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PRESENTACIÓ
L’any 2016 ha estat un any presidit per la realització de cada una de les activitats que havíem
acordat dur a terme en motiu de la celebració dels nostres 150 anys. Unes activitats que van
significar un esforç de preparació, organització i desenvolupament duts a terme per
professionals i familiars de la residència, el centre de dia i l’escola, voluntaris i membres de la
Junta del Patronat.
Una commemoració que vam assumir com una magnífica oportunitat per agrair a totes les
persones que, en el transcurs d’aquests 150 anys, s’hi han escarrassat de valent. Una
oportunitat per donar a conèixer allò que estem fent i on volem arribar. Una ocasió per
aconseguir que més persones, en especial aquelles que viuen a Sant Andreu, ens vulguin
acompanyar a fer realitat aquest nostre somni. Un esforç fet no només de paraules sinó de
realitats en la nostra acció de cada dia.
Gràcies en bona part a la insistència de les mares i pares de l’escola vam orientar aquests actes
per tal que la relació entre tots els que formen el col·legi i els residents, assistents al centre de
dia, treballadors i familiars sigui cada vegada més intensa i real.
I cal reconèixer que els vam poder dur a terme per la dedicació incansable d’unes quantes
persones de la Fundació que s’hi han deixat la pell perquè sortissin bé. Des d’aquestes línies, el
nostre màxim i sincer agraïment.
L’any 2016, ha estat de reforçament, en la pràctica de cada dia, de les nostres idees clau: un
pas en la nostra transformació. Passos dins d’un procés perquè l’entenem com un
aprenentatge constant. Estem aprenent a sumar.
I per sumar cal preguntar, demanar el parer, escoltar, estar obert al saber de cada ú, estar
disposat a incorporar allò que es diu, dialogar mirant-se els ulls, posar-nos d’acord.
I preguntar a qui? en primer lloc als residents, als que assisteixen al centre de dia, a les seves
famílies i als professionals; als alumnes de l’escola i les seves famílies, als treballadors, (a tots)
als monitors, als mestres i professors i al nostre entorn. També als voluntaris.
I preguntar sobre què? sobre tot, sense excepcions. No entenem cap espai de la nostra
activitat que, incorporant el parer dels que tenim al costat, no millori.
És així com entenem la transformació de la que parlem. Aquest és el sentit del “com a casa”.
L’any 2016, pel que fa a la residència i al centre de dia, ha estat el de la concreció del treball
que hem dut a terme amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Hem recollit els relats i les experiències de les persones residents i de les seves famílies,
mitjançant entrevistes; hem estat analitzant quin impacte està tenint aquest procés de
transformació i l’aplicació del model, en la vida quotidiana de les persones implicades; hem
identificat els processos claus i avaluat en quina fase i moment es troben i hem detectat àrees
de millora, ajustades als objectius que ens hem marcat com a Fundació.
I aquestes àrees de millora són les que estem treballant en el transcurs del 2017.
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L’any 2016, pel que fa a l’escola, ha significat tot un procés d’apropament del Patronat a la
realitat de l’escola i de coneixement de moltes de les persones que la fan dia a dia. Ha estat un
coneixement mutu i enriquidor. Ha estat també un any de clarificació pel que fa a voler
incorporar en aquest nou moment, a tots aquells que han tingut i tenen un paper, com és el
cas de la presència de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell.

Aquesta pràctica de sumar és la que ha dut als membres de la junta del Patronat a designar
una nova directora que iniciarà la seva tasca al curs 2017/2018. Una persona acceptada per
una gran majoria de professionals i familiars.

Una persona, jove, antiga alumna, professora i mare de l’escola. Una persona il·lusionada, que
estima l’escola, que des el començament del curs 2016/2017, està participant en l’escola de
Directius de la Universitat Ramón Llull amb col·laboració amb la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya. I que, en el transcurs del curs actual, ha tingut el suport de tot l’equip directiu de
l’escola per conèixer i entrar en el seu dia a dia.

Un any, també en el que, amb l’acord profund entre les Germanes de la Sagrada Família
d’Urgell i la Junta del Patronat, aquestes decidiren la sortida de la petita comunitat de
religioses que vivia a les dependències de la Fundació. Tot i així, la seva presència continuarà
essent valuosa participant tant a la residència com a l’escola.

Un any en el que, malauradament, a l’estiu, la gerent de la Fundació va patir un accident. Nou
mesos després encara s’està recuperant de les conseqüències del mateix. Des d’aquestes
pàgines l’encoratgem a continuar treballant per aconseguir la seva màxima recuperació.
Aquest fet, però, va obligar a posar en peu un grup format per les treballadores de
l’administració, les direccions de l’escola, de la residència, de comunicació i dos patrons del
Consell amb l’objecte que cap dels assumptes que sorgissin en el dia a dia quedés sense
resoldre. S’inicià a l’octubre i fins l’acabament de l’any es van trobar en deu ocasions.

Un any també de canvi de l’empresa que cuina per a residents, alumnes i treballadors. El que
els moments de menjar siguin espais de gaudi i de formació és una de les nostres aspiracions
que volem convertir en realitat. Aspiracions que no pararem fins que els comensals així ens ho
diguin. I encara aleshores, treballarem perquè es mantingui l’esforç per continuar millorant.
Compartir de veritat aquestes aspiracions, posant l’accent en residents i alumnes, amb l’equip
humà de la cuina, la seva organització, el seu lideratge i amb la renovació de les eines de
treball ens portà a confiar en una empresa com Serunion.
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Un any en el que les inversions que hem pogut realitzar han estat molt menors que l’any
anterior però han tingut un impacte clar i directe, en especial, en els residents i els alumnes.
Les obres a la recepció de la residència, aportant seguretat i comoditat i la instal·lació d’aire
condicionat als passadissos de totes les plantes de la part nova de la residència. Pel que fa a
l’escola, l’ampliació de la zona de pati al terrat i la construcció de banys adaptats a la segona i
la quarta planta. I una nova sonorització de l’auditori, finançada tota ella amb a aportació
extraordinària de l’AMPA de l’escola.
Un any, el 2016, en el que mitjançant les noves webs de la fundació i de l’escola, ens hem
donat a conèixer de manera continuada. Un any en el que la nostra presència a les xarxes
socials, ha començat a ser una realitat. Hem obert les nostres portes; per sortir i explicar, per
conèixer i per treballar conjuntament. Portes per convidar a entrar i compartir.
Els membres de la Junta del Patronat de la Fundació
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UNA PETITA CRONOLOGIA DE FETS DE 2016

