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APORTACIONS AL NOU PESS 

Les aportacions per a l'elaboració del nou PESS expressades per la FAFAC són les 

següents: 

PALANCA 3 

 

- Eix 1 

• Importància de la reducció de la burocratització per tal de millorar l'atenció centrada 

a la persona. És necessari crear un sistema d'accés més senzill per tal de dur a terme 

un adequat seguiment dels usuaris. A més, seria adient que els professionals d'àmbit 

social poguessin intervenir i resoldre les situacions senzilles  i així evitar  iniciar 

diferents protocols o tràmits que dificulten i compliquen  l'atenció centrada a la 

persona. 

• Increment del ratio  dels  professionals per tal de poder millorar l'atenció directa. 

• Seria necessari un augment del pressupost econòmic per millorar la qualitat del 

servei. 

- Eix 2 

• Incorporació de la figura social (treballador social, educador social...) als instituts, 

empreses, etc.; per a la resolució dels problemes. A més, destacar que aquesta figura 

social hauria de tenir la capacitat de fer gestions, no només de donar assessorament i 

orientació. 

- Eix 3 

• Seria necessari un increment dels professionals a SS.SS perquè són la porta d'entrada 

i s'haurien de reduir les llistes d'espera per tal de poder donar cobertura a totes les 

necessitats d'urgència existents. 

• Els professionals d'àmbit sanitari i social (metges, infermers, atenció sanitària 

ambulatòria...) haurien de tenir formació específica continua sobre les malalties 

neurodegeneratives. 

• En l’assignació  dels proveïdors dels Serveis externalitzats, hauria de prevaldre  la 

qualitat del servei en comptes d’un pressupost més bai 
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• Es considera necessària la participació de les Entitats del Tercer Sector en les taules 

de treball on es parli de la creació de nous serveis ( centre de Dia, SAED...) tenint en 

compte la especialització que aquestes entitats presenten davant diferents àmbits i/o 

patologies ( les AFA's que integren la FAFAC porten més de 30anys treballant amb 

demències i malalties neurodegeneratives i disposen de serveis especialitzats en 

funcionament)  Per tant, és rellevant que els professionals que treballen directament 

amb les diverses realitats socials puguin expressar la seva opinió segons el seu bagatge 

professional. 

- Eix 5 

• No oblidar la feina realitzada per les Entitats del Tercer Sector a l’hora de realitzar Els 

Plans Comunitaris. Treballar en conjunt 

- Eix 7 

• Rellevància de què els cuidadors familiars tinguin més visibilització, ja que la seva 

tasca és imprescindible.  

. Contemplar el binomi cuidador familiar-persona diagnosticada con a eix d’atenció al 

Centres de Serveis Socials.  

• Importància de què els cuidadors coneguin l'existència dels diferents recursos 

socials als que poden tenir accés, ja que, a vegades, no saben la cartera de serveis 

existent a la que tenen accés. 

- Eix 8 

• Respecte a la  Llei de Dependència, ens troben que actualment, es valora més les 

dificultats en la funcionalitat de les AVD i no tant dificultats a nivell cognitiu de la 

persona amb una malaltia neurodegenerativa. 

• Per facilitar l’accés a les ajudes i estalviar temps a les families, seria necessari i 

convenient poder realitzar un únic tràmit que unifiqui la sol·licitud del Grau de 

Dependència i Grau Discapacitat, per tal d'evitar fer una doble lectura, reduint els 

tràmits i afavorint l'autonomia de les persones. 
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PALANCA 5 

 

- Eix 13 

• És necessari crear un model d'atenció social i sanitària integrada a les residències 

sobre les malalties neurodegeneratives. 

• Importància de tenir una línia especial que treballi per les malalties 

neurodegeneratives. 

 

 


