
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estudi sobre l’impacte que suposa en les persones grans que 
viuen en residències o assisteixen a centres de serveis de la 
tercera edat, la implantació de l’atenció centrada en la persona  
 
 

 
Setembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

2 

CONTINGUT 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents 
1.2. L’atenció centrada en la persona i el programa “Tu Decideixes com 

vols envellir”  
1.3. Objectiu de l’estudi 

 
2. METODOLOGIA 

2.1. Tipus d’estudi 
2.2. Selecció dels centres 
2.3. Enquestes individuals  

 
3. ESTUDI SOBRE L’IMPACTE QEU SUPOSA EN LES PERSONES GRANS QUE VIUEN 

EN RESIDÈNCIES O ASSISTEIXEN A CENTRES DE SERVEIS DE LA TERCERA EDAT, 
LA IMPLANTACIÓ DE L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA. 
 
3.1. Grau de dependència de les persones grans que formen part de 

l’estudi. 
 

3.2. Franja d’edat de les persones grans que formen part de l’estudi. 
 
3.3. Valoracions generals. 

3.3.1. Millora del dia a dia al centre. 
3.3.2. Millora de la sensació de felicitat. 
3.3.3. Sentir-se més autònom.  
3.3.4. Millora del comportament. 
3.3.5. Millora de l’estat d’ànim. 

 
3.4. Preferències i desitjos de la persona gran. Allò quotidià i allò 

significatiu. 
 

3.4.1.  Satisfacció de les preferències i dels desitjos. 

 
3.5. Relació amb el centre i incorporació del professional de referència. 

 
3.5.1. Participació en la presa de decisions. 
3.5.2. Millora de la relació família -centre. 
3.5.3. Impacte del professional de referència. 

 
4. CONCLUSIONS 

  



 

3 

1. Introducció 
 

1.1. Antecedents 

 
SUMAR, empresa d’acció social SL és una societat mercantil de capital íntegrament públic 
creada l’any 2008 pel Consorci d’Acció Social de Catalunya i participada per diversos governs 
locals i comarcals de Catalunya. Actualment els governs que en formen part són: 
 
 

Diputació de Girona Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Consell Comarcal del Pla de l’Estany Ajuntament de Vic 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà Ajuntament de Figueres 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès Ajuntament de Santa Maria d’Oló (Bages) 

Consell Comarcal de Les Garrigues 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 

(Osona) 

Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt Ajuntament de Sant Pere de Torelló (Osona) 

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa Ajuntament de Llagostera (Gironès) 

Consorci de Benestar Social de La Selva  

Consorci de Benestar Social del Ripollès  

Consorci d’Osona de Serveis Socials  

 
 
Sense ànim de lucre, ambdós organismes tenen per objecte l’execució i la gestió de serveis i 
activitats dins l’àmbit dels serveis socials, així com d’equipaments i infraestructures de caràcter 
social destinats a atendre les necessitats de la població per a millorar la seva qualitat de vida i 
l’autonomia personal.  
 
Els tres valors corporatius que constitueixen l’eix de referència de la societat són la innovació 
social, la rendibilitat social i la cultura del detall:   

Innovació social, impulsant projectes i accions que fomentin la innovació social. 

Rendibilitat social, desenvolupant projectes i accions que suposin un impacte positiu en la 
societat. 

Cultura del detall, fomentant la qualitat percebuda de les persones ateses en els centres i 
serveis que gestionem, mitjançant la millora de l’atenció cap a elles.  

 
En aquesta línia d’actuació, juntament amb la nostra vocació pública s’emmarquen les accions 
que portem a terme arreu de Catalunya, entre les que destaquen la gestió de 13 centres 
residencials i/o assistencials per a gent gran: la residència i centre de dia de Sant Hilari Sacalm 
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(La Selva), la residència i centre de serveis de Sant Pere de Torelló (Osona), la residència 
Bondia Grau de Barcelona, i els centres de serveis d’àmbit rural de Santa Maria d’Oló  (Bages), 
Sant Vicenç de Torelló (Osona), Porqueres (Pla de l’Estany), Agullana, Camallera i Portbou (Alt 
Empordà), Fogars i Riudellots de La Selva (La Selva), Torrelavit (Alt Penedès) i La Granadella 
(Les Garrigues); així com la implantació en aquests centres del nou model d’atenció 
gerontològica centrada en la persona.   
    
