es va posar de manifest que hi ha una expectativa positiva davant la
futura llei, així com un fort consens polític i social davant la seva aprovació i
implementació. Com a obstacles s'han assenyalat la situació de dificultat que viuen en
aquest moment els equips professionals de l'atenció social i sanitària -tant per estrès
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com per manca d'efectius- la persistència de cultures diferents i la persistència d'una
manca de mirada sistèmica.
De tota manera, es va subratllar que són molt més grans les fortaleses i que aquest fet
permetrà fer un bon desplegament de la norma que, d'altra banda, ha implicat
intensament diferents grups de treball durant els dos últims anys. En aquests grups hi
han participat experts en atenció a l'àmbit residencial, en atenció domiciliària, en salut
mental i finalment, però no menys important, en integració de sistemes d'informació
social i sanitari, un factor determinant per a l'èxit de la norma.
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