Gener
Jornada de valoració del Pla de 2015 i propostes pel 2016.
Inici de l’exposició itinerant: “Valors senzills i positius de la quotidianitat viscuda a la Fundació
Casa Asil de Sant Andreu”
Febrer
L’exposició itinerant a al Casal Catòlic de Sant Andreu
Març
Posada en marxa del Pont Alimentari.
L’exposició itinerant a la Parròquia de Sant Pacià i al Casal de Barri l’Ateneu Harmonia.
Xerrada-Col·loqui en motiu de la Quaresma i Inauguració de l’exposició “Passat, present i
futur” a Can Fabra.
Abril
Visita dels tècnics de la residència a la Fundació Matia, un referent de l’atenció centrada en la
persona al País Basc.
L’exposició itinerant a la Parròquia de Sant Andreu i a la de Crist Rei.
La Junta del Patronat aprova el pressupost per 2016 i el Pla d’Inversions.
S’intensifica el treball dels grups de revisió participativa la recerca aplicada duta a terme
conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona.
Caminada pels carrers de Sant Andreu i taula rodona de presentació de la reedició de la
“Crònica de la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar”.
Maig
L’exposició itinerant al Col·legi Nostra Senyora dels Àngels, a la Sagrera i al Club Natació Sant
Andreu.
Canvi d’interlocutors als Districte de Sant Andreu.
Recollida d’aliments i roba pels damnificats del terratrèmol de l’Equador, promoguda per
treballadors equatorians de la residència.
Juny
S’inicia una prova pilot de la teràpia amb gossos
Es realitza la reunió amb les famílies per informar del moment de la residència i de les
proposta d’iniciar reunions periòdiques entre auxiliars i familiars a cada planta.
La Junta aprova els comptes de la Fundació de l’any anterior.
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Juliol
Reunió entre la Junta i les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell.
Lliurament de l’Auditoria de l’estat de les instal·lacions a tot l’edifici de la Fundació.
Visita a Sant Joan de Déu per lliurar les nines i robeta per a prematurs dins del projecte Xarxa
d’Àvies.
El dia 27 de juliol ens visita la Regidora del districte senyora Carmen Andrés a les instal·lacions i
la reunió amb ella i el seu equip s’efectua el 30 d’agost.
Setembre
Designació per part de la Junta de la nova directora de l’escola a partir del curs 2017/2018.
Comunicat conjunt entre la Junta de la Fundació i les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell
en motiu de la marxa de la comunitat de les nostres dependències.
Nou contracte per a la gestió de la cuina amb l’empresa Serunion.
Nomenament de la Rosa Mª Vilaseca (psicòloga) com a responsable de Pastoral de la
residència i el centre de dia.
Acord amb el comitè d’empresa en relació al Pla de Formació pel 2017.
Jornada de treball de tot l’equip tècnic de la residència i el centre de dia.
Octubre
Inauguració del mural, presentació de “En bici sense edat” i actes de cloenda de la
commemoració del 150 anys de la Fundació.
La Junta aprova els comptes de l’escola referits al curs 2015/2016.
Novembre
Es debat i s’acorda el document definitiu relatiu a la recerca aplicada amb l’Ajuntament de
Barcelona.
S’inicien les reunions entre els auxiliars i familiars a cada planta.
Desembre
Celebració del dia mundial del voluntariat.
La productora Boogaloo Films, inicia a casa nostra, la realització d’una obra audiovisual,
nomenada AGEING EUROPE, basada en un projecte cultural finançat per l’Open Society
Foundation i que tracta de l’envelliment a Europa. Investiga diferents formes de comunitats de
gent gran i les diferències entre sectors urbans i rurals, així com les relacions
intergeneracionals d’aquestes comunitats.
Reunió amb els responsables del Districte que reactiven l’expedient de la Reforma Especial
Urbanística que ens ha de permetre incrementar la volumetria de l’edifici.
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ELS ACTES DE COMMEMORACIÓ DELS 150 ANYS DE LA FUNDACIÓ

•

La missa d’inauguració a la parròquia; el descobriment de la placa commemorativa, la presentació
del nou logo i la web de la Fundació i el vermut al pati.
El dissabte, 14 de novembre del 2015, fou l’inici dels actes per commemorar els nostres
primers 150 anys que tenim previst s’estenguin fins el novembre de l’any que ve.
A les deu del matí, al voltant d’una seixantena de residents acompanyats per voluntaris i
alumnes de l’escola Sagrada Família, van enfilar carrer Agustí i Milà avall, fins arribar a
l’església de Sant Andreu i ocupar les primeres rengleres dels bancs davant l’altar major que
prèviament s’havien tret. Entre els presents, una nodrida representació de religioses de l’ordre
de la Sagrada Família d’Urgell, molt personal de l’escola, antigues alumnes i molta gent de
Sant Andreu que volien compartir amb nosaltres la festa. També amics i familiars dels
residents i membres del patronat, actual i emèrits.
La Missa, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach i tots els preveres de l’arxiprestat i
aquells vinculats a la Fundació va tenir moments entranyables amb el passi d’un seguit de
fotografies de moments viscuts a l’escola, a la residència i al centre de dia. Mossèn Josep Soler,
l’arxipreste i president de la Fundació de la Casa Asil, saludà a tots els assistents i recordà el
motiu central de la celebració. La coral Gramalla, dirigida per Carme Guinart, amb els seus
cants, van acompanyar les pregàries. En nom del patronat, Pere Padró va agrair l’assistència als
presents i els convidà a seguir la celebració a la Casa Asil.
Alhora, representants de l’Ajuntament i dirigents de diferents partits polítics; representants
d’entitats de Sant Andreu i particulars, omplien la recepció de la Fundació mentre esperaven
entrar a l’auditori on, Teresa Marfull, responsable de comunicació de la Fundació, presentà el
nou logo, la nova pàgina web i explicà el present engrescador, el futur desitjat a partir d’una
història rica i plena de servei.
Al pati de l’escola, sobre una tarima, dues grans fotografies. L’entrada del Casal del Salí, on la
Fundació inicià la seva activitat, a l’any 1865, a un costat; a l’altre, l’actual entrada. I, enmig, un
mur, amb unes cortines que ocultaven la placa commemorativa del 150è aniversari.
Maria Padró, patrona de la Fundació, fou l’encarregada de saludar als presents, recordar i
agrair a tots aquells que han fet possible que una Fundació com la nostra hagi durat tants anys
fent el seu servei de forma ininterrompuda.
Tot seguit, Montserrat Benedí, Presidenta del Consell del Districte, en representació de la
Regidora del districte, Laia Ortiz, felicità i encoratjà a tots els que, a dia d’avui, segueixen la
tasca centenària de la Fundació, adaptant-la a la realitat actual.
Maria Bernat, resident de més noranta anys i Ma Elena Casuso Guinart, alumne de l’escola,
van descobrir la placa commemorativa. Tot seguit es va servir un vermut per tothom mentre
s’entrecreuaven converses enmig d’un ambient distès i alegre.
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La concessió per part del Districte del Premi Sant Andreu 2015.
Dissabte passat, 8 de desembre, a la plaça Comerç, en el marc de la Festa Major, va tenir lloc
l’acte de lliurament dels Premis Sant Andreu. Aquest guardó vol reconèixer públicament
persones, entitats o institucions que hagin dedicat esforços i temps en activitats per als veïns i
veïnes del districte en qualsevol àmbit. Enguany els guardonats han estat la senyora Vicenta
Pechuan i la nostra Fundació. N’estem molt contents! Podeu veure’n els finalistes en aquest
enllaç.
L’acte va comptar amb la presència de la regidora del districte, Laia Ortiz i la presidenta del
districte de Sant Andreu, Montserrat Benedí.

•

La passejada històrica pel barri de Tramuntana, anant a parar al primer emplaçament del Casal del
Salí.
Dissabte 12 de desembre del 2015 va tenir lloc una de la activitats programades per la
Fundació Casa Asil de Sant Andreu dins dels actes commemoratius del seu 150ė aniversari:
“Passejada per l’antic barri de Tramuntana tot descobrint els orígens dels noms i la història
dels seus carrers”.
Al voltant de cent persones ens vam aplegar a la plaça Orfila a les 11h matí per gaudir d’una
passejada de la mà d’en Jordi Petit, historiador i arqueòleg, i també coautor del llibre “Història
dels carrers del poble de Sant Andreu de Palomar”, publicat aquest desembre pel Centre
d’Estudis Ignasi Iglésias.
L’itinerari va transcórrer per indrets que ens són quotidians però que massa sovint se’ns
desdibuixen capficats com estem en les nostres cabòries o pel tràfec diari. A les diverses
aturades vam poder conèixer petits detalls i curiositats de la nostra història com a poble que
ens van sorprendre, i és que els noms dels carrers són un reflex de la vida d’una població, i
constitueixen un llegat que forma part del nostre patrimoni cultural i de l’essència que en
defineix la idiosincràsia. Així, el nomenclàtor, ajuda a construir una part de la memòria
històrica general, amb una visió de l’evolució dels noms i en particular amb l’interès que poden
tenir per a tots nosaltres les referències al nostre propi carrer. Sabíeu que el carrer de Sant
Hipòlit era conegut pel nom de “L’estudiant murri”? O que el nom d’Agustí i Milà va substituir
al de Santa Anna en memòria de Jaume Agustí i Milà, qui va deixar a la seva mort totes les
seves propietats a la Casa Asil?
El recorregut ens va portar pels següents carrers i places: Sant Marià; Baliarda; Matagalls;
Marià Brossa; Sant Hipòlit; Agustí Milà; Verdet; Gran de Sant Andreu; Valira; Palomar;
Arquímedes; Campeny; Tramuntana; Grau; Recesvint, i finalment la darrera aturada es va fer a
la plaça d’en Xandri on es va donar per acabada la passejada.
A la Casa Asil, el mateix dissabte, també s’hi van celebrar un seguit d’activitats de suport a la
Marató de TV3, com una botifarrada o un mercat solidari, organitzats per l’AMPA de l’escola.