L’Atenció Centrada en la Persona (ACP) és un model d’atenció reconegut internacional i es 
considera un enfocament que ha d’estar present en la definició de la qualitat dels serveis 
d’atenció a les persones grans que requereixen una certa atenció. I en els centres de gent gran 
que gestionem estem implementant aquest nou model d’atenció a la gent gran, a través d’un 
programa pioner i totalment innovador a Catalunya, que hem desenvolupat, el programa “Tu 
Decideixes com vols envellir”.   Un projecte coherent amb la nostra manera d’entendre les 
polítiques socials, que introdueix un nou concepte d’atenció gerontològica als recursos de gent 
gran on el centre de tota l’acció és la persona atesa i el seu desenvolupament personal.  
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1.2. L’atenció centrada en la persona i el programa “Tu Decideixes com vols 
envellir”  

 
 
L’atenció gerontològica centrada en la persona és una nova manera d’entendre l’atenció a la 
gent gran que ha perdut un cert grau d’autonomia. 
 
Una visió més moderna i humana d’entendre un període de la vida que pot ser d’autèntica 
plenitud, en el que la persona pot i ha de viure tal i com ha viscut sempre, sense deixar de fer 
allò que li agrada i que forma part de la seva personalitat.  
 
L’objectiu principal del model es augmentar la qualitat de vida de les persones grans que 
requereixen assistència, essent l’atenció personalitzada un dels principals camins a seguir per 
aconseguir-ho.  
 
Cada persona usuària, a més d’obtenir les atencions que necessita, ha de poder mantenir el 
control sobre el seu dia a dia, i viure d’acord als seus valors de vida, preferències i desitjos.  
  
L’atenció gerontològica centrada en la persona o model ACP és un model teòric, per això l’any 
2012, SUMAR inicia el desenvolupament d’un eina pròpia d’implementació del model, pionera 
i totalment innovadora a Catalunya, el programa “Tu Decideixes com vols envellir”. 
 
Inicialment SUMAR porta a terme una revisió en els centres de gent gran que gestiona, i a 
principis del 2013, inicia el procés d’implementació de manera escalonada als diferents 
centres.  
  
Es varen detectar més de 300 accions per revisar i després de més d’un any de procés 
d’implementació, aquestes ja es comencen a reflectir en l’atenció a la gent gran atesa en els 
nostres centres.  
 
 

 

1.3. Objectiu de l’estudi 

 
L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’impacte que la implantació de l’atenció centrada en la 
persona a través del programa “Tu Decideixes com vols envellir” està suposant a les persones 
grans ateses als nostres centres i als seus familiars després de més d’un any d’iniciar-se la seva 
implantació.   
 

 
Es tracta del primer estudi que es fa a Catalunya, i un dels primers de 
l’Estat espanyol, que analitza l’opinió de les persones ateses i dels seus 
familiars, en relació a l’atenció més personalitzada que rep la gent gran 
en els centres residencials i assistencials.   
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2. Metodologia 
 

2.1. Tipus d’estudi  

L’estudi que es presenta és un estudi qualitatiu, que pretén recollir l’opinió de les persones 
ateses en els centres de gent gran i de les seves famílies, en relació a la implantació del nou 
model d’atenció centrat en la persona.  

S’ha utilitzat una metodologia quantitativa mitjançant enquestes individuals a persones que 
representen la realitat dels nostres centres i que ens ha permès expressar en forma de 
percentatges representatius i fiables la realitat dels paràmetres objecte de l’estudi.  
 
 

2.2. Selecció dels centres 
 
Per dur a terme l’avaluació sobre l’impacte que la implantació de l’atenció centrada en la 
persona té a través del programa “Tu Decideixes com vols envellir” s’han seleccionat els 
centres residencials i assistencials de gent gran gestionats per Sumar, que fa més d’un any que 
treballen amb aquesta  implantació   
 
Els centres seleccionats i el nombre de persones que hi ha participat són els següents:   
 

Centre Nº 
persones, 
ateses al 
centre, 

entrevistades 

Nº 
de familiars 
entrevistats 

 

Nº 
total persones 
entrevistades 

Nº 
persones 
ateses al 

centre 

Residència i Centre de dia 
Sant Hilari Sacalm 

(La Selva) 
20 18 38 

 
72 

 

Centre de dia 
Les Bernardes – Salt 

(Gironès) 
10 8 18 30 

Centre de serveis 
Santa Maria d’Oló 

(Bages) 
5 10 15 18 

Centre de serveis 
Sant Vicenç de Torelló 

(Osona) 
8 7 15 25 

Centre de serveis 
Portbou 

(Alt Empordà) 
5 7 12 20 

Centre de serveis 
Agullana 

(Alt Empordà) 
11 6 17 24 

Centre de serveis 
Camallera 

(Alt Empordà) 
10 8 18 25 
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Centre Nº 
persones, 
ateses al 
centre, 

entrevistades 

Nº 
de familiars 
entrevistats 

 

Nº 
total persones 
entrevistades 

Nº 
persones 
ateses al 

centre 

Centre de serveis 
Fogars de la Selva 

(La Selva) 
15 8 23 30 

Centre de serveis 
Riudellots de la Selva 

(La Selva) 
8 7 15 20 

Centre de serveis 
Porqueres 

(Pla de l’Estany) 
10 6 16 20 

Centre de serveis 
Les Garrigues 

(Les Garrigues) 
10 10 20 25 

 
TOTAL 

 
112 95 207 309 

 
No s’han realitzat enquestes a la Residencia Bondia Grau de Barcelona, a la Residencia i Centre 
de Serveis de Sant Pere de Torelló (Osona) i al Servei de tallers terapèutics de Torrelavit (Alt 

Penedès), per trobar-se el procés d’implantació en una fase molt inicial. 
 
