
 

 

Espai d’innovació: Organització territorial i professionalització 

del SAD 

 

1a Sessió 

Dilluns 27 de juny de 2022, de 12.15h a 14h  

Format virtual, en el marc de l’Escola d’Estiu de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 

 

 
12.15h 
 
 
 

Presentació institucional (5’) 

 

A càrrec de Teresa Llorens, coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona 

12.20h Tendències i innovacions en professionalització i organització 

territorial del SAD  

 

A càrrec de Joseba Zalakain, Director del Servei d’Informació i 
Investigació Social SIIS, Fundación Eguía-Careaga Fundazioa 
 

12.40h Taula rodona: condicions laborals i professionalització en el SAD  

 

 Polítiques per a la millora de les condicions laborals i per a la 

qualificació dels i les professionals de la cura 

A càrrec d’Ana Llena Nozal, economista sènior a l’OCDE  
 

 L’impacte de l’economia de les plataformes en el sector de 

l’assistència domiciliària  

A càrrec de Sònia Parella, professora titular del Departament de 
Sociologia i coordinadora del CER Migracions, UAB-UB 

 

Qüestions i debat  

Presenta i modera: Francesc Hernández, cap del Servei de Suport als 
Serveis Socials Bàsics de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la 
Diputació de Barcelona 
 

14h Fi de la sessió 

 

 

2a Sessió 

Dimarts 27 de setembre, de 9h a 17:30h 



 

Format presencial. Edifici Serradell (recinte Mundet) Sales D1-D2 (primera planta) 

 

 9h Presentació de l’Espai Organització territorial i professionalització del SAD 

 

A càrrec  de:  
- Joseba Zalakain, Director del Servei d’Informació i Investigació 

Social SIIS, Fundación Eguía-Careaga Fundazioa  
- Beth Maluquer, directora del programa SAD de l’Àrea d’Igualtat i 

Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona  
- June Arechalde, Tècnica de participació de Hobest – Consultoria 

estratègica Organitzacional. 
 

 
9.30h 
 

 

Taula debat: condicions laborals en el SAD a la província de Barcelona  

 

 Condicions laborals de prestació del SAD 

A càrrec d’Ernest Cañada, investigador  
 

 Plataforma SAD CAtalunya 

 

 Presentació dels resultats en relació a les condicions laborals de 

l’enquesta sobre gestió i qualitat de SAD de la Diputació de 

Barcelona   
A càrrec de Gemma Parera, responsable del Projecte 
Transformador Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat 
de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de 
Barcelona  
 

Qüestions i debat  

 

Presenta i modera: Francesc Hernández, cap del Servei de Suport als Serveis 
Socials Bàsics de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de 
Barcelona 
 

 

10.40h Pausa 

 

11h 
 

Taula rodona: els equips de SAD de proximitat 

 

 Els equips de proximitat de SAD com a via de professionalització 

A càrrec de Sara Moreno, doctora en Sociologia, professora i 
investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la vida 
quotidiana i treball QUIT-UAB. 
 

 Experiències d’equips de SAD de proximitat a la província de 

Barcelona  

- Ajuntament de Barcelona a càrrec de Marta Juan, 
Coordinadora de projectes d’anàlisi i estratègia. Direcció 



 

d’Innovació Social. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI. 

- Ajuntament de Sabadell a càrrec de Esther Ruiz, Cap  de 
Secció d’Atenció a la Dependència i Discapacitat  

- Ajuntament del Prat de Llobregat a càrrec d’Eva Cabanilles, 
Cap de secció de Serveis Bàsics i Dependència del  Servei 
d’Acció Social  

 
Qüestions i debat  

 
Presenta i modera: Sara Moreno, doctora en Sociologia, professora i 
investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la vida quotidiana i 
treball QUIT-UAB. 

 

13h Treball en grups 

 

- A càrrec de June Arechalde, Tècnica de participació de Hobest – 
Consultoria estratègica Organitzacional. 

 

 

14h Pausa 

 

15h Perfils, ratis i rols professionals en el SAD  

 Projecte ZainLab: nous perfils i rols professionals per donar 

resposta al repte de les cures  

A càrrec de Karmele Acedo (Servicios Sociales Integrados 
Cooperativa), País Basc. 
 

 Experiències sobre perfils i rols professionals en el SAD a la 

província de Barcelona  

 

- La figura de la integradora social i l’educadora familiar.  
A càrrec de l’Ajuntament de Mataró  

- El rol de treballadora familiar en el seguiment i control de 

qualitat del SAD   

A càrrec de Montserrat Duran, 
Directora dels Serveis de Salut i Promoció a l'Autonomia de 
l’Ajuntament de Terrassa 

- La figura de la coordinadora de SAD d’empresa  
A càrrec de Clara Verdaguer, Gestora del SAD. Àrea de Drets 
Socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental  
 

Qüestions i debat  
 

Presenta i modera: Joseba Zalakain, Director del Servei d’Informació i 
Investigació Social SIIS, Fundación Eguía-Careaga Fundazioa  
 

16.30h Treball en grups 

- A càrrec de June Arechalde, Tècnica de participació de Hobest – 
Consultoria estratègica Organitzacional. 