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA – CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR – FUNDACIÓ PRIVADA

112016
MEMÒRIA
•

11

L’exposició itinerant mostrant valors senzills i positius del dia a dia que es viu a la Fundació Casa
Asil.
Una exposició que està en relació directa amb les residències de gent gran i que sovint es
relacionen amb: amagades, oblidades, arraconades...en definitiva una visió fosca i de malaltia i
mort.
Aquesta exposició vol mostrar a la persona gran capaç d’emocionar-se, d’il·lusionar-se i de
gaudir. Tenint en compte la riquesa de la seva experiència, ja que la vida és part de la història
del nostre poble, del nostre país i de la humanitat.
També vol ressaltar la importància que per a les persones grans, tenen les seves arrels, la seva
família, els amics...en definitiva els vincles humans.
En l’exposició copsem com això els il·lusiona i els remou l’interior en el que hi està gravat el
més profund de la persona.
Destacar la riquesa de la relació entre generacions pel que es transmeten els uns als altres
(energia, vida, alegria...contrastant amb experiència, saviesa, normalitat de la vellesa.
Aprenentatge de la convivència, aprenentatge dels cicles naturals, aprenentatge del quotidià.
El despertar dels sentiments de tendresa, de respecte, d’admiració. En definitiva aquesta
exposició té l’objectiu de fer adonar que sempre hi ha FUTUR, que continuem construint vida
fins al darrer alè. Per això queda palès que en una Residència també hi ha VIDA.
Aquesta exposició ha voltat per 8 de les entitats del districte de Sant Andreu.

•

L’espiritualitat de la gent gran
Els dies 9 i 23 de febrer, a la capella de la Fundació van tenir lloc unes xerrades, a càrrec de
Joan Manuel Bajo, responsable de la Pastoral de Salut de Catalunya, sobre l’espiritualitat de la
gent gran i sobre l’experiència de la pregària.

•

El concert pels alumnes de l’escola.
Per celebrar el 150è aniversari també amb la gent jove de la Fundació, la tarda del dia 12
d’abril al pati del col·legi, va tenir lloc un concert on van ser convidats tots els alumnes de
batxillerat, de secundària i part de primària de l’escola. L’acte va ser conduit i animat per en
Sergio Diéguez, comunicador i ex alumne del SAFA.
A l’escenari hi van actuar, en primer lloc, el jove grup de rap i hip-hop de la Barceloneta Poker
d’Asos, quatre nois que narren històries del seu barri i situacions amb les quals el jovent s’hi
identifica fàcilment. La segona actuació va ser a càrrec de l’Orquestra Bentocats, composta per
una seixantena d’alumnes de l’últim curs de l’Escola de Música de Sant Andreu i dirigida per
Joan Vayreda. La banda va tocar des d’èxits de Cold Play, Queen o Michael Jackson, fins a peces
tan diverses com Happy, Birdland i Halleluyah, o bocins de bandes sonores com West Side
Story o La Vita e Bella.
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L’exposició fotogràfica “passat, present i futur de la Casa Asil”, a Can Fabra.
Amb la presència de la regidora del Districte, Laia Ortiz, la presidenta del Consell del Districte,
Montse Benedí, distints consellers i un nombrós públic que omplia la sala, aquest dimecres 23
de març es va inaugurar a la sala d’exposicions del Centre Cultural de Can Fabra l’exposició de
fotografies, objectes i documentació històrica ‘150ė aniversari de la Fundació Casa Asil de
Sant Andreu de Palomar’.
L’exposició presenta un recorregut per una vuitantena d’imatges i plafons explicatius, dividits
en cinc espais temàtics: Els orígens de l’Asil i la cronologia dels fets històrics més rellevants
(1865-2015); l’Escola, que comparteix equipaments amb la Residència i fa possible la relació
intergeneracional entre ancians i alumnes; l’evolució arquitectònica del conjunt edificat i del
projecte d’ampliació futura; esdeveniments relacionats amb el món cultural, institucional,
religiós i esportiu; i, per últim, l’espai destinat als residents i les seves famílies, que inclou una
interessant mostra de memòria oral – plasmada en diverses entrevistes publicades al llarg
temps a diaris i blocs digitals – on residents centenaris o quasi, expliquen el seus records i la
seva trajectòria vital.
A més del conjunt fotogràfic, també s’hi pot trobar documentació històrica que explica la
relació de Sant Andreu de Palomar amb la Casa Asil i objectes recuperats de les remodelacions
arquitectòniques que ha patit l’edifici al llarg dels segles XIX i XX i d’altres que formen part de
l’espai destinat als residents i les seves famílies, que inclou una interessant mostra de memòria
oral – plasmada en diverses entrevistes publicades al llarg del temps a diaris i blocs digitals –
on residents centenaris o quasi, expliquen el seus records i la seva trajectòria vital.
A més del conjunt fotogràfic, també s’hi pot trobar documentació històrica que explica la
relació de Sant Andreu de Palomar amb la Casa Asil i objectes recuperats de les remodelacions
arquitectòniques que ha patit l’edifici al llarg dels segles XIX i XX i d’altres que formen part de
la història de la Casa. Tant les imatges com la resta de la mostra prové de l’arxiu històric de la
Casa Asil, d’aportacions de famílies i de gent vinculada amb la Fundació que ha volgut
participar i sentir-se també protagonista d’aquesta celebració.
Dins del conjunt d’actes programats per als propers mesos, es va anunciar la presentació del
llibre ‘Crònica de la Casa Asil. Dates i dades per a la seva història (1865-2015)’, que anirà
seguida d’una taula rodona sobre el passat, present i futur de la Fundació. L’acte se celebrarà
a l’Auditori de Can Fabra el dia 21 d’abril, a les 19h.
L’exposició commemorativa del 150è aniversari de la Fundació Casa Asil ha estat un èxit i ha
rebut moltíssimes visites. L’espai expositiu ha atret l’atenció dels andreuencs des que es va
inaugurar el passat mes de març a la sala d’exposicions de la Biblioteca de Can Fabra.
Durant les quatre setmanes en què l’exposició va ser visitable, la mostra ha estat objecte de
diversos reportatges fotogràfics per la seva qualitat i interès. L’espai oferia un recorregut per
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l’extensa vida de la Fundació a través de panells informatius, amb textos, imatges i un recull
d’objectes i documents cedits per les famílies i la pròpia Fundació.
Dins el programa per fomentar les activitats intergeneracionals que, com a motor
de creixement personal, cultural i acadèmic de manera habitual i programada es realitzen a
la Fundació, es van organitzar quatre visites comentades, amb grups de residents i alumnes.
Davant la necessitat de força mans per poder fer l’activitat, els nois i noies més grans es van
oferir per ajudar al trasllat dels ancians, la majoria dels quals van en cadira de rodes i tenen
limitacions físiques i cognitives.
Durant les visites es van viure moments molt entranyables que van despertar
emocions compartides: des de la sorpresa d’un noi descobrint i mostrant amb orgull als
seus companys la imatge de l’avi i del besavi en un dels panells de l’exposició; de residents
que s’emocionaven quan es reconeixien en imatges dels anys vint o trenta com alumnes
de l’escola que foren; dels alumnes que se n’adonaven que la senyora que un d’ells
empenyia en una cadira de rodes era la mateixa que veien en una de les imatges bufant les
espelmes d’un pastís, celebrant el seu centenari; o de la besnéta de Consol Postico que, molt
sorpresa, va poder llegir l’entrevista que La Vanguardia va fer a la seva besàvia amb motiu dels
seus 105 anys.
Apropar generacions, potenciar les capacitats socials i de solidaritat, aprendre a ser pacients i
respectar els diferents ritmes dels ancians, són valors a promoure i fomentar entre els joves. La
Fundació Casa Asil està fent un gran esforç per aconseguir-ho i se n’està sortint prou bé.