 

2.3. Enquestes individuals 

 
S’han plantejat dos qüestionaris estructurats; un dirigit a les persones grans ateses als nostres 
centres i un altre, amb preguntes similars dirigit als seus familiars o a persones del seu entorn 
més proper.  
 
El qüestionari dirigit a les persones grans l’han respost majoritàriament aquelles que 
presenten poc deteriorament cognitiu i podien respondre fàcilment les preguntes.  
Majoritàriament persones grans amb nivells de dependència de Grau 1 i 2.   
 
Pel que fa a l’impacte que la implantació de l’atenció centrada en la persona té en les persones 
que presenten un deteriorament cognitiu elevat, les conclusions de l’estudi es basen en les 
respostes que ens han donat els seus familiars o les persones del seu entorn més proper.   
 
En qualsevol cas, la mostra ha permès avaluar diferents aspectes de satisfacció i millora que 
afecten al benestar de les persones grans. A nivell general,  a nivell de preferències i desitjos, i 
també la relació amb el centre. S’han puntuat diferents indicadors entre 1 i 10 i s’han demanat  
fets i accions concretes que reforcen l’impacte de la implantació del model.   
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Els aspectes que s’han valorat són: 
 
 
 

 

 Valoracions generals 

 
- la millora del dia a dia en els  centres. 
- la millora de la sensació de felicitat de les persones ateses.  
- Sentir-se més autònom.  
- la millora del comportament de les persones ateses.   
- la millora de l’estat d’ànim de les persones ateses. 

 
 
 

 

 El grau de satisfacció de les preferències i els desitjos de cada persona 

 
 

 

 

 El grau de millora de la relació : USUARI – FAMÍLIA - CENTRE 

 
 
- l’increment de la participació en la presa de decisions del dia a dia al centre. 
- la millora de la relació família - professionals d’atenció directa del centre. 
- l’impacte de la nova figura del professional de referència.  
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3. Estudi sobre l’impacte que suposa en les persones grans que viuen 
en residències o assisteixen a centres de serveis de la tercera edat, 
la implantació de l’atenció centrada en la persona.   

 
3.1. Grau de dependència de les persones grans que formen part de l’estudi:  

 

Grau de 
dependència 

Persones ateses 
entrevistades 
directament 

Persones ateses 
entrevistades a través 

d’un familiar o persona 
de referència 

Grau 1 35,7 % 15,1 % 

Grau 2 42,8 % 49,3 % 

Grau 3 11,4 % 35,6 % 

En tràmit 10,1 % -- 

 
 

3.2. Franja d’edat de les persones grans que formen part de l’estudi:  

 

Edat 
Persones ateses 

entrevistades 
directament 

Persones ateses 
entrevistades a través 

d’un familiar o 
persona de referència 

Menors de 65 anys 0 % 5,5 % 

66 - 70 anys 2,8 % 1,4 % 

71 - 80 anys 22,8 % 15 % 

81 - 85 anys 31,4 % 26,1 % 

86 - 90 anys 28,5 % 30,1 % 

91 - 95 anys 10 % 15,1 % 

Majors de 96 anys 4,3 % 6,8 % 
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3.3. Valoracions generals 
 
3.3.1. MILLORA DEL DIA A DIA AL CENTRE.  
 
Aquest indicador ha permès avaluar l’impacte de la millora del dia a dia als centres que suposa 
la implantació de l’atenció centrada en la persona a partir de les següents preguntes:  
 

- Per les persones ateses:  “Creus que ha millorat el teu dia a dia al centre amb  la 
implantació del programa “Tu Decideixes com vols envellir” o consideres que està 
igual? “ 

- Per la família o persones de referència: “Creieu que ha millorat el dia a dia del vostre 
familiar al centre amb la implantació del programa “Tu Decideixes com vols envellir” 
o creieu que està igual? “ 
 

Les persones entrevistades valoren molt positivament la millora. Concretament un 43,1 % dels 
entrevistats donen a aquesta pregunta la màxima puntuació (10 punts) i el percentatge 
s’incrementa molt més si es contempla a partir dels 8 punts. El 76 % de les persones grans 
puntuen entre 8 i 10 punts la millora del seu dia a dia al centre amb la implantació del 
programa;  i els seus familiars un 65,8 %.    
 

