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I. JUSTIFICACIÓ DE L’INTERCANVI 
El Pla estratègic per una oferta integral de serveis de proximitat del Pallars Jussà, 
actualitzat l’any 2018, te com una de les seves prioritats donar resposta a la necessitat 
de dissenyar i impulsar un Sistema de Serveis Socials avançats en entorns rurals i 
de muntanya: 

• basat en l’apoderament dels actors que intervenen en el sistema (des de la 
innovació, el lideratge ètic i la planificació centrada en la persona), 

• articulat mitjançant marcs de cooperació i aliances amb els diversos agents del 
territori 

• i que generi una major qualitat de vida de les persones, més oportunitats de 
treball, un major desenvolupament de la comarca i una projecció exterior de la 
mateixa.  

En el marc d’aquest sistema, es planteja la necessitat d’articular serveis i recursos que 
ofereixin a les persones amb necessitats de suport de la comarca la possibilitat de 
seguir vivint a casa seva, en les millors condicions de qualitat de vida.  

Amb una especial importància de la resposta a les necessitats de suport de les 
persones en situació de cronicitat i demència al territori i atenció integrada entre els 
sistemes de salut i serveis socials. 

Actualment s’està treballant en la concreció d’aquestes respostes, des de l’atenció 
integrada entre els sistemes de salut i serveis socials, en un marc de col·laboració 
entre Salut i Serveis Socials de la comarca. En aquest context, es va considerar que el 
coneixement de pràctiques de referència en altres països europeus, com és el cas 
d’Occitània, pot ser molt enriquidor per al disseny i millora dels recursos, serveis i 
programes necessaris. I això, entre altres motius perquè: 

• L'orografia muntanyosa d’Occitània i la dispersió poblacional en determinades 
zones pirinenques la converteixen en un bon exemple per al disseny dels 
serveis socials avançats a la comarca del Pallars Jussà. 

• A més, Occitània, al igual que Catalunya, és membre de la Comunitat de 
Treball dels Pirineus i està implicada en projectes de cooperació transfronterera 
des de l’any 2001 per la qual cosa és evident que comparteix la voluntat 
d’aprofundir i ampliar la cooperació interregional establerta, quelcom que pot 
suposar una bona oportunitat pel desenvolupament d’un bon nivell de 
cooperació en els focus que es detecti, a partir de l’intercanvi proposat, suposin 
un major nivell d’innovació social. 

En concret, es van concretar els focus d’interès següents: 

• Nous models d’atenció integrada salut-social a persones en situació de 
cronicitat en entorns de muntanya. 

• Experiències per millorar l’accessibilitat de la població als serveis de salut i 
socials en entorns de muntanya i amb dispersió poblacional. 

• Aplicació de tecnologies a l’atenció de persones amb necessitats complexes de 
salut i socials, així com les figures professionals emergents en aquest camp. 

• Suports a les persones amb discapacitat per la millora de la seva ocupabilitat i 
inclusió laboral.  

• Possibilitats de cooperació interregional en projectes per a la millora de la 
qualitat de vida de les persones en situacions de desigualtat, exclusió i/o 
cronicitat. 



 

4 

II. DATES DE REALITZACIÓ 
3, 4 i 5 de febrer de 2020 

 

III. OBJECTIUS DE LA VISITA I L’INTERCANVI AMB OCCITANIA 
L'objectiu general d’aquest procés de treball ha estat conèixer de primera mà 
l’experiència de gestió de serveis socials en entorns rurals i de muntanya d’Occitània, 
per tal de dissenyar el sistema de serveis socials avançats del Pallars Jussà, amb un 
especial èmfasi en la resposta a les necessitats de suport de les persones en situació 
de cronicitat i demència al territori i atenció integrada entre els sistemes de salut i 
serveis socials. 

Per fer-ho realitat, es preveien uns objectius específics que es poden considerar 
plenament aconseguits amb aquesta acció. Són els següents: 

• Aconseguir implicar a un grup significatiu de persones vinculades al sector dels 
serveis socials i de salut al Pallars Jussà per a la realització del viatge. 

• Dissenyar una agenda completa d’activitats per a tres dies de visita, coneixent 
autoritats públiques de la zona, gestors de serveis socials i experiències 
innovadores que puguin servir de referència en l’atenció integrada a les 
persones en situació de cronicitat. 

• Realitzar el viatge d’acord amb l’agenda dissenyada. 

• Avaluar els aprenentatges obtinguts per a la seva transferència a la realitat del 
Pallars Jussà. 

 

IV. RESUM DE LES ACTIVITATS REALITZADES 
 

a. RECERCA PRÈVIA DE REFERÈNCIES D’INTERÈS 
Juliol 2019 

Es va portar a terme una recerca prèvia sobre experiències i pràctiques de potencial 
interès que es duen a terme a Occitània, detectant les següents: 

a) Es tracta d’una regió amb un alt nivell d’envelliment i amb creixents necessitats 
d’apropament dels serveis de salut i socials per tal d’atendre a les persones 
amb dependència o amb cronicitats vinculades a necessitats socials –com ara 
les situacions d’aïllament i solitud no desitjada-. Concretament un dels reptes 
que afronten és el de millorar l’accessibilitat de la població en aquests serveis, 
tot duent a terme accions relacionades amb el transport sanitari, la 
telemedicina o les Cases de Salut pluri-professionals1.  