•

La caminada “camina amb la Fundació” pels carrers de Sant Andreu que va aplegar a més de cinccentes persones amb la motxilla taronja a l’esquena.

“Necessitem fer-nos visibles a Sant Andreu, necessitem que la gent ens conegui.”

Aquestes eren dues frases que es repetien sovint a les reunions del grup de comunicació de la
Fundació.
I era cert: tot i tenir 150 anys, molta gent andreuenca encara no coneix la Fundació Casa Asil. A
alguns els sona “l’Asil” i de forma ben vaga. En el meu cas, per exemple, era aquella casa on fa
molts anys vaig anar a cantar amb la coral davant un públic agraït de gent gran.
I llavors la Teresa arriba un dia i ens diu: “Farem una caminada! Una caminada amb molta
gent!” La proposta del grup organitzador dels actes i festes del 150è aniversari ens va semblar
un pèl agosarada però alhora, tot un repte per al grup! Així doncs, vam posar fil a l’agulla:
molta gent volia dir fer un bon treball de comunicació.
A partir d’aquí, vam engegar diferents accions estretament lligades amb l’organització de
l’esdeveniment: vam contactar amb les entitats i mitjans de comunicació de Sant Andreu; vam
tancar col·laboracions, vam encarregar motxilles d’un color ben viu i vam tramitar (amb algun
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maldecap inclòs) els permisos necessaris a l’Ajuntament; vam dissenyar cartells i un formulari
d’inscripció i vam preparar una campanya de difusió a les xarxes socials d’Internet.
Havíem posat en marxa la maquinària. Ben aviat s’hi van sumar gent que treballa a la casa,
voluntaris de diverses entitats, famílies, mestres, alumnes i residents en tasques tan diferents
com recollir inscripcions, preparar material, organitzar o crear productes per a la botigueta de
la gent gran.
Vam patir una mica. Tot i que les inscripcions anaven augmentant, ho feien molt tímidament i
vam arribar a dubtar si assoliríem els objectius. Però a pocs dies del dia 10, el volum
d’inscripcions va començar a créixer i créixer… I vam patir de nou: tindríem prou motxilles per
tothom?!
El resultat ha superat les nostres expectatives: més de 500 persones vam caminar amb la
Fundació. Amb una motxilla taronja i cridanera penjada a l’esquena vam captar l’atenció dels
andreuencs i andreuenques: objectiu aconseguit! Gràcies a tothom!
Amb tot plegat, també hem comunicat més coses: que creiem amb el que fem, que volem
dedicar-hi temps i esforços. Però també que necessitem el temps i l’esforç de moltes persones
més.

•

La trobada de Pasqua
El dia 10 d’abril, la Parròquia de Sant Andreu ens va convidar a la trobada de Pasqua que fan
cada any. Enguany l’han dedicada al 150è Aniversari de la “Casa Asil de Sant Andreu”.
A la tarda, després del dinar, es va convidar els assistents, persones voluntàries, a venir a la
Residència a recollir els residents que volien escoltar i participar de la taula rodona. A la
trobada es va parlar de la Fundació, de la seva història i de la relació de cada una de les
persones que eren allí amb la “Casa Asil”. Va ser una tarda emotiva i compartida.

•

La taula rodona en motiu de la presentació de la reedició del llibre “Crònica de la Casa Asil de Sant
Andreu del Palomar”.
El patronat de la Fundació de la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar està d’enhorabona.
Celebren els 150 anys de la fundació de la Casa Asil amb un seguit d’actes. Entre les activitats
proposades que s’han fet realitat hi ha la reedició, ampliada i corregida, del llibre ‘Crònica de la
Casa Asil de Sant Andreu de Palomar. Dates i dades per a la seva història 1866-1992’ amb text
de l’original de Martí i Pous i Serra (1910-1997). A la segona part del reeditat manuscrit hi han
participat diversos membres del patronat i persones vinculades a la Casa Asil, com Lluís Pous fill de Martí i Pous-, Josep Maria Roig o Lourdes Pinyol, i s’han allargat les dades i dates fins el
2016. El pròleg del llibre ha anat a càrrec de Jaume Seda i Mariné, president del Centre
d’Estudis Ignasi Iglésias.
Es tracta d’un llibre il·lustrat amb fotografies que ens mostren la Casa Asil des dels seus orígens
al carrer Gran de Sant Andreu fins a l’actualitat. Orígens que s’emmarquen en el 1866 quan
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Sant Andreu de Palomar era un municipi independent. Església i municipi es posen d’acord i
engeguen un projecte per a la vellesa que ha acabat arrelant dins de tot un poble. Del carrer
Gran es traslladen a la seu actual, al carrer Agustí i Milà i al projecte inicial s’hi afegeix l’escola
Sagrada Família. Totes dues institucions foren impulsades per la religiosa Anna Maria Janer i
Anglarill (1800-1885), fundadora de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. Janer
va posar en pràctica l’assistència als pobres, als malalts i l’ensenyament de les nenes. Amb el
pas del temps l’assistència va anar adreçada a les persones grans i a l’educació infantil,
primària i secundària. El Col·legi la Sagrada Família és tota una institució a Sant Andreu de
Palomar. L’escola, amb dades a la mà, acull 245 infants d’educació infantil, 493 de primària,
411 de secundària i 206 de batxillerat. I uns 122 adults, entre mestres, educadors i personal no
docent. I pel que fa a la Casa Asil, 150 residents, 40 places del centre de dia i 115 professionals
de l’assistència a la vellesa entre metges, auxiliars, educadors, servei de manteniment, neteja,
cuiners i administratius. Tot aquest gruix ha fet, fa i farà possible que la Casa Asil esdevingui un
espai d’acolliment per a la gent gran i de formació per a infants i joves.
A la presentació del llibre, realitzada el proppassat dijous 21 d’abril a l’Auditori del Centre
Cultural Can Fabra, hi va assistir un nombrós públic. Els parlaments foren a càrrec de Xavier
Bota i Ill, secretari del Patronat; Lluís Pous i Llambí, fill de l’ex-membre del patronat i autor de
la primera edició del llibre Martí Pous i Serra; Josep Maria Roig i Tutusaus, vocal del patronat, i
l’actual directora del centre Susanna Fraile. El llibre té un preu de 10 euros i es podrà adquirir a
la seu de la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar, al carrer Agustí i Milà, 72-82.