 
Puntuació 

 
(1 – molt poca millora) 

(10 – molta millora) 

Persones ateses 
Nº respostes 

Familiar o persona de 
referència 

Nº respostes 

1 1,5 % 2,7 % 

2 3 % 4,1 % 

3 0 % 1,4 % 

4 0 % 4,1 % 

5 3 % 9,6 % 

6 7,5 % 2,7 % 

7 9 % 9,6 % 

8 22,4 % 28,8 % 

9 29,7 % 17,8 % 

10 23,9 % 19,2 % 

 

Un 76% de les persones ateses a les residències consideren que el 

seu dia a dia ha millorat molt  amb l'aplicació de l'atenció 

centrada en la persona. 
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3.3.2. MILLORA DE LA SENSACIÓ DE FELICITAT.  
 
Aquest indicador ha permès avaluar l’impacte que la implantació de l’atenció centrada en la 
persona té sobre la millora de la sensació de felicitat de les persones ateses, a partir de les 
preguntes,  
 

- Per les persones ateses:  “Et sents més feliç o et sents igual que abans? “ 
- Per la família o persones de referència: “El/La veieu més feliç o està igual que 

abans?” 

 
El 95,9 % de les persones grans entrevistades es senten més felices o molt més felices que 
abans de la implantació del programa.  És destacable que la nota més alta donada pels usuaris 
a l'hora d'avaluar l'increment de la seva felicitat hagi estat el 10 (31,1%). Pel que fa a les 
famílies, en un  90,4 % dels casos, veuen al seu familiar més feliç.  
 

Puntuació 
 

(1 – igual de feliç) 
(10 – molt més feliç) 

Persones ateses 
Nº respostes 

Familiar o persona de 
referència 

Nº respostes 

1 1,4 % 0,0 % 

2 2,7 % 4,1 % 

3 0,0 % 4,1 % 

4 0,0 % 1,4 % 

5 5,4 % 9,6 % 

6 6,8 % 9,6 % 

7 8,1 % 9,6 % 

8 23,0 % 30,1 % 

9 21,6 % 5,5 % 

10 31,1 % 26,0 % 

 

El 95,9 % de les persones grans entrevistades es senten més 
felices o molt més felices que abans de la implantació de 
l'atenció centrada en la persona. 
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3.3.3. SENTIR-SE MÉS AUTÒNOM.  

L’indicador “sentir-se més autònom” només s’ha preguntat a les persones ateses mitjançant la 
pregunta, “Et sembla que tens més autonomia amb la implantació de la nova metodologia o 
consideres que tens la mateixa o menys que abans? “, i només s’havia de respondre Si o No. 
Gairebé la totalitat de les persones grans entrevistades, un 87,8 %,  ha contestat que si tenen 
la sensació de tenir més autonomia des de la implantació d’aquesta nova metodologia. 
 

Puntuació Persones ateses 
Nº respostes 

SI 87,8 % 

NO 12,2 % 

 
En les respostes positives, s’ha demanat de concretar l’afirmació amb algun fet concret. La 
sensació de tenir més autonomia es reflexa amb accions del dia a dia molt quotidianes. Fets 
com el de poder escollir què menjar, la quantitat de menjar, l’hora de llevar-se, decidir 
l’activitat que es vol fer, el moment i/o el lloc on es vol fer, si vull fer o no migdiada,  són molt 
ben valorats i incrementen la sensació d’autonomia de les persones.  

 

Gairebé el 90% dels residents consideren que amb l'implantació 
de l'atenció centrada en la persona ha millorat la seva autonomia  
 
Exemples d’algunes de les frases més significatives que ens han fet arribar les persones grans 
entrevistades  : 
 

“M’agrada poder escollir què menjar de postres, la quantitat de menjar, decidir les meves 
activitats amb el personal.” (usuari del centre de Sant Hilari Sacalm de 89 anys) 