                                                 
1https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.occitanie.ars.sante.fr%2Fla-
sante-en-
occitanie&amp;data=02%7C01%7C%7C6d4674929d664b76212f08d6fe2c9dab%7C84df9e7fe9f640afb43
5aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636975864901156100&amp;sdata=1Mr7lyZtUFR5ajrPiJhr2jffyjT%2FpU
852nRjKa5j8ho%3D&amp;reserved=0 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.occitanie.ars.sante.fr%252Fla-sante-en-occitanie&amp;data=02%257C01%257C%257C6d4674929d664b76212f08d6fe2c9dab%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C636975864901156100&amp;sdata=1Mr7lyZtUFR5ajrPiJhr2jffyjT%252FpU852nRjKa5j8ho%253D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.occitanie.ars.sante.fr%252Fla-sante-en-occitanie&amp;data=02%257C01%257C%257C6d4674929d664b76212f08d6fe2c9dab%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C636975864901156100&amp;sdata=1Mr7lyZtUFR5ajrPiJhr2jffyjT%252FpU852nRjKa5j8ho%253D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.occitanie.ars.sante.fr%252Fla-sante-en-occitanie&amp;data=02%257C01%257C%257C6d4674929d664b76212f08d6fe2c9dab%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C636975864901156100&amp;sdata=1Mr7lyZtUFR5ajrPiJhr2jffyjT%252FpU852nRjKa5j8ho%253D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.occitanie.ars.sante.fr%252Fla-sante-en-occitanie&amp;data=02%257C01%257C%257C6d4674929d664b76212f08d6fe2c9dab%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C636975864901156100&amp;sdata=1Mr7lyZtUFR5ajrPiJhr2jffyjT%252FpU852nRjKa5j8ho%253D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.occitanie.ars.sante.fr%252Fla-sante-en-occitanie&amp;data=02%257C01%257C%257C6d4674929d664b76212f08d6fe2c9dab%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C636975864901156100&amp;sdata=1Mr7lyZtUFR5ajrPiJhr2jffyjT%252FpU852nRjKa5j8ho%253D&amp;reserved=0
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b) Les Cases i els Centres de Salut pluri-professionals2, que es configuren com 
un recurs de proximitat, per tal de facilitar l’accés a la salut d’aquelles persones 
que viuen en territoris menys poblats i dispersos, amb una atenció particular a 
les zones de muntanya. Aquest tipus de recurs implica la participació de 
professionals de la salut i de suport social en relació a persones que afegeixen 
necessitats de suport social per causa de la cronicitat. Així mateix, tenen 
estructurat l’accés a fons FEDER o LEADER pel seu finançament. 

c) Amb caràcter més específic l’Agència Regional de Salut Occitània3, de 
recent creació, suposa un recurs de gran interès per la seva finalitat orientada a 
garantir l’accés a la salut d’aquelles persones que pateixen situacions de major 
desigualtat social o territorial. Aquesta Agència compta amb un nombrós equip 
de professionals repartits entre 13 delegacions departamentals.  

d) Així mateix es va focalitzar l’interès de conèixer l’evolució de les tecnologies 
aplicades a l’atenció de persones amb necessitats complexes de salut i socials, 
així com de les figures professionals emergents en aquest camp. Per això, es 
va decidir contactar per realitzar visita a algunes de les institucions que 
mantenen una estreta relació amb la Universitat de la Coordinació en Salut, 
promoguda pel Resó Occitanie4. 

e) Per altra banda es va detectar que el CREAI-ORS Occitanie5 –Centre 
Regional d’Estudis, Accions i Informacions a favor de les persones en situació 
de vulnerabilitat- realitza una excel·lent tasca de recerca i innovació, com es 
pot observar en les seves publicacions sobre salut, discapacitat i territori. 

 

b. ORGANITZACIÓ I PROGRAMACIÓ DE L’INTERCANVI 
Setembre 2019 – gener 2020 

En coordinació amb el Departament d’Exteriors de la Generalitat de Catalunya, es van 
portar a terme les gestions de contacte, presentació i concreció necessàries per a la 
realització del programa de visites que es descriu a continuació. 

 

c. 

                                                 
2 https://www.laregion.fr/soutien-maisons-de-sante  
3 https://www.occitanie.ars.sante.fr/presentation-de-lars-occitanie  
4 https://www.reso-occitanie.fr/premiere-edition-universite-coordination-en-sante/  
5 https://orsmip.org/polyhandicap-en-occitanie/  

https://www.laregion.fr/soutien-maisons-de-sante
https://www.occitanie.ars.sante.fr/presentation-de-lars-occitanie
https://www.reso-occitanie.fr/premiere-edition-universite-coordination-en-sante/
https://orsmip.org/polyhandicap-en-occitanie/
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REALITZACIÓ DEL VIATGE D’INTERCANVI 
3, 4 i 5 de febrer de 2020 

 
PROGRAMA DE VISITES REALITZADES  
 

 Dilluns 3/02 Dimarts 4/02 Dimecres 5/02 

Mati 8.00 Sortida de Tremp 
 
209 km de Tremp fins a 
Saint Lizier 3h16 de 
trajecte 
 
 
 

10.00 Trobada amb FORMS Occitanie. 
Monsieur Jean Dominique Laporte. 
=> Place Guy Hersant, 31031 
Toulouse (Grup de 5 persones) 
 