•

La preparació i la realització del mural a la paret d’entrada de l’escola.
“Una mujer mayor con el pelo canoso acaricia la cara de una niña pequeña, mientras una
mano menuda se agarra a los dedos curtidos de un abuelo. Estas son dos de las tiernas
imágenes que decoran la entrada del colegio Escola Sagrada Família (Safa), integrada en la
Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar (Agustí i Milà, 78). "Con el mural damos por
concluidos los actos de celebración del 150 aniversario de la fundación. La idea era hacer algo
que quede para siempre, como recuerdo", explica Teresa Marfull , portavoz de una fundación
que aglutina una residencia, un centro de día para personas mayores y una escuela.
El mural, inaugurado el pasado 21 de octubre, fue encargado a la Escola Superior de Disseny i
d'Arts Llotja (Ciutat de Balaguer, 17), con sede en La Sagrera. "Alumnos del colegio y de la
Llotja presentaron una propuesta, y finalmente se escogió de forma consensuada la de Àlex
Franquesa , alumno de la Llotja", cuenta Ángel Martínez, coordinador del ciclo de artes
aplicadas al muro de la escuela superior.
Franquesa, de 36 años, biólogo, estudia tercero de pintura. "A partir de un dibujo acuarelado
represento a niños y abuelos interactuando. Simboliza el principio y el final de la vida en un
mismo punto", explica Franquesa, El mural refleja el espíritu intergeneracional de la fundación,
cuyo programa emblema es Com a casa. "El programa promueve la
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participación de diferentes generaciones. Esto implica que grandes y mayores comparten
espacio, conversan, hacen panellets juntos, cantan villancicos en Navidad y pasean", enumera
Marfull, quien considera fundamental tratar "la vejez como un valor positivo".
Seis de los 150 residentes colaboraron en el proyecto del mural. Teresa José, de 86, fue una de
las encargadas de preparar la pared con pintura blanca. "Me escogieron porque saben que me
encanta pintar mandalas", cuenta José, encantada con el programa Com a casa. "Este año
recibo la visita de Manel, un alumno de 17 años muy agradable", añade la residente.
Su amiga Esperança Andrés, de 94 años, perfiló con lápiz uno de los dibujos en la pared, mano
a mano con Andrea Muñoz, de 15. "Con una fotocopia del dibujo escogido lo trasladamos a la
pared . Fueron dos semanas de mucho trabajo", recuerda la estudiante de bachillerato.
Como profesor, Martínez considera que "nadie diría que lo han pintado chicos tan jóvenes
y abuelos". "Este mural demuestra que colectivamente, si se pone interés, se pueden hacer
cosas muy interesantes", concluye”.
Font: El Periódico de Catalunya

•

La Festa de cloenda amb la inauguració del mural i la presentació de la “bici per compartir
records”.
La festa de cloenda d’aquest any de celebració havia de ser la nostra festa; la festa de tots els
que fem possible la Fundació. La festa dels alumnes, residents i els que assisteixen al centre de
dia; la festa de les mares i pares de l’escola, dels familiars dels que viuen a la residència i dels
que fan ús del centre de dia; la festa de les treballadores i treballadors de l’escola, de la
residència i del centre de dia; la festa del voluntariat, de les germanes de la Sagrada Família i
dels membres de la junta del Patronat.
Havia de ser també, una oportunitat de comunicar a totes les famílies i amics convidats alguns
dels projectes en què treballem a la Fundació Casa Asil. Per aquest motiu, el 22 d’octubre vam
iniciar la cloenda amb la inauguració del mural de la Fundació, un clar exemple del nostre
projecte inter generacional. Però també, aprofitant la presència d’Ole Kassow, propulsor del
projecte En Bici Sense Edat, vam presentar la bicicleta adaptada que havia permès que avis i
àvies puguin passejar per Sant Andreu, reviure records i compatir-los amb els seus conductors.
Mentre els més petits de la casa berenaven i es divertien jugant amb jocs gegants (Jugantots) i
saltant i ballant amb el grup Pot Petit, el mural es va convertir en un photo call on infants,
joves i grans van poder expressar missatges que van quedar plasmats, al final de la vetllada,
amb un centenar de fotografies.
Dues enormes guardioles en forma de casa de cartró es van anar traslladant pels diferents
espais de la Fundació perquè els assistents que ho desitgessin poguessin fer aportacions
econòmiques.

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA – CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR – FUNDACIÓ PRIVADA

172016
MEMÒRIA

17

A l’auditori van tenir lloc parlaments a càrrec de Pere Padró, patró de la Fundació, i de
Montserrat Benedí, presidenta del Districte de Sant Andreu. El grup vocal TNT va posar el punt
i final als actes del 150è aniversari, que va acabar amb uns tastets d’aniversari per a tothom.
S’hi van aplegar un gran nombre de pares i mares de l’escola, alumnes, mestres, famílies de la
residència i centre de dia, treballadors, voluntaris, patrons, amics i persones que no es volien
perdre la cloenda d’un any intens i rellevant.
Tots aquests actes foren possibles pel treball i dedicació de
Equip de coordinació: Josep Mª Roig, Teresa Marfull, Ascensió Finet, Jaume Codinachs,
Susanna Fraile i Lourdes Pinyol.
Comissió Gent i Història: Lluís Pous, Joaquim Serrà, Pere Padró.
Comissió Cultura i Valors: Pep Soler, Cristina Losa, Rosa Mª Vilaseca, Anna Espejo, Valeria
Cornejo, Antoni Navarro, Maurici Carbó, Mª Pilar Adin, Montse Parellada.
Comissió Actes i Festes: Lourdes Castells, Joan Portillo, Sílvia Virgili, Xavier Bota, Ruth Díez,
José Antonio Ruiz, Rita Xicoy, Marta Canedo, Ruth Sans, Eva Carralero, Carme Arbós, Miquel
Plana, Conxi Vidal, Pau Vinyes, Carme Guinart, Sergi Santmartí.
Comunicació: Sandra Rius, Jordi Jané.
Amb la col·laboració de: Voluntaris i voluntàries Fundació Casa Asil, AMPA Safa Sant Andreu,
Ajuntament de Barcelona, Comunitat Religiosa Sagrada Família, GràficRàpid, Josep Mª Olivé
“Oli”, Centre Cultural Can Fabra, Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, Agrupació Excursionista
Muntanya, Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès, Associació de Comerciants de
l’Eix de Sant Andreu, Àngel Martínez (Llotja-Escola Superior de Disseny), Alumnes Llotja-Escola
Superior de Disseny, Alumnes Col·legi Sagrada Família Sant Andreu, Montse Arias, Àlex
Franquesa, Weber Saint-Gobain, Projecte Acció Comunitària Radars, Germandat de
Trabucaires Geganters i Grallers de Sant Andreu, Coral Sant Andreu, Associació de Veïns i
Veïnes de Sant Andreu, Centre Culturals els Catalanistes, l’Orfeó L’Eco de Catalunya, Amics de
Fabra i Coats, Ateneu Obrer de Sant Andreu, Casal Catòlic de Sant Andreu, Centre Juvenil de
Sant Andreu, Comunitat Hijas de Mª Auxiliadora, Sant Andreu Nord Comerç, Club Natació Sant
Andreu, Unió Esportiva Sant Andreu, Societat Cultural i Esportiva La Lira, Els Tigres, Bar
Versalles, Quesbo, Bar do Galego, Tugas i Companyia, Forn Camil Padró, Grup Mèmora, Bici
Clot, Cooperativa La Llauna.
Amb la participació de: Activijoc, El pot petit, Grup Vocal TNT, Tukantú, Els Bentocats, Pòker
d’Asos.
Mitjans de Comunicació: L’Andreuenc, El Periódico, BTV, Radio Trini Jove.
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LA RECERCA APLICADA: “COM A CASA: PROCÉS DE CANVI CAP EL MODEL DE RESIDÈNCIA
GERONTOLÒGICA CENTRAT EN LES PERSONES”.