“Estic més valenta per caminar i a l’hora de llevar-me.”  
(usuària del centre de Porqueres de 86 anys) 
“Si el menú que està programant no em ve de gust, puc escollir menjar una altre cosa.” 
(usuària del centre Les Bernardes de Salt de 85 anys) 
“Paro i desparo taula, netejo i plego mantells. Puc fer moltes labors i m’agraden molt” 
(usuària del centre de Camallera de 72 anys) 
“M’agrada sortir a caminar en comptes de descansar després de dinar” 
(usuari del centre Les Bernardes de Salt de 73 anys) 
“M’aixeco a l’hora que m’agrada i després em puc fer torrades .“ 
(usuari del centre de Sant Hilari Sacalm de 74 anys) 
“Em demanen més sovint i llavors em va bé per dir què penso. Sinó no ho diria” 
 (usuària del centre de Santa Maria d’Oló de 93 anys) 
“Em passen les hores més ràpid. Trio activitats i agafo el material jo mateixa”  
(usuària de La Granadella de  83 anys) 
“Vaig a l’hort i tinc visites quan vull. També surto per anar al banc.”  
(usuari d’Agullana de  91 anys)  
“Ara puc escollir on vull anar d’excursió, continuar fent ganxet o mitja, ... encara que els 
altres facin una altre activitat.” (usuària del centre Les Bernardes de Salt de 83 anys) 
“Si. Sóc més autònoma. Vaig a buscar jo l’activitat -  Tinc més llibertat en poder fer les 
coses” - (usuàries de La Granadella de 67 i 89 anys) 
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 3.3.4. MILLORA DEL COMPORTAMENT.  
 
A la família o persones de referència se’ls ha preguntat si “han notat alguna millora en el 
comportament de la persona atesa o si pensen que continua igual que abans?” a partir de la 
implantació del programa.  Davant d’una resposta entre Si i No, el 65,8 % de les persones 
entrevistades confirma que ha notat alguna millora en el comportament de les persones grans.   

 

Puntuació 
Familiar o persona de 

referència 
Nº respostes 

SI 65,8 % 

NO 34,3 % 

 
S’ha demanat de concretar les respostes afirmatives amb fets concrets observats i notar que la 
persona gran interacciona o riu molt més, està més activa,  contenta, animada, relaxada, 
tranquila, desperta, més sociable o menys làbil, són alguns dels canvis més significatius que 
han notat els familiars des de la implantació del programa.   
 
Alguns exemples concrets 
 

“No està tant irritable i ara és capaç d’aguantar més temps una activitat. Sobretot les 
activitats de la vida diària” – filla d’un usuari de Camallera de 83 anys.  

 “Si hi ha alguna cosa que no li agrada ens ho diu. Abans no ho feia” – familiar d’un usuari 
de 92 anys de Santa Maria d’Oló. 
 “Ara dorm a les nits i està més sociable” – familiar d’un usuari de 87 anys de Riudellots de 
la Selva.  
 “Fa més demandes i expressa les seves preocupacions amb més facilitat” – familiar d’ un 
usuari de Porqueres de 79 anys. 
“Està molt content perquè pot explicar les coses de la seva vida i tot el que havia fet quan 
era més jove. Està molt més content i se’l veu més feliç.” - Filla d’un usuari de Les Bernardes 
de 87 anys.  

 

 
El 65% dels familiars consideren que amb l'atenció centrada en 
la persona, el caràcter i el comportament dels familiars residents 
ha millorat. 
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3.3.5. MILLORA DE L’ESTAT D’ÀNIM. 
 
L’estat d’ànim de les persones ateses és un indicador molt significatiu i per això s’ha preguntat 
pel mateix tant a les persones ateses com als seus familiars. Totes les persones grans ateses 
entrevistades consideren el nou programa d’atenció ha permès millorar el seu estat d’ànim i el 
50,7 % puntuen la resposta amb la màxima puntuació (10 punts). Entre els familiars, només un 
10 % considera que la millora és gairebé inapreciable. El 75,8 % de les famílies puntua entre 8 i 
10 punts el fet de creure que el seu familiar es troba millor.  
 
Quan parlem d'estat d'ànim, també fem referència a una millora de la sensació de benestar en 
el sentit que es poden haver reduït símptomes d’ansietat o angoixa o millorat la forma física 
com tenir més mobilitat o flexibilitat, entre d’altres.  
 
Les preguntes formulades han estat:  
 

- Per les persones ateses: “Et trobes millor ? Més relaxat, més content, més simpàtic?“ 
- Per la família o persones de referència: “Creieu que es troba millor ? Més relaxat, 

més content, més simpàtic?”;  

 
I els resultats: 

 
Puntuació 

 
(1 – igual) 

(10 – molt millor) 

Persones ateses 
Nº respostes 

Familiar o persona de 
referència 

Nº respostes 

1 0,0 % 2,9 % 

2 0,0 % 4,3 % 

3 0,0 % 2,9 % 

4 0,0 % 1,4 % 

5 5,5 % 7,1 % 

6 2,7 % 4,3 % 

7 6,8 % 1,4 % 

8 21,9 % 28,6 % 

9 12,3 % 14,3 % 

10 50,7 % 32,9 % 

 
El 85% dels residents consideren que es troben molt millor amb 
la implantació de l'atenció centrada en la persona. 
 