 
154 Km de Toulouse fins a Tarbes 
1h45 
 
11.00 Trobada amb el Director 
départemental d’autonomia: Monsieur 
Frederic Bousquet (Grup de 9 
persones) 
 
=> Place Ferré, 65000 Tarbes, France 
Tarbes 

10.00 Trobada amb Director 
Creai ORS Occitanie. 
Monsieur Guillaume Sidèrie 
 
=> 37 allées Jules Guesde 
Bat. F 2e étage 31031 
Toulouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarda 14.00 Trobada amb Jean 
François Pouches, 
Françoise Peres i polítics 
electes 
 
=>1 rue de l’Hôtel Dieu 
09190 SAINT LIZIER 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Trajecte de 2km5/6min 
amb cotxe 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
91 km de Saint-Girons a 
Toulouse 1h23 de 
trajecte 
 
19.30 Arribada a 
Toulouse 
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RELACIÓ DE PERSONES AMB QUI S’HA CONTACTAT DURANTE EL VIATGE 

 
 
Dilluns 3 de Febrer 
 
14.00 - Couserans 
 
• Jean François Pouches - Responsable del Contracte local de salut i autonòmia a 

la Communauté de communes du Couserans. 
 

• Jean-Noël Vigneau - President de la Communauté de Communes Couserans 
(Electe).  
 

• Alain Servat - President relacions exteriors (Electe). 
 

• Françoise Peres - Presidenta Comunitat Professional Territorial de Salud 
 
Dimarts 4 de Febrer  
 
10.00 - Toulouse 
 
• Jean Dominique Laporte President Fédération Occitanie Roussillon des Maisons 

de Santé/ Membre Consultant del Hospital Trans-frontaler de Puigcerdà-
Bourgmadamme. 

•  
• Manon Raynal Directora FORMS Fédération Occitanie Roussillon des Maisons de 

Santé 
 
11.00  - Tarbes  
 
Frédéric Bousquet - Director de la Solidaritat departamental del Pirineus / Director de 
la Casa de Saludt per l’autonòmia. 
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Dimecres 5 de Febrer 
 
10.00 - Toulouse 
 

• Guillaume Sudérie - Director de l’observatori Regional de la Salud en Occitania 
(Creai- Ors Occitanie)  

 

PERSONES QUE HAN PARTICIPAT AL VIATGE D’INTERCANVI PER PART DEL 
PALLARS JUSSÀ 

Martí  Cardona Rocafort Vicepresident Consell Comarcal Pallars Jussà 
Josep Ardanuy Tarrat Gerent Consell Comarcal Pallars Jussà 
Rosa Ma.  Fumàs Pascual Directora  Tècnica Serveis Socials Consell 

Comarcal Pallars Jussà 
Cristina  Vidal  Isanta Treballadora Social Consell Comarcal Pallars 

Jussà 
Assumpta Fortuny  Capafonts Coordinadora Federació ALLEM 
Maite  Trepat Burgués Directora Associació Alba 
Maria Helena   Vicente Farrús Directora Cooperativa Alba Jussà 
Víctor Bayarri Catalán Consultor Alter Cívites  
Judith Pilet Serra Alter Cívites 
Carme  Castells Perucho Treballadora Social ABS La Pobla de Segur 
Griselda Esquerra Montseny Cap d’Unitat d’Atenció al Ciutadà. Regió 

Sanitària Alt Pirineu i Aran  
Antoni  Anglada Arisa Director Consorci de Salut i Social de Catalunya 
Teresa Montanuy Baró Directora EAP Tremp 
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V. RESULTATS DE L’INTERCANVI I ELEMENTS 
TRANSFERIBLES A LA REALITAT DEL PALLARS JUSSÀ 
 

Durant el viatge 
d’intercanvi s’ha 
aconseguit identificar i 
conèixer les experiències 
més interessants per a la 
transferència de 
coneixement a la realitat 
del Pallars Jussà, d’acord 
amb les prioritats 
estratègiques definides al 
Pla estratègic 2018-2023 
per al desenvolupament 
del sistema de serveis de 
proximitat del Pallars 
Jussà. 

Aquestes prioritats apunten a la necessitat d’implementar un sistema de serveis 
socials avançat en entorns rurals i de muntanya, amb un especial èmfasi en la 
resposta a les necessitats de suport de les persones en situació de cronicitat. 

Així mateix, els aprenentatges derivats de les experiències visitades i els elements 
d’innovació detectats s’han analitzat, i es recullen en aquest informe, per a la 
transferència a la realitat de la comarca. 

D’aquesta manera, l’avaluació de les visites servirà per a la concreció de línies de 
serveis socials avançades en entorns rurals i de muntanya per implementar al Pallars 
Jussà, desenvolupant les prioritats definides al Pla estratègic 2018-2023 per al 
desenvolupament del sistema de serveis de proximitat del Pallars Jussà, amb un 
especial èmfasi en l’atenció integrada a les persones en situació de cronicitat. 

 

ELS SISTEMES DE SALUT I DE SERVEIS SOCIALS A FRANÇA 

 
El sistema institucional francès: 
 
Estat Central: 
Executiu bicèfal: 

• President de la República escollit per escrutini universal a dues voltes, amb 
caràcter irresponsable davant de Parlament (mandat de 5 anys) 

• Primer ministre, cap de Govern, responsable davant de Parlament. 

Legislatiu bicameral: 

• Cambra de diputats escollits per sufragi universal uninominal (mandat de 5 
anys). Representa el Poble. 
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• Senat, elecció a través de sufragi indirecte, per representants de municipis, 
departaments, regions. Representa els territoris. 

Regions: 

• 13 regions, Occitània n’és una d’elles. 