 



 

 

17.30h Fi de la sessió 

 

 

3a Sessió 

Dimarts 4 d’octubre de 9h a 14:30h 

Format presencial Edifici Migjorn (recinte Mundet). Sala d’actes. 

 

9h Contractació i ocupació del SAD 

 

 Clàusules socials, possibilitats i límits en la millora de les 

condicions laborals  

A càrrec de Núria Fustier, investigadora i consultora experta en 
atenció social domiciliària i serveis socials 
 

 Presentació de la recerca sobre qualitat de l’ocupació i 

qualitat del servei en el SAD 

A càrrec d’Ana Murcia, doctoranda i investigadora de la 
Universitat de Barcelona 

 
Qüestions i debat  

 

Presenta i modera: Ana Murcia, doctoranda i investigadora de 
la Universitat de Barcelona  

 

10.30h  
 

Pausa 

 

11h Reconeixement, professionalització i formació de professionals de SAD 

 

 Escola d’atenció integral i centrada en la persona 

A càrrec de Fundación Pilares  
 

 Empoderament i suport mutu de les treballadores. 

       A càrrec de Norma Veliz, Mujeres Unidas Entre Tierras 
 

Qüestions i debat  
 

Presenta i modera: Elba Mansilla, periodista i investigadora experta en 
cures, sòcia fundadora de la cooperativa La Ciutat Invisible. 
 

12.30h Treball en grups: Taller Full de ruta 

 

- A càrrec de June Arechalde, Tècnica de participació de Hobest – 
Consultoria estratègica Organitzacional. 



 

 

 

14.30h Fi de la sessió  

 

 

  



 

 

Espai d’innovació: Atenció integrada de serveis i suports al 

domicili 

 

1a Sessió 

Dijous 30 de juny de 2022, de 12.15h a 14h  

Format virtual, en el marc de l’Escola d’Estiu de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 

 

12.15h 
 
 
 
 

Presentació institucional  

 

A càrrec de Teresa Llorens, coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social de la Diputació de Barcelona 

12.20h Ponències Tendències i innovacions en atenció integrada al domicili  

 

A càrrec de Joseba Zalakain, Director del Servei d’Informació i Investigació 
Social SIIS, Fundación Eguía-Careaga Fundazioa 
 

12.40h Taula rodona: Models europeus de prestació del SAD des de la integració de 

serveis  

 

 Transformacions en els serveis d'atenció a domicili als països 

escandinaus i programes de rehabilitació al domicili  
A càrrec de Tine Roostgard, professora de Ciutadania i Persones Grans 
del Departament de Ciència Política de la Universitat d’Aalborg 
(Dinamarca).  

 

 El model de l’atenció a domicili a França  
A càrrec de Jean Jacques Manterola, Communauté d’agglomération du 
Pays Basque (Departament dels Pirineus Atlàntics, França)  
 

 El model d'atenció domiciliària a Anglaterra: promoció de l’autonomia, 

pagament per resultats i SAD de continuïtat 
A càrrec de Vanessa Davey, investigadora i consultora experta en atenció 
social domiciliària 

 

Qüestions i debat  

 

Presenta i modera: Pilar Rodríguez, directora de la Fundación de Pilares 

14h Fi de la sessió 

 

 



 

2a Sessió 

Dimarts 12 de juliol, de 9h a  16.15h 

Format presencial. Espai Francesca Bonnemaison. La Cuina de 9h a  16.15h 

 

 9h Presentació de l’Espai d’Innovació en Atenció Integrada 

 

A càrrec  de:  
- Joseba Zalakain, Director del Servei d’Informació i Investigació 

Social SIIS, Fundación Eguía-Careaga Fundazioa  
- Beth Maluquer, directora del programa SAD de l’Àrea d’Igualtat 

i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona  
- June Arechalde, Tècnica de participació de Hobest – Consultoria 

estratègica Organitzacional. 
 

 
9.30h 
 

 

Taula debat: gestió de casos i integració de serveis  

 

Presentació d’experiències:  
 

 Projecte Etxean Bizi a Guipúscoa 
A càrrec d’ Nerea Etxaniz. Fundació Matía.  
 

 Mètode d'Acció per a la Integració de Serveis de Cura i Suport per 

a l'Autonomia (MAIA) a França.  
A càrrec de Sandrine Bayar, responsable de l’Oficina nord del 
Departament dels Pirineus Orientals, França   
 

 Atenció integrada de serveis a Castella i Lleó  
A càrrec de Benedicto Caminero, director tècnic de persones grans i 
persones amb discapacitat de la Junta de Castella i Lleó 

 

Qüestions i debat  

 

Presenta i modera: Joseba Zalakain, Director del Servei d’Informació i 
Investigació Social SIIS, Fundación Eguía-Careaga Fundazioa  
 

 

11.30h Pausa 

 

11.45h 
 

Treball en grups: taller de full de ruta 

 

- A càrrec de June Arechalde, Tècnica de participació de Hobest – 
Consultoria estratègica Organitzacional. 

 

 
 
 



 

13.45h Pausa 

 

15h  Atenció integrada en l’atenció social domiciliària a Catalunya  

(pendent) 

 

16.30h Fi de la sessió 

 

 

 

 