 
 
No s’ha contemplat la pregunta a la inversa ni tampoc s’ha trobat cap resposta en que la 
persona gran es trobi pitjor, més irascible, trista o cansada, entre d’altres.  El model d’atenció 
personalitzada treballa precisament perquè tothom pugui fer aquelles petites coses del dia a 
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dia que els proporcionin satisfacció i alegria, d’acord a les necessitats que poden tenir en 
qualsevol moment.  

 
Com a complement a aquesta pregunta, a la família o persona de referència també se’ls ha 
preguntat si “consideren que ha millorat la relació amb el seu familiar? “  El 93,8 % dels 
enquestats considera que ha millorat i el 58,5 % que aquesta millora ha estat molt 
considerable. Les millores són varies i diverses en funció de cada família, i de la situació de 
dependència de cada persona. Entre les respostes, trobem que la persona gran té més ganes 
d’explicar coses, que les famílies poden passar més estones al centre, sigui amb activitats del 
dia a dia, a l’hora dels àpats o bé participant en activitats esporàdiques com sortir d’excursió, 
celebracions d’aniversaris  o de festivitats. També alguns familiars ens han comentat que “no 
necessiten anar al metge tant sovint. Estant més actius i contents i es troben més bé. Senten 
més benestar.”  
 
Un dels elements que ha permès aquesta millora és la introducció dels PIAI (Plans d’Atenció i 
Vida) i la participació de les famílies juntament amb el seu familiar, independentment del grau 
de dependència que tinguin, a aquestes reunions periòdiques amb els professionals del centre. 
L’objectiu dels PIAI és comentar conjuntament  l’evolució del dia a dia de les persones ateses i 
decidir tot allò que calgui per a la millora del seu dia a dia.  
 
 

Puntuació 
 

(1 – igual) 
(10 – molt millor) 

Familiar o 
persona de 
referència 

Nº respostes 

1 3,1 

2 3,1 

3 0,0 

4 0,0 

5 16,9 

6 10,8 

7 7,7 

8 16,9 

9 16,9 

10 24,6 

 

 

Amb l'aplicació de l'atenció centrada en la persona, la relació 
entre el resident i els seus familiars ha millorat segons el 94% 
dels enquestats. 
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3.4. Preferències i desitjos de la persona gran. Allò quotidià i allò significatiu.  
 

3.4.1. SATISFACCIÓ DE LES PREFERÈNCIES I DELS DESITJOS.  
 
Una de les tres bases del programa “Tu Decideixes com vols envellir” és conèixer la persona, 
els  seus desitjos i preferències, perquè pugui gaudir de la seva estada al centre i sentir-se 
realitzat en aquesta etapa de la vida.  
 
Davant de les preguntes , 
 

- per les persones ateses:  “Creus que es tenen més en compte les teves preferències i 
desitjos?” 

- per la família o persones de referència: “Creieu que es tenen més en compte les 
demandes per millorar el dia a dia del vostre familiar? Es tenen més en compte les 
preferències i desitjos sol·licitats? “, 

 
els resultats obtinguts també han estat del tot satisfactoris. El 100 % dels entrevistats 
considera entre 5 i 10 punts que es tenen més en compte les preferències i desitjos i d’aquests, 
més del 80 % valoren la satisfacció dels desitjos i preferències entre 8 i 10 punts.   
 
 

Puntuació 
 

(1 – poc més) 
(10 – molt més) 

Persones ateses 
Nº respostes 

Familiar o persona de 
referència 

Nº respostes 

1 0,0 0,0 

2 0,0 0,0 

3 0,0 0,0 

4 0,0 0,0 

5 2,7 4,1 

6 5,4 1,4 

7 10,8 8,2 

8 20,3 27,4 

9 21,6 27,4 

10 39,2 31,5 

 
 
Els desitjos i demandes que més es valoren són el fet de poder escollir i fer l’activitat que més 
els agrada, quan, com i on es vol, i també l’elecció entre diferents tipus de menjar. En 
destaquem també  d’altres més puntuals. 
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Entre els usuaris: 
 

“Llegir el llibre que jo vull” - usuari de Sant Vicenç de Torelló de 86 anys. 

“Anar a comprar al poble i escollir el que vull comprar” – usuari de Sant Hilari de 92 anys.  
“Anar a la cuina i fer coques” - usuari d’Agullana de 73 anys.  
“Ara em puc dutxar tot sol. Abans sempre m’ajudaven. S’ha condicionat la dutxa per tal que 
jo ho pugui fer tot sol i sigui més autònom” - usuari de Les Bernardes de Salt de 71 anys.  
“Menjar de tant en tant, patates fregides i ous ferrats” - usuari de Sant Hilari de 86 anys.  

 
 
I entre les famílies: 
 

“Estar amb ell als àpats. Participar en el seu dia a dia” - familiar d’un usuari de Sant Hilari 
Sacalm de 92 anys. 

