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OFICINA DE RESIDÈNCIES
L’Oficina de Residències (OfRES) neix el 10 de març de 2020 en un moment d’urgent necessitat davant de l’impacte que la
COVID-19 significava pels centres residencials de gent gran, discapacitat i salut mental, i en general per qualsevol espai de
convivència estable.
S’ubica a la seu del Consorci Sanitari de Barcelona que assumeix la funció de centre coordinador COVID-19 de la ciutat.
L’11 de maig es signa el “Conveni de cooperació per la gestió de l’impacte en els equipaments residencials de la ciutat de
Barcelona de la crisi sanitària i social provocada pel COVID-19” formalitzant l’Oficina de Residències de Barcelona per part del
DS, CatSalut, DTASiF, AjB, CSSBcn, CSB i ASPB.
La governança es constitueix per un Comitè de Direcció format per totes les entitats integrants i la Comissió Clínic Social per a
la coordinació tècnica de les activitats.

Activitat OfRES ETAPA COVID
Gestió de Situacions Covid
Trasllats
Plans de Contingència
Seguiment i control mesures Covid
Acompanyament i suport centres
Coordinació vacunació
Plans Sectorials

IDENTIFICACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES I/O
MILLORES ASSISTENCIALS, ORGANITZATIVES I
DE GESTIÓ ALS CENTRES I SERVEIS DE LA CIUTAT
DE BARCELONA

Activitat OfRES ETAPA POST COVID
2 Jornades d’atenció sanitària i social integrada
2020-2021

Visites i MIVIS
90% de les residències visitades
Delegats de residències amb
tècnics de serveis socials i
coordinats amb l’ASPB.
MIVIS: Mapa d’Indicadors de
Valoració i Seguiment.
Dimensions: ambient,
professionals, gestió assistencial, gestió informació,
drets persones, famílies, incendis, salut mental.

Línies de
treball

Temes abordats: Model d’atenció
sanitària integrada (ASI), experiències
dels centres i professionals durant la
pandèmia COVID, reptes de futur i
també experiències innovadores en
atenció sanitària i social.

Equips de Treball

Seguiment i Suport centres

Deteriorament cognitiu, salut mental, discapacitat,
documentació , sistemes d'informació - eCAP, malalties
infeccioses i resistents, cultura no subjeccions,
urgències, prioritzacions, valoracions d’espais.

Acompanyament als centres per part
de les Delegades, Tècnics Sanitaris i Socials,
Atenció Primària i ASPB.

Data d'elaboració: 4 de març de 2022

Reptes de FUTUR
Els dos anys d’existència de l’Oficina han representat una experiència positiva i enriquidora on s’han compartit coneixements,
experiències i visions complementàries entre els actors socials, sanitaris, institucionals i municipals, i on l’eix central són les persones
residents en espais de convivència estables, i també, aquelles que són més vulnerables en l’entorn domiciliari. Especialment en tot allò
que té a veure en la concurrència de la complexitat.
Aquest escenari permet disposar d'un sistema integrat que ofereix respostes integrades i, on el fil conductor és la recerca de la coherència i
cohesió de les de les actuacions que es proposen.
El propòsit és fer de l’Oficina de Residències, l’Oficina integrada per l’atenció integral a Barcelona.
Som pioners en la creació d’una iniciativa d’aquestes característiques a Catalunya, i sens dubte, un punt de referència per a futures iniciatives en
el marc de la futura Agència d’Atenció integrada social i sanitari de Catalunya.