• Escrutini per llista, mandat de 5 anys. 

• Competències delegades :  

o Transports interurbans. 

o Ensenyament secundari de 2n cicle i superior (a nivell 
d'infraestructures) els continguts pedagògics queden competència del 
Ministeri d'Educació i Universitats. 

o Formació professional. 

o Desenvolupament econòmic i innovació. 

o Organització i equipament del territori. 

o Gestió dels programes europeus, agricultura (gestió dels fons FEDER, 
FEADER i una part d’FSE). 

Comparteixen amb altres actors institucionals altres competències, com ara: 

o Turisme. 

o Habitatge. 

o Educació Popular (oci soci cultural). 

o Lluita contra la «fractura numèrica». 

o Salut (programes de prevenció). 
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INFORME DE LES VISITES REALITZADES 

   

 
1. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU COUSERANS 

• Presentació 
És una estructura similar al Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb 94 
municipis i al voltant de 30.000 habitants.  

La nova comunitat de comunes6 permet respondre eficaçment als reptes d'un 
territori rural en ple auge demogràfic i econòmic, organitzat de manera 
descentralitzada i donant resposta a projectes de promoció econòmica, 
ocupació local i desenvolupament territorial. 

• Competències obligatòries: 
1. Planificació territorial (esquema de coherència territorial, reserves de 

terres necessàries, etc.). 

2. Accions per al desenvolupament econòmic: àrees d’activitat industrial, 
comercial, terciària, artesana... promoció del turisme (creació d’oficines 
de turisme). 

3. Desenvolupament, manteniment i gestió d’àrees d’acollida de viatgers i 
terrenys de lloguer familiar. 

4. Recollida i tractament de residus domèstics i similars. 

5. Elaboració d’un pla climàtic de l’aire i l’energia. 

6. Desenvolupament d’entorns aquàtics i prevenció d’inundacions 
(GEMAPI). 

• Competències opcionals: 
1. Política d’habitatge i entorn de vida. 

2. Creació, desenvolupament i manteniment de carreteres d'interès 
comunitari. 

3. Acció social d’interès comunitari gestionada pel CIAS -Consell 
d’Administració del Centre d’Acció Social Intercomunal-. 

                                                 
6 https://couserans-pyrenees.fr  

https://couserans-pyrenees.fr/
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Construcció i gestió de residències per a persones grans: 

• Obra nova o ampliacions. 

• Gestió de la residència. 

4. Creació i gestió de cases de serveis comunitaris per al públic. 

5. Tractament de les aigües residuals. 

6. Aigua. 

• Competències addicionals: 
Cultura i patrimoni comunitari, esport comunitari, primera infància, infància, 
joventut comunitari, turisme comunitari, càtering col·lectiu comunitari, fusta i 
boscos, lliura comunitària, competència transfronterera, política de ciutat, 
gendarmeries (construcció, gestió d’edificis), escorxador, CNRS (suport), 
edificis econòmics, consultoria empresarial, energies renovables, serveis. 

• Realitat sociodemogràfica 
Algunes dades que posen en evidencia la problemàtica sociodemogràfica del 
territori: 

• El principal problema exposat és el de la desertització del territori.  

• L’edat mitjana de la població és elevada, amb una proporció de 
persones joves inferior a la mitjana regional. 

• Una de cada tres feines és de serveis. Un 10% en el àmbit mèdic i un 
14% en el social. 

• El nivell d’ingressos és molt baix. 

• El 3% de les persones en la franja de 20-39 anys es beneficia de la 
quota d'adult amb discapacitat. 

• 1 de cada 7 persones es troba a més de 7 minuts dels serveis socials i 
de salut. No tots els municipis disposen d’aquest equipament. 

• A nivell de serveis complementaris, com el logopeda o el fisioterapeuta, 
estan a un temps mig de 20 minuts en cotxe. 

• Altres especialitats de serveis de salut només estan presents a 7 
municipis, el que posa de manifest una distribució molt desigual. 

• Compten només amb un centre hospitalari al territori i amb rati d’un 
metge per cada 1.936 habitants. Dels 24 metges que viuen al 
Couserans, 14 tenen més de 55 anys. 15 metges treballen en 
pràctiques multiprofessionals en residències d’avis. 

• Disposen de 720 places en residències per a gent gran. 

• Només hi ha una associació que atén persones amb discapacitat. 
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Accions destacades de la Communauté de Communes du Couserans 
- Contracte local de salut 

El contracte local de salut, derivat de la llei territorial de salut de pacients 
hospitalaris, té com a objectiu general lluitar contra les desigualtats socials i 
sanitàries i pretén enfortir la cooperació local entre els diversos agents 
implicats. 

Parteix d’un diagnòstic previ – compartit pels agents del territori – del qual es 
deriva el pla d’acció de salut regional corresponent i que, des d’un enfocament 
intersectorial, cerca: 

• millorar els contextos socials i ambientals que determinen, a més o 
menys llarg termini, l’estat de salut de les poblacions a nivell local; 

• facilitar l'accés de les persones, especialment de les persones en situació 
de pobresa o risc d’exclusió, a drets, atenció, serveis i prevenció; 

• promoure i respectar els drets dels usuaris del sistema sanitari. 