“Pot fer labors que porta de casa i només ella fa perquè li agrada” - familiar d’una usuària 
de Les Bernardes de Salt de 91 anys. 
“Ho va demanar i ara l’acompanyen a comprar i a “la Caixa” - familiar d’una usuària de Sant 
Vicenç de Torelló de 87 anys. 
“Escombra i fa altres tasques domèstiques que li agrada. Fins i tot ha demanat que se li 
compri una sisi per poder estendre roba” - familiar d’una usuària de 78 anys de Camallera.  
“Posar-li música quan està nerviós. Escollir i donar-li el berenar. Afaitar-lo” - familiar d’un 
usuari de Sant Hilari Sacalm de 92 anys. 
“Està molt contenta perquè li diuen el que menja i si té calor la deixen posar a la fresa. 
Abans no ho deia i es passava per alt. Ara ella ho diu més.” - familiar d’una usuària de 62 
anys de Santa Maria d’Oló.   
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3.5. Relació amb el centre i incorporació del professional de referència.  
 

3.5.1. PARTICIPACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS.  
 

El programa “Tu Decideixes com vols envellir” també  té com a un dels principals objectius que 
l’usuari decideix. Es dissenyen conjuntament amb ell, com serà el seu dia a dia habitual perquè 
percebi el centre com a la seva llar i tingui satisfetes les seves expectatives vitals. En aquest 
sentit s’ha preguntat, 
 

- a les persones ateses:  “Creus que participeu prou en la presa de decisions del vostre 
dia a dia al centre ? Es tenen en compte les vostres opinions ? Els vostres punts de 
vista?” 

- a la família o persones de referència:  “Creieu que participeu més en la presa de 
decisions del dia a dia del vostre familiar al centre ? “  

 
Més del 90 %  de les persones ateses considera que participen molt més en la presa  de 
decisions del seu dia a dia al centre i els familiars també ho pensen en més del 80 % dels casos. 

 
 

Puntuació 
 

(1 – poc més) 
(10 – molt més) 

Persones ateses 
Nº respostes 

Familiar o persona de 
referència 

Nº respostes 

4 0,0 1,4 

5 1,4 8,2 

6 4,1 6,8 

7 5,4 8,2 

8 16,2 21,9 

9 25,7 15,1 

10 47,3 38,4 
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3.5.2. MILLORA DE LA RELACIÓ FAMÍLIA-CENTRE.  
 
La implicació familiar i de l’entorn és la tercera gran base del programa Tu decideixes com vols 
envellir. S’assessora i s’ajuda a les famílies per tal de facilitar el procés d’integració al centre i 
s’incorporen processos d’atenció personalitzada amb l’objectiu d’involucrar a les persones 
properes en el dia a dia de la persona gran.  
 
Per això, per la família o persones de referència s’ha formulat la següent pregunta:  “Creieu 
que ha canviat la vostra relació amb els professionals del centre ? Els/les professionals, fan 
més cas de les demandes fetes? S’interessen o us pregunten més per millorar el dia a dia del 
vostre familiar ?” 
 
Les famílies també consideren que ha millorat molt aquesta relació i destaquem una millora de  
la comunicació entre el centre i la família. La informació personalitzada del dia a dia, més 
atenció individualitzada, que poden participar a la presa de decisions amb l’equip de 
professionals del centre, que es tenen més en compte els desitjos o el tracte directe i de tu a 
tu, en tot moment, són els aspectes de millora que més destaquen. 
 
A nivell de percentatges, totes les famílies entrevistades pensen que ha millorat la relació amb 
els professionals del centre i gairebé el 85 % d’elles puntuen aquesta millora entre 8 i 10 punts.  

 
Puntuació 
(1 – poc més) 

(10 – molt més) 
Nº respostes 

5 5,6 % 

6 4,2 % 

7 5,6 % 

8 20,8 % 

9 25,0 % 

10 38,9 % 

 

  
 

El 85% dels familiars consideren que amb l'aplicació d'aquest 
nou model, la relació amb el centre ha millorat molt. 
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3.5.3. L’IMPACTE DEL PROFESSIONAL DE REFERÈNCIA.  
 
Una de les noves figures que el programa “Tu Decideixes com vols envellir” incorpora per 
millorar el procés d’atenció personalitzada de les persones ateses és el professional de 
referència. Un professional que coneix a fons el dia a dia de la persona gran i els seus desitjos i 
preferències.  Per això també s’ha valorat l’impacte que té la introducció d’aquesta nova 
figura, a través de les següents preguntes: 
 

- per les persones ateses:  “creus que ha millorat la vostra estada al centre des que 
teniu un professional de referència ?” 