Aquesta recerca s’ha desenvolupat, bàsicament l’any 2016, gràcies a la col·laboració entre el
Departament de Planificació i Processos, el Departament de Gent Gran de l’Àrea de Drets
Socials de l’Ajuntament de Barcelona i l’equip directiu i de professionals de la Fundació.
Comissió impulsora i equip de recerca:
Ajuntament de Barcelona:
Àngels Campos. Tècnica de Gestió del Departament de Planificació i Processos. Àrea de Drets
Socials.
Laura Porzio. Tècnica de suport del Departament de Planificació i Processos. Àrea Drets Socials.
Ester Quintana. Cap de Departament Gent Gran. Àrea Drets Socials.
Carmina Català. Cap del Departament de Planificació i Processos. Àrea Drets Socials.
Marisa Parés. Tècnica de Gestió de la Direcció d’Estratègia i Innovació. Àrea Drets Socials.
Fundació Casa Asil:
Ascensió Finet. Gerent
Susanna Fraile. Directora tècnica
Teresa Marfull. Directora Comunicació
Per a nosaltres ha estat una oportunitat única comptar amb el suport i el treball de la Direcció
d’Estratègia i Innovació de l’Ajuntament i en especial dels seus tècnics. Disposem d’una
fotografia del moment en el que estem en la nostra voluntat i ferma decisió d’avançar
decididament en acompanyar a cada persona que viu a la residència.
I el més important: disposem de les conclusions que es desprenen d’aquesta fotografia i
d’unes recomanacions per transformar la nostra pràctica; la de tots.
L’interès de l’Ajuntament era i és la de procurar aplicar els resultats d’aquesta recerca a
d’altres residències, començant per aquelles de la seva titularitat.
La vam titular: “Com a casa: procés de canvi cap el model de residència gerontològica centrat
en les persones”.
El seu contingut consistí en analitzar i identificar els factors claus de la transformació d’una
residència gerontològica des d’un model hoteler i de servei al model d’atenció integral
centrada en les persones (AICP).
Així, el seus objectius van ser:
§

Analitzar quin impacte estava tenint aquest procés de transformació i aplicació del
model en la vida quotidiana de les persones implicades.
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§

Recollir relats i experiències de les persones residents i de les seves famílies
mitjançant entrevistes.

§

Identificar els processos claus i avaluar en quina fase i moment es trobaven.

§

Detectar àrees de millora, ajustades als objectius de la Casa Asil.

I el mètode aplicat es corresponia amb els elements claus del model i en els valors i maneres
que procurem dur sempre a la Casa Asil.
Una metodologia de recerca qualitativa amb la implicació dels mateixos agents de canvi, a
partir d’un procés d’investigació i participació.
Els àmbits principals de recerca van ser: les persones residents, les famílies, els professionals i
els espais físics.
Una de les eines principals van ser les entrevistes. Mitjançant elles es va analitzar la relació
entre les necessitats reals, les experiències i els desitjos de les persones amb els mateixos
principis del mateix model d’atenció integral centrada en la persona.
I del que es va desprendre d’elles en sorgiren l’establiment de criteris i prioritats per dissenyar
la metodologia a emprar per contextualitzar i adaptar el model a la realitat social i física de la
Casa Asil.
Finalment es van realitzar entrevistes a homes i dones residents, d’entre 77 i 96 anys, a
familiars de persones residents amb autonomia i/o amb deteriorament cognitiu i a equips
professionals d’atenció quotidiana i tècnica.
Vam tenir en compte en triar a les persones a entrevistar el gènere, l’edat, el nivell de
dependència funcional, la procedència del domicili o d’altres residències i el temps que feia
que vivien a la Casa Asil.
L’altra eina fou l’autoavaluació, a partir d’un instrument qüestionari que permet realitzar una
revisió interna crítica sobre com s’està duent a terme el procés de transformació cap al model
d’atenció integral centrada en la persona (AICP).
Aquest instrument es construeix sobre dues dimensions principals: l’atenció a la persona i
l’entorn.
Aquestes dues dimensions engloben 10 components que corresponen als principis i criteris del
model AICP, segons va definir l’experta Teresa Martínez, al 2013.
Cada un d’aquests 10 components fa referència a uns criteris i a unes accions que
s’estructuren en 20 processos clau.
I cada criteri i acció s’auto avalua mitjançant descriptors de bones praxis en les trobades dels
grups de revisió participativa.
L’objectiu d’aquests grups va ser analitzar en quina fase es troben els 20 processos claus (no
iniciat, incipient, avançat o consolidat) i, al mateix temps, fou una eina molt important d’auto
reflexió i conscienciació.
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Vam organitzar 5 grups de revisió participativa; un per equip de planta. Cada grup era format
per les tres persones del grup “motor”, la gerent, la directora i la cap de comunicació, tres
auxiliars (un per cada torn), una persona de serveis generals i dos o tres tècnics.
La tercera eina fou l’observació duta a terme per una tècnica de l’Ajuntament. Van observar
plantes (menjadors, gimnàs, perruqueria, espais comuns, porxo...); les activitats dinamitzades
(els tallers de pintura, el bingo, tallers de memòria, activitats intergeneracionals, teatre)...
I, per últim, es va poder comptar amb un grup extern de contrast format per professionals i
persones expertes que van dur a terme dues accions claus: Un grup de discussió sobre tot el
procés de recerca posant èmfasi en els documents de l’anàlisi. I la resposta conjunta a un
qüestionari per avaluar la relació entre l’impacte i la viabilitat de totes les mesures elaborades.
Les seves aportacions recollides foren fonamentals per a les conclusions de la recerca aplicada.
Quins han estat els resultats?
En aquest apartat presentem els resultats més significatius envers l’anàlisi de tots els materials
recollits. Es presenten totes les dimensions analitzades (algunes agrupades de forma
transversal) i els seus components i significats principals en el marc del model d’AICP. Després
presentem l’anàlisi dels resultats de les dades recollides per cada dimensió, segons quatre
punts de vista:

1. Les persones residents (entrevistes i observacions)
2. Familiars (entrevistes i observacions)
3. Equip de professionals (revisió participativa amb l’instrument/qüestionari)
4. Experts (Grup de contrast)

1. El coneixement de la persona
Cal reforçar el coneixement integral de les persones residents, especialment quan es tracta de
persones amb demència
Ens cal redefinir el rol de l’auxiliar de referència, entès com el professional central que
acompanya la quotidianitat.
Hauríem de contemplar que pot haver-hi alguna altra persona de confiança i proximitat, que
mantingui amb la persona resident un vincle significatiu i que pot acompanyar-la en moments
rellevants.
Ens cal treballar amb profunditat i amb temps els processos de preingrés, així com els
d’acollida i d’acompanyament permanent.
En relació a les històries de vida, és fonamental com es recull tota la informació durant el dia a
dia, i no tant el format en què es recull. El recull no ha de ser un “dossier” reduït a una mera
biografia i ha d’incloure aspectes rellevants de la vida de les persones, especialment les
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preferències, els gustos i totes les dades significatives sobre la vida quotidiana.
Es fa necessari transformar radicalment el format i la temporalitat del Pla de Vida (PIAI) en
funció de cada cas perquè sigui uns instrument interdisciplinari i fonamental per a la vida
quotidiana de les persones i útil per a tots els agents implicats. És fonamental que les persones
residents, sigui quin sigui el seu estat cognitiu, participin en la seva elaboració.
El responsable del PIAI ha de ser tot l’equip; cadascú aportarà la seva expertesa tècnica i la seva
especificitat com a professional des d’un punt de vista col·laboratiu i complementari. Cal que hi
participi la mateixa persona resident i altres persones significatives.
La direcció haurà d’organitzar i acompanyar els equips cap al coneixement permanent de la
persona. Els professionals han d’estar en continu procés de coneixement i cal que es formin des
d’una aproximació vivencial.

2. L’Atenció personalitzada
Cal promoure i potenciar les habilitats de cada persona a partir de la seva singularitat. És
necessari atendre la diversitat, respectant les singularitat de cadascú.
És imprescindible organitzar els equips i planificar les tasques en funció de les persones:
prioritzar l’atenció a les persones i no l’organització de les tasques.
I replantejar els perfils professionals (tècnics i atenció a la vida quotidiana) i les seves funcions,
i donar prioritat al personal auxiliar pel que fa als processos d’atenció personalitzada.
Es tracta de fer operatiu el PIAI i fer que aquesta eina incideixi directament en l’organització i
els equips. És una eina que ha de servir perquè els equips sàpiguen què han de fer i com ho han
de fer amb cada persona resident. Una proposta seria triar dos o tres objectius de cada persona
amb la seva implicació i, si s’escau, de la pròpia família. Una altra, posar en marxa accions de
sensibilització per als cassos de persones amb deteriorament cognitiu.

