
FITXA PER PROPOSAR UN PROJECTE/US D’ESPAI AL EDIFICI DE ST.LLATZER (2-3 pagines) 

1. Nom, característiques  i àmbit d'actuació de l'entitat que proposa el projecte  

 Associació Epíleg 

 Tipus:Associació 

 Número d'inscripció al registre:46081 - J / 1 

 Data d'inscripció al registre:22/09/2011 

 Adreça:Carrer Sant Eusebi , 62, entl. 2a 

 Població:Barcelona 

 Codi Postal:08006 

 Comarca:Barcelonès 

 Classificació general: Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona 

 

2. Foto i logo de l'entitat 

 
  

3. Justificació de l'àmbit d'actuació de l'entitat  

 

D’ençà de la seva constitució el 2011, l’Associació Epíleg defensa, promou i desenvolupa iniciatives 

d’acollida i d’acompanyament de persones que afronten el final de la vida. Tot plegat s’inspira en el 

model hospice, caracteritzat per l’atenció, la cura i l’acompanyament de persones afectades per 

processos incurables en fase avançada, per a les quals s’espera un pronòstic vital curt. Es proposa 

un plantejament complementari a les cures pal·liatives existents, emmirallant-se en el model 

originari hospice, adaptat al nostre entorn cultural i social. 

 

Es defensa, durant el procés final de la malaltia i fins i tot després de la mort, una atenció integral, 

dignificadora i respectuosa a les persones afectades, com també al seu nucli familiar i relacional. 



4. Proposta de projecte 

 

El projecte principal que l'entitat aspira a desenvolupar en l’espai de St. Llàtzer és un hospice, de 
caire assistencial, al voltant del qual es puguin implementar programes formatius i divulgatius. 
Esquemàticament: QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS UN HOSPICE? 

 Quan en altres realitats assistencials es diu “no hi ha res a fer”, en un hospice “tot està per fer i tot és 
possible”. 
 En lloc de negar la mort o amagar-la, en un entorn hospice s’afronta de la manera més integradora 

possible, com a part necessària de la vida. 
 En lloc de mirar d’allargar una vida innecessàriament amb teràpies que comporten efectes secundaris 

forts i resultats innocus (aferrissament terapèutic); en comptes d’escurçar-la abruptament (eutanàsia) 
com si ja no tingues cap valor ni sentit, en un hospice s’aposta per eixamplar la vida intentant viure-la 
plenament fins el final. 
 Tanmateix, i malgrat els tòpics, un hospice no és un lloc d’on ningú no en surt amb vida. Hi ha molts 

ingressos per a control i estabilització de símptomes o descàrrega familiar després dels quals bona part 
dels pacients poden retornar a llurs cases. 
 No és un lloc exclusiu per a malalts de càncer. Tot i que el 80% estan afectats per una malaltia oncològica, 

hi ha un 20% que pateix altres tipus de patologia per a les que les cures del hospice poden respondre.   
 No és una institució, amb horaris rígids, normes delimitades i inamovibles, i dinàmiques imposades pel 

personal. És una llar on conviuen persones malaltes, llurs famílies, voluntaris, i un equip expert 
multidisciplinari. Les decisions i dinàmiques es pacten, mirant de respectar les necessitats i preferències 
individuals i familiars, sempre que no interfereixin en les necessitats i drets d’altres hostes. 
 No és un hospital ni una clínica concebuda i estructurada per a guarir, és un entorn on prima el confort i el 

benestar integral de les persones acollides (malalts, familiars, voluntaris, equip assistencial). S’hi ofereix 
als qui afronten el final de vida un acompanyament holístic, que vol respondre a les necessitats físiques, 
psíquiques, emocionals, socials, espirituals i de recerca de sentit. 
 No és quelcom tancat a la resta de la societat. Neix d’una societat que entén la seva necessitat i 

conveniència i se’l fa seu, col·laborant en el seu sosteniment i dialogant-hi de forma activa. L'hospice pot 
contribuir modestament a difondre una nova concepció de la mort i una nova valoració de la vida, 
transversal a qualsevol ideari polític i a tota (in)creença religiosa. 

 

 

5. Espai necessari per dur a terme el projecte 

 

Segons normativa (DECRET 92/2002, de 5 de març, pel qual s’estableixen la tipologia i les 

condicions funcionals dels centres i serveis sociosanitaris i se’n fixen les normes d’autorització), el 

nombre de m2 útils per persona ha de ser, com a mínim, de 20 m2 comptabilitzant la superfície útil 

total del centre. Tenint en consideració que es tracta d'un projecte petit, de no més de 15 llits, 

estem parlant d'un mínim de 300 m2. Els residents agrairien poder accedir a alguna de les terrasses. 

 

Tot i que la convivència i el diàleg amb altre col·lectius i projectes està en l'epicentre de l'hospice, a 

Catalunya la mateixa normativa determina que els centres han d’ocupar la totalitat o una part, 

completament independent, d’un edifici. En cas que ocupi part d’un edifici, les seves dependències 

han d’estar comunicades entre elles mitjançant espais comuns propis i han de constituir una unitat. 