- per la família o persones de referència: “creieu que ha millorat l’estada del vostre 
familiar al centre des de que té un professional de referència ?” “ 

 
La incorporació d’un professional de referència per a cada usuari també té molt bona acollida 
tant en les persones grans com en les famílies. Més del 30 % dels entrevistats puntua en 10 
punts, la millor puntuació, aquesta millora, i les puntuacions entre 8 i 10 sobrepassen el 70 %.   
 
 

Puntuació 
(1 – poc més) 

(10 – molt més) 

Persones ateses 
Nº respostes 

Familiar o persona de 
referència 

Nº respostes 

4 0,0 % 1,6 % 

5 11,8 % 6,3 % 

6 7,4 % 11,1 % 

7 13,2 % 3,2 % 

8 16,2 % 25,4 % 

9 17,6 % 17,5 % 

10 33,8 % 34,9 % 
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4. CONCLUSIONS 
 
La implantació de l’atenció centrada en la persona s’engloba  dins la nostra missió corporativa 
de desenvolupar serveis socials de qualitat i proximitat a Catalunya  i és, en aquest marc, que 
s’impulsa l’Estudi per avaluar l’impacte que està suposant la implantació d’aquest  nou model 
d’atenció gerontològica per a la gent gran que viu en residències de la tercera edat o assisteix a 
centres d’atenció diürna.     
 
L’objectiu de l’estudi no és més que el de corroborar i transmetre a la societat en general les 
conseqüències, totalment satisfactòries, que suposa el nou model d’atenció gerontològica.  
Una atenció que gaudeix del consens dels professionals del sector en definir-la com l'atenció 
de la gent gran del futur.  
 
El projecte s’ajusta a les necessitats del dia a dia de la nostra gent gran, i treballa constantment 
per fer-los la vida més agradable.  I els resultats obtinguts, a partir de les enquestes fetes 
avalen aquest fet:  
 

- El 76 % de les persones grans considera que ha millorat el seu dia a dia al centre i els 
familiars ho corroboren en un 65,8 %. 
 

- El 95,9 % percep que és força o molt més feliç i les famílies ho confirmen en un 90,4 % 
dels casos. 
 

- Sentir-se més autònom a partir de la implementació del “Tu Decideixes com vols 
envellir” també  influeix em el 87,8 % de les persones grans enquestades. Un 12,2 % 
pensa que no ha influït en la seva autonomia.  

 
- Les famílies també han notat canvis positius en els comportaments, com per exemple 

que el seu familiar riu o parla més, està més sociable, menys làbils, etc.  Aquesta 
millora la constata el 65,8% de les famílies entrevistades.   
 

- Totes les persones grans enquestades ha millorat el seu estat d’ànim, i les famílies ho 
afirmen en més del 75 % dels casos.  D’aquesta millora també se’n deriva la millora en 
un 93,8 % de les relacions familiars, essent aquesta millora molt considerable en un 
58,5 % de les famílies.   
 

- La satisfacció de les preferències i dels desitjos de cada persona és un dels tres eixos 
en que es basa el programa, per això tots els entrevistats consideren que es tenen 
més en compte les seves preferències i desitjos.   
 

- El segon gran eix és la participació en la presa de decisions del dia a dia al centre. Més 
del 90 % de les persones grans considera que decideix molt més el seu dia a dia al 
centre, i el mateix ho pensen més del 80 % de les famílies.  
 

- El programa també treballa per maximitzar la implicació de la família i crear vincles 
amb el centre. El  85 % de les famílies considera que ha millorat molt la seva relació 
amb el centre.   
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- Per poder portar a terme una atenció personalitzada, cal conèixer a fons a la persona, 
la seva història de vida, els seus gustos, preferències, ...  Aquesta tasca la porten a 
terme els professionals del centre i cada persona atesa té un professional de 
referència que coneix el seu historial i està pendent en qualsevol moment de les seves 
necessitats.  Aquesta nova figura professional en els centres té un impacte molt 
positiu en més del 70 % dels usuaris i familiars entrevistats. 

  
En definitiva, l’estudi reflexa la millora del benestar i de l’estat d’ànim de les persones grans 
que viuen en residències de la tercera edat o assisteixen en centres d’atenció diürna.  Una 
millora que ens dóna força i encoratja per continuar treballant i potenciant la implantació del 
programa “Tu decideixes com vols envellir” als centres residencials i assistencials de Catalunya.   
  
 “Puc escollir què menjar, em llevo qual vull, ... Puc fer el que vull, ... i, ... em creuen";  “Tinc més 
motivació per viure des de que estic al centre”; “El centre m’ha donat vida i alegria en el meu 
dia a dia”.  No ens calen més paraules de les que ens arriben dels nostres avis per seguir 
avançant.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