 

- EPHAD de Massat 
L’establiment d’allotjament Residence Servat està dirigit pel Consell 
d’Administració del Centre d’Acció Social Intercomunal (CIAS). Aquest consell 
està format per 21 membres (el president de la comunitat de municipis 
Couserans-Pyrénées, 10 membres elegits al Consell de la Comunitat i 10 
membres d'associacions representatives dels àmbits social, cultural, familiar o 
de discapacitat). Com a establiment públic, està controlat pels serveis estatals 
(ARS) i el Consell departamental de l’Arieja. 

L'EHPAD està situat en una zona tranquil·la i agradable a l'entrada de la petita 
ciutat de Massat. 

 

Recursos d’interès per a l’anàlisi i transferència 
- CPTS  

Òrgan responsable de l’organització i coordinació de les Cases de Salut i dels 
actors del sistema de salut. Els CPTS7 estan oberts a associacions i 
treballadors socials i reuneix persones, professionals i recursos. 

- Cases de Salut 
De caràcter públic, compten amb professionals de diversos perfils: coordinació, 
infermeres, metges, i es coordinen amb els serveis socials, des d’una mirada 
integrada. Ofereixen, també, oportunitats de formació a nous professionals. 

- Coordinador local de salut: 
El coordinador8 de salut compleix una funció tant sanitària com social, 
coordinant-se amb les cases de salut, amb els agents socials i sanitaris. 

Amb l’objectiu de reduir les desigualtats territorials, treballa per portar l’atenció 
a les persones que no disposen d’assistència domiciliària des de la creació de 
xarxes. 

                                                 
7https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_12.pdf 
8https://www.ars.sante.fr/les-contrats-locaux-de-sante 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_12.pdf
https://www.ars.sante.fr/les-contrats-locaux-de-sante
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Actualment es porta a terme una coordinació a nivell de departament per part 
del CLIC9. Aquest recurs analitza la prescripció mèdica realitzada a una 
persona amb les seves necessitats socials per oferir-li la millor resposta. 

 
2. COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTÉ (CPTS) 

Reuneixen professionals sanitaris de totes les especialitats, que treballen de manera 
coordinada en diferents recursos (llars i centres de salut), en pràctiques grupals o 
individuals o fins i tot en establiments medico-socials (particularment en casals d’avis). 
Els professionals d’hospitals públics o privats, per la seva funció de proximitat, poden 
participar o establir marcs de col·laboració amb el CPTS. 
 
El seu desplegament s’orienta a la integració d’una majoria de professionals sota la 
seva coordinació, desapareixent gradualment l’exercici aïllat. 
 
A diferència dels casals d’avis, la CPTS no implica l’agrupació de professionals 
vinculats a una mateixa ubicació, sinó que s’adreça a coordinar la seva pràctica al 
voltants d’objectius compartits. 
 
Aquest nou sistema ha tingut una bona acollida per part dels professionals sanitaris. 
L’ARS (agències sanitàries regionals) hi donen suport, sobre la base de contractes 
objectiu, mitjançant la mobilització de crèdits dels seus fons d’intervenció regional. 
Actualment hi ha a prop de 200 CPTS, creats o prevists: en algunes regions, com ara 
Centre-Val-de-Loire, els CPTS cobreixen tot el territori. 
 
Els CPTS assumeixen determinades funcions essencials als seus territoris de 
referència (suport a noves instal·lacions professionals, organització de períodes de 
tractament no programats, creació de consultes avançades, derivació de pacients a 
metges especialistes), constituint una palanca clau en la política de garantia daccés a 
l’atenció.  
 
El paper de la CPTS és coordinar als professionals del mateix territori que desitgin 
organitzar-se per iniciativa pròpia entorn d’un projecte sanitari per respondre a 
problemes comuns: organització d’atencions no programades, coordinació territorial, 
cooperació entre metges i infermeres per a l’atenció domiciliària, etc. 
 
 

3. 

                                                 
9https://institut.amelis-services.com/service-a-la-personne/infos-secteur/les-clic-
accompagner-les-seniors-vers-plus-dautonomie/  

https://institut.amelis-services.com/service-a-la-personne/infos-secteur/les-clic-accompagner-les-seniors-vers-plus-dautonomie/
https://institut.amelis-services.com/service-a-la-personne/infos-secteur/les-clic-accompagner-les-seniors-vers-plus-dautonomie/
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LA FÉDÉRATION OCCITANIE ROUSSILLONS DE MAISONS DE SANTÉ 
(FORMS) 

• Presentació 
La Fédération Occitanie Roussillon des Maisons de Santé10 es va crear a partir 
del FMPMPS i de la FEMAS-LR. És membre de la FFMPS. 

Està format per professionals de la salut de camp que es comprometen a: 

• Promoure l’exercici multi-professional coordinat en l’atenció primària 
amb institucions. 

• Representar els professionals. 

• Ajudar i aportar la seva experiència. 

• Fomentar la investigació i el desenvolupament de pràctiques multi-
professionals en l’atenció primària, particularment en centres de salut 
multi-professional universitaris (MSPU) i en la participació i formació i 
formació multi-professionals. 

 
• Missió 

• Representar centres de salut multi-professionals d’única o múltiple 
ubicació a la regió del Pirineus del Rosselló del Rosselló. 

• Proporcionar suport per al desenvolupament de les MSP i altres 
organitzacions de professionals de la salut amb l'objectiu de constituir 
xarxes d'assistència sanitària locals, incloses els equips d'atenció 
primària (ESP) i les comunitats sanitàries professionals (CPTS). 

• Oferir assistència i suport als professionals sanitaris de les 
administracions i a altres grups en els camps del desenvolupament de 
projectes, la gestió, l'organització de l'atenció local, la supervisió de 
pràctiques, formació, avaluació de pràctiques professionals i de recerca. 