 

Els requisits físics i materials mínims que han de complir els serveis d'internament es recullen en 

l'Annex 2, apartat A del DECRET esmentat, , consultable a:  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/3597/251496.pdf 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/3597/251496.pdf


NOTA: Entenc que el centre de teràpies duals estaria dins la tipificació de Centres residencials 

d'assistència a les persones drogodependents, regulat pel mateix decret i els requisits funcionals i 

materials dels quals es recullen en l'annex 3. 

 

 

6. Freqüentació i seves característiques 

 

Els estudis demostren que el perfil de cuidador és eminentment femení i sovint d'edat avançada. 

Aquest perfil es manté quan la persona malalta es troba ingressada o institucionalitzada. Cal 

esperar, doncs, que en cas que prosperi un projecte tipus hospice a San Llàtzer, aquest perfil es 

mantingui, fent necessari un servei de llançadora fins el nucli urbà, per enllaçar amb la xarxa 

pública de transports.  

 

En tot cas, i a diferència dels hospitals d'aguts o d'altres equipaments d'internament de tipus 

residencial, en un entorn hospice s'aposta per la implicació directa dels familiars en les cures, 

oferint-los la possibilitat de dormir en la mateixa habitació que la persona malalta, fet que redueix 

el trànsit diari de persones. 

 

D'altra banda, pel que fa la mobilitat dels propis malalts, tractant-se d'estades llargues (d'una 

mitjana de tres mesos), no es preveu un tràfic intens. 

 

Pel que fa les activitats culturals i tallers sobre tanatologia que es puguin desenvolupar (o no) en 

aquest equipament, implicarien grups reduïts, de 25 persones màxim, que creiem podrien arribar a 

Sant Llàtzer majoritàriament a peu. 

 

7. Necessitats de recursos materials 

 

L'assumpció del model hospice d'acompanyament al final de la vida implica, a diferència d'altres 

abordatges terapèutics, l'aposta per la sostenibilitat i per minimitzar les tècniques invasives. Per 

tant, des d'un punt de vista clínic, a diferència del que passa en l'àmbit hospitalari, en un entorn 

hospice no s'haurien de generar molts més residus que els que es donen en l'àmbit domèstic. A tall 

d'exemple: si en un hospital la via d'administració d'elecció per a la medicació és l'endovenosa, 

amb la proliferació d'envasos de sèrum plàstics que implica, en un entorn hospice la via preferent 

és la subcutània, que tolera quantitats ínfimes de líquid, i que va associada a envasos petits (1-5 ml 

gairebé sempre) de materials fàcilment recuperables i reciclables (vidre). En tot cas, si es vol estar 

dins normativa, els centres, serveis i establiments sociosanitaris han de disposar de l’equipament 

necessari per tal que l’eliminació dels residus sanitaris es pugui realitzar d’acord amb les previsions 

del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris (DOGC núm. 2828, de 

16.2.1999) i disposicions concordants. 

 

Pel que fa l'ús de l'aigua, el preveu una higiene diària per resident, que en el cas de persones 

enllitades serà  realitzada amb palanganes, fet que implica un màxim de 4-5 litres/usuari/dia. En 

canvi, les característiques d'aquest tipus de pacient fan preveure un ús intensiu de productes de 

cel·lulosa, tot i que en els darrers anys s'ha avançat en l'ús de materials absorbents rentables i 

reutilitzables. El servei de bugaderia, en cas d'escassetat d'aigua a la vall, es pot externalitzar. 

 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=187544&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=187544&language=ca_ES


Pel que fa els requeriments normatius: els centres sociosanitaris han de disposar mínim d’un lavabo 

i un WC per a cada quatre persones residents, els quals han de ser preferentment accessibles 

directament des del propi dormitori, i, com a mínim, practicables. Així mateix, han de disposar 

d’una dutxa per a cada vuit llits també, com a mínim, practicables. Els centres sociosanitaris han de 

disposar d’un bany assistit per unitat de control. S’entén per bany assistit el que disposi d’una 

banyera mòbil o fixa accessible per tres bandes. 

 

 

8. Compatibilitat amb un centre de teràpies duals 

 

A priori, i a l'espera que ens concretin el projecte del centre de teràpies per a patologies duals, 

ambdós projectes s'intueixen no només compatibles sinó àdhuc generadors d'economies d'escala. 

És a dir, hi ha serveis que poden ser compartits per tal d'estalviar recursos i disminuir residus i 

emissions.  

 

9. Necessitat de rehabilitaciò estructural del edifici 

 

En efecte, cal conèixer l'estat real de l'edificació. En tot cas, pel que fa el possible projecte hospice, 

com també per a desenvolupar-hi el projecte de teràpies duals, caldrà assegurar que l'edifici 

compleixi amb les disposicions legals de compliment obligat sobre: Seguretat i higiene. Barreres 

arquitectòniques. Normes tecnològiques de l’edificació. Accions en l’edificació. Estructures de 

fàbrica, formigó i acer. Sostres i cobertes. Aïllament acústic i tèrmic. Instal·lacions de fontaneria, 

electricitat, gas, aparells de pressió, climatització, calefacció, ventilació, mitjans audiovisuals, 

aparells d’elevació, protecció contra incendis, protecció contra les radiacions, parallamps, seguretat 

de les instal·lacions, medi ambient. 

 

Així mateix, per a l'estructuració dels diferents espais, caldrà tenir en compte el que indica l'article 

4.3 de l'Annex 2 del citat DECRET 92/2002. 