3. Reconeixement i respecte a la persona i la seva intimitat.
Partim de dinàmiques molts diferents pel que fa al respecte a la dignitat de les persones
autònomes i de les persones amb deteriorament cognitiu. És necessària una revisió profunda
d’aquelles dinàmiques que vulneren, sovint inconscientment, la seva dignitat.
La formació específica dels professionals per entendre, saber atendre i comunicar-se amb les
persones amb comportaments o situacions complexes, sobretot les persones amb
deteriorament cognitiu, és del tot imprescindible.
Cal organitzar espais d’anàlisi i reflexió de la praxis de les situacions quotidianes per revisar les
dinàmiques i les tasques dels equips, amb l’objectiu de l’aprenentatge i la millora contínua.

És imprescindible revisar i modificar tots els processos que tenen a veure amb les activitats
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íntimes de la vida quotidiana, amb particular atenció a la higiene i a les necessitats d’anar al
lavabo.
Cal garantir la confidencialitat de la informació i de les dades personals: és important saber
distingir entre la informació sobre la persona resident que tothom ha de conèixer i la que no cal.
Ens hem d’acostumar a evitar la praxi de parlar d’una persona davant d’ella sense incloure-la a
la conversa, sigui quin sigui el seu estat cognitiu.
Cal promoure la sensibilització de les famílies en relació amb les maneres de comunicar-se i
mantenir les relacions socials amb les persones que presenten deteriorament cognitiu.

4. Autonomia, benestar i independència
Cal sensibilitzar i formar sobre la importància de promoure l’autonomia de les persones grans,
encara que tinguin deteriorament cognitiu, entre tots els agents implicats.
I organitzar les tasques d’atenció quotidiana fent conviure l’autonomia, la seguretat i la
independència. Garantir un punt d’equilibri.
Així com acordar i consensuar (les persones residents, els familiars i els professionals) en un
document fins a quin punt s’assumeix el risc de promoure l’autonomia i el benestar.
I, en conseqüència, flexibilitzar i modificar les activitats d’atenció quotidiana, promovent que
les persones puguin continuar vivint al seu ritme, per garantir el manteniment de les seves
capacitats i habilitats.
I generar espais d’escolta amb les persones residents per detectar els desitjos i les necessitats
de les que no poden expressar-los.
Cal la sensibilització de les famílies, en particular a les de persones amb deteriorament cognitiu,
sobre la importància d’estimular la mobilitat física i l’autonomia, entesa com la capacitat de
prendre decisions.
I fer del tot operatius els protocols de prevenció de caigudes.
Així com adaptar els espais i incorporar dispositius tècnics d’ajuda.

5. Equips de professionals i organització
L’objectiu professional principal en una residència ha de ser acompanyar les persones en els
seus projectes de vida i no només servir-les i atendre-les.
Cal desjerarquitzar els equips i aprendre a treballar de manera col·laborativa, fent interactuar
constantment l’expertesa des de diferents nivells.
Imprescindible canviar els rols i la valoració de tots els professionals. S’ha de reconèixer
l’auxiliar de referència com a element clau (“pal de paller”) i articulador en relació amb la resta
de professionals tècnics i posar de rellevància el seu rol davant de les famílies.
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Treballar fort per revertir els organigrames funcionals i desjerarquitzar-los perquè tots els
professionals siguin reconeguts com a rellevants pel que fan. Un punt fonamental serà eliminar
els uniformes.
Acostumar-nos a que les pautes no s’han de donar, sinó que tots els professionals han de
participar en la seva elaboració de manera participativa, consensuada i col·laborativa en les
reunions interdisciplinàries de planta.
Hem de promoure i garantir espais i dinàmiques de treball que donin seguretat, confiança i
tranquil·litat als equips professionals per expressar lliurament les seves dificultats i
preocupacions.
Per promoure el canvi de paradigma que suposa el model “atenció integral centrada en la
persona (AICP)”, cal implementar un pla de formació contínua, des l’oportunitat que ofereix el
dia a dia i la quotidianitat, com un espai d’anàlisi, reflexió, aprenentatge i millora contínues.

6. Espai físic
Quan es tracta d’un procés de canvi d’una residència amb una estructura vertical, és important
prioritzar la modificació dels seus usos i l’organització dels espais en termes de pràctiques de
convivència. La possibilitat de transformar els espais en unitats de convivència ha de ser
valorada en termes de viabilitat.
I, de manera prioritària, ja des d’ara, afavorir la personalització i l’actualització constant dels
espais propis per envoltar-se d’objectes significatius. La personalització dels espais amb colors,
quadres significatius, etc. Pot ser una estratègia per afavorir l’orientació i la independència de
les persones residents.
Avançar cap a habitacions individuals i col·locar elements no fixos (paravents, elements de
separació, etc.) a les habitacions dobles per transformar-les en individuals.
Així com crear espais reduïts per a totes les persones residents que afavoreixin entorns de
tranquil·litat. Crear espais per a les visites i de relació entre persones residents per mantenir
relacions personals agradables i amb privacitat.
I, paral·lelament, ampliar els espais comuns del centre. Involucrar les persones de manera
participativa en l’organització dels usos dels espais comuns.
Procurant afavorir les relacions visuals mitjançant l’organització del mobiliari, que no ha de ser
“geriàtric”. Evitar, per exemple, que les persones estiguin assegudes en bateria i durant tot el
dia en cadires de rodes, tenint butaques com les de “casa”.
I garantint que les persones amb deteriorament cognitiu disposin de zones segures, mitjançant
claus visuals i dispositius tècnics que facilitin l’orientació i promoguin la mobilitat.
En el nostre pla d’acció del 2017, una bona part d’aquestes conclusions s’han transformat en
reptes a aconseguir. El pla d’acció general, el del Consell, el de la directora de la residència i del
centre de dia i el de la responsable de comunicació estan presidits per aquests afanys.
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EL DOCUMENT D‘ACORD ENTRE LES GERMANES DE LA SAGRADA FAMÍLIA D’URGELL I EL
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

A la reunió de la Junta del Patronat de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar,
mantinguda el passat 5 de juliol, hi van participar la Germana Montserrat Farré, provincial i la
Germana Susanna Cano, ecònoma provincial de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família
d’Urgell, tal com havíem acordat prèviament.
L’objecte de la seva presència era donar a conèixer a tots els membres de la Junta el treball que
realitza en tots els àmbits l’Equip de Titularitat de l’Institut i la direcció dels Centres de la
Sagrada Família, per tal de afavorir un coneixement mutu i aprofundir en la col·laboració entre
la Fundació Casa Asil i l’Institut en els moments actuals de canvis en les dues institucions.
En el marc d’aquesta reunió, les germanes van informar que la comunitat de religioses que
durant aquests 150 anys ha viscut a les nostres instal·lacions marxarà de la Casa Asil, per
diferents motius, sense deixar per això el servei als avis i als nens:
§

La Fundació té un projecte de remodelació de la Residència amb un termini indefinit,
això afecta a l’espai que ocupa la comunitat, que està sobre dimensionat i no té les
condicions de privacitat necessàries.

§

La Fundació no té en aquests moments capacitat econòmica per poder adequar les
instal·lacions a les necessitats de la comunitat i l’Institut entén que fer obres
comporta un malbaratament per a una solució provisional.

§

D’altra banda és un fet que les congregacions religioses estan agrupant comunitats,
també la nostra, per tal de potenciar la vida en comú, la pregària i el treball. Això no
implica en cap cas, una actitud de recular en el servei i la feina. Cal reconèixer la
realitat i discernir el nou camí a seguir amb calma, seny i confiança: segur que Déu hi
farà més que nosaltres.