Participar en el desenvolupament i la implementació d’accions de salut 
pública específiques i multi-professionals (programes de prevenció, 
educació terapèutica, promoció de la salut en particular). 

• Ser una font de propostes per a les autoritats públiques, les institucions i 
les comunitats per al desenvolupament i suport de l’organització de 
l’atenció primària: implicació dels consells territorials de salut 
(envelliment, salut mental, salut materno-infantil. joventut, càncer, 
incapacitat) i implicacions per a diferents especialitats. 

 
• Intervenció de la FORMS 

La FORMS intervé a petició dels caps de projecte i dels equips d’atenció multi-
professional, ja siguin d’àmbit sanitari o institucional. Les intervencions es 
realitzen en el marc del suport d’un facilitador, acompanyat d’un coordinador i 
de vegades d’un referent ARS. 

Mantenen contacte institucional amb l’ARS Occitanie, delegacions 
departamentals d’ARS, Departament de Medicina General, Conferències del 
territori, Unions regionals de professionals de la salut … 

                                                 
10 https://www.maisondesante-occitanie-forms.fr  

https://www.maisondesante-occitanie-forms.fr/
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Accions concretes:  
 

• La casa de salut pluri-professional de la FORMS 
Destinataris: 
Tots els professionals sanitaris que vulguin ser part d’un exercici multi-
professional i coordinat en favor de la població local, que es beneficia d’una 
millora de l’accessibilitat i de la continuïtat de l’atenció. 

El centre de salut multi-professional ha d’estar format per almenys 2 facultatius 
i un professional paramèdic liberal. 

Finalitat: 
• Millorar la coordinació entre professionals de la salut. 

• Equilibrar els costos operatius relacionats amb l'estructura. 

• Oferir un recurs atractiu per a l’exercici de joves practicants. 

• Oferir atenció ambulatòria. 

• Participar en accions de salut pública. 

• Participar en accions de prevenció i educació per a la salut. 

• Participar en accions socials.  

 
Formats: 
• Ubicació única: tots els professionals sanitaris s’agrupen al mateix edifici. 

• Ubicació múltiple: els professionals de salut es troben en diferents 
equipaments. 

Sigui quin sigui el format, els professionals treballen de manera coordinada en 
un mateix projecte de salut. 

 
Recursos d’interès per a l’anàlisi i transferència 

Per oferir una resposta integrada, s’han creat contractes de salut locals (gestionats pel 
coordinador local). Aquests contractes de salut locals es signen entre l’ARS, 
representants polítics locals i el grup de salut CERDAN que gestiona les places 
d’hospital. 

Des d’aquests recursos s’articulen diferents tipus de programes, com, per exemple, el 
programa MAIA de suport a la gent gran a casa seva. 

A França, existeixen múltiples xarxes d’atenció orientades a donar resposta a 
persones amb malalties específiques, com l’VIH o la diabetis. El Pla de salut regional 
estableix les directrius principals que han de guiar les accions que es portin a terme, 
així com els criteris per establir marcs de col·laboració.  

La coordinació sociosanitària és un dels grans objectius en els que s’està treballant. 
Així, la FORMS va donar suport a Occitània a 38 equips de CPTS l’any 2017, passant 
a 200 l’any 2019. 

En l’àmbit de la Casa de Salut també s’està treballat en la coordinació de recursos. En 
aquest cas, l’ARS i el Fons d’Assegurança Primària de Salut treballen en el 
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finançament d’accions tant socials com sanitàries, de manera transversal. Es disposa 
d’un mecanisme de coordinació a tal efecte, amb reunions periòdiques d’aquests 
agents cada 3 setmanes. 

Per últim, s’està treballant per configurar plataformes d’acció que donin resposta a 
casos complexos, mitjançant el que a França s’anomenen “dispositius d’assistència a 
la coordinació”. 

 
 

4. CREAI ORS OCCITANIE 

Fruit de la fusió de l’OR Midi-Pyrénées i el CREAI-ORS Llenguadoc-Rosselló, el 
CREAI ORS Occitanie11 és un lloc per a intercanvis, reunions i desenvolupament de 
pràctiques. 
 
Els desenvolupaments en coneixement científic i pràctiques socials, així com en 
polítiques públiques, s’orienten a eliminar la segregació entre els àmbits sanitari, 
sociosanitari i social en la promoció la salut, l’autonomia de les persones i la seva 
inclusió social.  
 
El projecte CREAI ORS Occitanie forma part d’aquest model i desenvolupa la seva 
activitat en els següents eixos estratègics: 
 

• Producció de coneixement 

• Suport a polítiques públiques 

• Suport a pràctiques professionals 

 
El CREAI ORS suposa un punt de trobada de diferents actors, ja siguin autoritats 
públiques, professionals, associacions i persones interessades. 
 
Afavoreix l’interès de les persones, el respecte dels seus drets i la realització del seu 
potencial, en comparació amb qualsevol altra lògica institucional, directiva o financera. 
 
Té l’objectiu de millorar contínuament la qualitat dels serveis prestats a persones en 
situació de vulnerabilitat, en el marc de les polítiques públiques. 
 
Es basa en una avaluació permanent i compartida de la seva acció i contribueix a la 
reflexió ètica en el seu camp d’activitat. 
 
Recursos d’interès per a l’anàlisi i transferència 

El sud del departament és un territori molt rural i muntanyós amb un problema d’accés 
als serveis de salut i socials que mostra una realitat semblant a la del Pallars Jussà. 

Amb l’objectiu d’avaluar les necessitats existents i donar-lis resposta, el Departament 
ha portat a terme diverses accions com, per exemple: 

• Formació dels professionals dels serveis d’ajuda al domicili per a la detecció de 
necessitats socials. 

                                                 
11 11https://creaiors-occitanie.fr  
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• Obertura d’una unitat d’atenció per a infants de 0 a 5 anys, amb servei de 
transport als pobles per arribar-hi. 

• Creació de punts d’informació ciutadana al voltant de Castelnaudary. 

• Accés a l’habitatge. 

• Creació de cases de salut multidisciplinàries i de xarxes sanitàries. Exemple 
d’això és el programa MAIA, adreçat a persones grans en situació de 
dependència i que té com a missió articular els recursos sanitaris al voltant de 
la persona. 

A França existeixen xarxes de suport per a totes les tipologies de necessitats de 
suports. En aquestes xarxes intervenen tant les associacions privades com l’Estat, que 
finança en gran mesura aquests recursos (per exemple, l’administració finança el cost 
dels coordinadors). 

El CREAI ORS realitza el diagnòstic de les persones i articula la resposta des de la 
coordinació dels agents socials i sanitaris locals, amb contractes a tal efecte, tenint en 
compte en l’articulació de la resposta les diferents xarxes de suport a les persones, 
com els cuidadors familiars, o els recursos comunitaris. 

Recursos de suport per a les persones amb discapacitat 

Els recursos per a persones amb discapacitat es van crear a França l’any 1970 i 
actualment ja és un sector que integra l’atenció sanitària i social. En l’actualitat s’està 
treballant per avançar en la inclusió d’aquestes persones i en l’articulació dels serveis 
de suport al voltant de les necessitats de cada persona. 

També s’està portant a terme un treball de recerca per la modificació del sistema de 
finançament d’acord amb la realitat actual del sistema i dels diferents nivells de suport i 
dependència que presenten les persones amb discapacitat (CERAFIN). 

Així mateix, l’Administració i les ARS estan donant suport econòmic per al finançament 
de la formació transversal i les pràctiques d’intercanvi que permetin avançar en la 
integració funcional dels serveis socials i sanitaris per a les persones amb discapacitat. 

 

5. DIRECTION DÉPARTEMENTAL DE LA SANTÉ 

El departament Hautes-Pyrénées ha optat per elaborar un pla de promoció de 
l’autonomia englobant els anteriors plans d’envelliment i de discapacitat, com a 
evolució del model vigent anteriorment. 

La integració d’aquestes dues línies d’acció mostra l’aposta del departament per un 
enfocament global i transversal de promoció de l’autonomia de les persones amb 
necessitats de suport. 

L’objectiu principal del sistema és oferir un enfocament pragmàtic de les necessitats i 
donar resposta a les mateixes, promovent l’autonomia de les persones grans i de les 
persones amb discapacitat. En un primer estadi, a casa, cercant una millor 
individualització de les respostes de l’atenció al domicili. Al segon, en recursos 
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residencials i establiments, estructurant l’oferta existent per satisfer les necessitats 
individuals de cada persona. 

De fet, la convergència de les polítiques d’atenció a les persones grans i a les 
persones amb discapacitat en un únic full de ruta respon a diversos reptes importants i 
contribueix a l’establiment d’un sistema més integral, més àgil i més alineades amb 
l’estratègia del territori.  
 
Aquesta s’estructura en 3 àmbits de treball: 
 

1. Oferir suport a totes les persones per a la promoció de l’autonomia, 
adaptant els suports a les seves necessitats 
 
Aquest primer eix té com a objectiu que el major nombre de persones grans i 
persones amb discapacitat puguin beneficiar-se d’un suport adequat 
independentment del lloc de vida escollit. Es tracta de posar a la seva 
disposició una diversitat de possibles solucions on cadascú pugui triar, 
respectant el seu projecte de vida i els mitjans al seu abast. 
 
A més, es dona importància a l’evolució de les necessitats de suport al llarg del 
temps. Per tant, en aquesta perspectiva, és fonamental preveure els canvis, 
desenvolupar els ponts entre els diferents dispositius i recursos i facilitar les 
transicions. 
 
El Departament té la voluntat de donar suport a la qualitat de vida i la promoció 
del benestar d’acord amb procediments de qualitat en establiments i serveis 
socials i sociosanitaris (ESSMS). 

 
2. Garantir la participació ciutadana de totes les persones i promoure la 

convivència 
 
Si la llei de 2002 va suposar un pas important en el reconeixement dels drets 
de les persones usuàries, la llei 2005-102 de l’11 de febrer de 2005 va portar 
una nova definició de les situacions de discapacitat i va establir diverses 
mesures destinades a compensar les conseqüències d’aquestes situacions per 
a les persones afectades. Aquesta llei posa l’èmfasi en la promoció de la 
ciutadania i en la participació social de les persones amb discapacitat. 
 
Aquest marc normatiu afavoreix la igualtat entre els ciutadans, la promoció de 
l’autonomia de les persones grans i les persones amb discapacitat i la 
integració a la comunitat. 
 
Es considera clau, entre d’altres, per fer efectius aquests drets conscienciar tots 
els actors implicats en la planificació de l’ús del sòl i les polítiques d’habitatge, 
amb les diverses qüestions relacionades amb l’envelliment i la discapacitat. 

 
3. Construir un nou govern de l’autonomia als Hautes-Pirineus 

 
Si bé s’han posat en marxa nombrosos mecanismes i òrgans de coordinació al 
departament dels Hautes-Pirineus (CLIC, MDPH, MAIA, MDS, xarxes, etc.), 
encara es troben dificultats de coordinació. Així, sembla necessari assegurar 
una gestió departamental reforçada dels sistemes existents als territoris i una 
articulació entre els agents socials, mèdic-socials i de salut. La creació d’una 
Casa Departamental d’Autonomia (MDA) (ja validada per l’assemblea 
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departamental) contempla la creació d’un servei de govern i dinamització 
territorial encarregat de coordinar els diferents socis implicats en l’àmbit de 
l’autonomia. 
 
Pel que fa a les persones amb discapacitat, serà necessari identificar agents 
locals capaços de complir les missions d'informació i orientació de primer nivell 
per donar suport a l'acció de l'MDPH i poder respondre a les sol·licituds de les 
persones usuàries i de les seves famílies, arreu del territori. 
 
Aquest canvi organitzatiu també és l’oportunitat de revisar les condicions de 
govern de la política per a les persones amb discapacitat i les persones grans, 
especificant les respectives responsabilitats de cada part interessada, a més 
d’aclarir les capacitats i limitacions de cada actor. Cal analitzar la governança a 
nivell departamental en el context actual, pel que fa als requisits de qualitat i 
individualització dels suports, per avançar en el disseny d’una política única de 
promoció de l’autonomia. 
 

Recursos d’interès per a l’anàlisi i transferència 

• Projecte MAIA12: Annuaire MAIA65 - Accès Grand públic; Transformation de 
l'offre d'accompagnement - Secrétariat d'État auprès du Premier ministre 
chargé des Personnes handicapées; Premier accueil social inconditionnel de 
proximité | Agence Nouvelle des Solidarités Actives. Totes elles dintre de la: 
Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté | Gouvernement.fr. 

• Recursos de suport social i per la inclusió laboral que disposen les persones 
amb discapacitat13. 

 
 

6. ARS OCCITANIE  

L’Agencia Regional de Salut Occitània14, de recent creació, suposa un recurs de 
gran interès per la seva finalitat orientada a garantir l’accés a la salut d’aquelles 
persones que pateixen situacions de major desigualtat social o territorial. Aquesta 
Agència compta amb un nombrós equip de professionals repartits entre 13 
delegacions departamentals. 

L’ARS va ser l’única de les visites programades que no es va poder realitzar, però s’ha 
mantingut una continua relació a través de correus i trucades. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12http://www.maia-orne.com/les-maia/qu-est-ce-que-la-maia,2366,2851.html  
13https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1654  
14 https://www.occitanie.ars.sante.fr/presentation-de-lars-occitanie 

http://www.maia-orne.com/les-maia/qu-est-ce-que-la-maia,2366,2851.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1654
https://www.occitanie.ars.sante.fr/presentation-de-lars-occitanie
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VI. CONCLUSIONS I PROPOSTES  

La realització de l’acció d’intercanvi ha permès assolir un bon coneixement pràctic de 
la realitat dels serveis socials de muntanya a Occitània i de l’atenció integrada (dels 
sistemes socials i de salut) adreçada a les persones amb necessitats complexes de 
salut i socials, a la vegada que estableixen relacions amb un bon potencial futur de 
cooperació i intercanvi d’experiències. 

  

En aquest sentit, per aprofundir en els aprenentatges derivats de l’acció i dissenyar 
una oferta de de serveis socials i d’atenció integrada en entorns rurals i de muntanya 
als Pallars Jussà es recomana tenir en compte les següents propostes: 

1. Seguir avançant en la potenciació de la cooperació ja iniciada entre 
professionals dels àmbits sanitari i social, per implementar una concepció de 
serveis integrats que s’articulin des de la resposta a les necessitats i el projecte 
vital de cada persona atesa. 

2. Analitzar en profunditat els recursos coneguts a l’intercanvi per valorar el seu 
potencial d’introducció a l’oferta de serveis integrats del Pallars Jussà: 

a. Incorporar el “Contracte de Salut” que es duu a terme a Occitània, en un 
format tipus “Acord per la Salut i la Inclusió” que tingui com a principal 
finalitat l’atenció integrada a les persones amb necessitats complexes -
de salut i socials- al Pallars Jussà, en un marc de col·laboració 
institucional i professional entre els diversos actors que hi participin. 
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b. Implementar la figura del coordinador de salut i social, amb un focus 
específic en la promoció de xarxes i vincles entre els recursos sanitaris i 
els serveis socials.  

c. Utilitzar l’exemple del MAIA per a l’atenció integrada mes complexa i 
especifica.  

d. Articular mecanismes per a que els actors de proximitat a la comunitat  
(carter, comerç, conductor de bus...) contribueixin, en un marc de suport 
de proximitat, a la detecció de potencials necessitats i activitats de 
voluntariat i bon veïnatge. Per això, cal formar-los en el 
desenvolupament d’habilitats bàsiques de suport voluntari. 

3. Mantenir una relació d’intercanvi amb les persones responsables de les 
Institucions visitades, tot valorant conjuntament la possibilitat de dur a terme un 
projecte de cooperació transfronterer sobre l’atenció integrada de persones 
amb necessitats complexes -de suport social i de salut- en zones de muntanya.  
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