§

Tots aquests motius impliquen que la presència de les Germanes de la Sagrada Família
d’Urgell als serveis de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar es durà a
terme mitjançant l’acció d’algunes religioses i laics compromesos amb els valors i la
manera de fer de la Institució. Realitat que ja es dona en altres centres de l’Institut de
la Sagrada Família.

Esperem que entendreu aquesta decisió que és un canvi considerable, però si ho mirem, com
dèiem abans, des de la perspectiva dels signes dels temps és comprensible i no tant diferent de
com fins ara. També cal dir que en el futur aquesta decisió és revisable. Sempre hi haurà la
porta oberta i Déu dirà en cada moment.
I, amb l’objecte que tothom que tingui relació amb els serveis de la Fundació Casa Asil de Sant
Andreu de Palomar conegui els motius que han dut a aquesta decisió, acorden la redacció i la
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signatura d’aquest document conjunt i donar-lo a conèixer.
Sant Andreu de Palomar, 26 de juliol de 2016
Per la Fundació Casa Asil

Per l’Institut de les GSFU

Josep Soler, president

Montserrat Farré, Superiora provincial”

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA – CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR – FUNDACIÓ PRIVADA

262016
MEMÒRIA

26

LES INVERSIONS REALITZADES AL 2016
Residència i Centre de Dia
Mobiliari plantes

7.256,15 €

Parament plantes

11.640,84 €

Decoració plantes

6.188,49 €

Condicionament espais

29.325,08 €

Informàtica i altres

4.102,25 €

Cuina, neteja i bugaderia

8.805,74 €

Espais comuns (recepció i planta baixa)
Total Residència i Centre de dia

39.247,34 €

98.645,89 €

Escola
Banys adaptats i altres

23.621,35 €

Ampliació pati terrassa

44.804,00 €

Desfibril·lador

1.195,00 €

Total Escola

69.620,35 €

Sonorització auditori

18.511,79 € (finançats íntegrament per l’AMPA)

Total Inversions 2016

186.778,03 €
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LA COMUNICACIÓ (WEB, MITJANS, XARXES SOCIALS)

1. Nova web: www.casaasil.cat
En motiu del 150 aniversari i la nova imatge de la Fundació, s’ha fet necessari realitzar un lloc
web amb esperit renovador, on s’hi puguin trobar explicats els valors i projectes actuals i les
activitats de l’entitat i també les notícies i articles relacionats amb la nostra tasca. El fet que
sigui una web dinàmica ha permès anar incorporant les noves informacions que narren el
moment que viu la Fundació Casa Asil. Aquesta nova web, doncs, ha nascut amb la voluntat de
ser el lloc de referència pels mitjans de comunicació i institucions que busquin informació
sobre la nostra entitat.

En aquest primer any ens hem centrat en publicar totes les dades de la Fundació i d’anunciar
els actes del 150 aniversari. Alhora, s’han començat a dinamitzar i difondre, amb el blog, els
projectes en xarxa, la quotidianitat a la Casa Asil i les accions de voluntariat, entre d’altres.
Després del llançament del lloc web s’han realitzat certes accions de posicionament a Internet
(presència a cercadors com Google).
En aquest sentit, algunes de les accions fetes han estat:
§

Posar paraules clau dins del lloc web i a cada article nou del blog

§

Incrementar el nombre de visites a partir de les xarxes socials

§

Obrir un compte de Google Business a Google Maps
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VISITES ANUALS: 6.854 | PÀGINES VISTES: 17.301 | USUARIS ÚNICS: 3.940
NOMBRE DE SESSIONS PER MES. 2016

2. Xarxes socials
Actualment, les persones s’agrupen també a la Xarxa. I ho fan per motivacions diverses: temes
d’interès, sentiments de pertanyença, identitat, etc. Per aquest motiu, una de les accions que
hem iniciat aquest any ha estat iniciar la comunitat en línia al voltant de la Fundació.
A l’hora d’escollir quines eren les xarxes més adequades per a crear la nostra comunitat online,
vam tenir en compte una sèrie de factors:
§

Perfil de les persones ja vinculades a la Fundació: treballadors, famílies, mestres i ex
alumnes.

§

Perfil de persones amb altres motivacions o centres d’interès més generals però
vinculats amb els valors de la Fundació com ara voluntariat, gent gran, educació,
barri…

§

Capacitat de mantenir els perfils de xarxa de manera continuada. Cada perfil que es
crea comporta tenir-lo actualitzat periòdicament i, per tant, és una inversió de temps
considerable.

Finalment, s’han creat perfils en tres xarxes diferents: Facebook, Twitter i YouTube. Facebook
per ser una xarxa social molt estesa i que abarca un públic molt ampli. Twitter és una xarxa on
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són molt actives les entitats, els mitjans de comunicació i persones públiques (polítics,
influencers, etc.)
YoutTube perquè part del material que anem generant és audiovisual i, per tant, l’hem
d’allotjar en alguna xarxa social preparada per aquest tipus de contingut.
3. Mailchimp (butlletí electrònic)
Una de les activitats realitzades durant el 150 aniversari va ser “Camina amb la Fundació”, una
caminada de tots els amics de la Casa Asil per Sant Andreu. Aquesta activitat era amb
preinscripció i els assistents van donar les seves adreces de correu electrònic per a seguir
estant informats sobre l’entitat.
Per aquest motiu vam pensar que seria interessant crear un butlletí que tindria una doble
funció: informar de les activitats i campanyes de la Fundació, per una banda, i per l’altra,
incrementar les visites al lloc web.
L’eina triada ha estat Mailchimp, una utilitat gratuïta que permet enviar butlletins visualment
atractius per correu electrònic i de manera massiva. A més, després en permet veure les
estadístiques i portar-ne un seguiment.
SUBSCRIPCIONS TOTALS (desembre 2016): 255
Amb aquesta plataforma hem fet 4 enviaments:
§

Agraïment per suport a la caminada del 150 aniversari

§

Invitació a la Festa de Cloenda del 150 aniversari

§

Campanya de micromecenatge d’En Bici Sense Edat

§

Felicitació de Nadal

Aproximadament, un 45% els obre i vora un 10% hi interactua.
Aquesta utilitat permet treballar amb diverses llistes de persones, per la qual cosa, hem
començat a utilitzar-la també per informacions internes (treballadors, famílies, voluntariat), a
més de les externes (entitats, proveïdors, subscriptors, etc.), una línia en la qual volem seguir
treballant.
4. Campanya projecte microfinançament Giving Tuesday
Quan el setembre passat ens van proposar de formar part de la prova pilot del projecte En Bici
Sense Edat, poc ens imaginàvem que al cap d’un parell de mesos l’experiència ens agradés tant
com per engegar un procés de micromecenatge i mirar d’aconseguir una d’aquests rickshaws
que treien un somriure els avis i als seus conductors. I amb la suma de molts amics de la
Fundació vam aconseguir el repte.
http://www.elmeugradesorra.org/ca/repte/12992/una-bicicleta-per-a-compartir-records/
Les accions que es van fer per dur a terme la campanya van ser:
§

Preparació del contingut visual i textual per a la pàgina de la plataforma
migranodearena.org.
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Difusió i seguiment a través de les xarxes socials i el blog de la Fundació.
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LA COMUNICACIÓ INTERNA

Pel que fa a responsabilitats i accions de l’àrea de comunicació interna, s’ha posat l’accent en
fer més fluïda la comunicació entre equips, familiars, residents, voluntaris i patrons. Tot i que
aquesta tasca és encara incipient, a través del programa Resiplus, a través del espais de la casa
que permeten posar-hi anunciats d’activitats, a través de canviar el to i les expressions dels
redactats, aquest anys 2016 hem aconseguit prendre consciència que el mateix es pot dir
d’una altra manera.
Una primera dada que reflexa aquest canvi de tarannà, és que durant l’any 2016 s’ha escrit 55
cartes de condol i comiat personalitzades, adreçades a familiars tant de residents que han finat
com a treballadors que han tingut una pèrdua familiar.
Aquesta és una manera que considerem fa visible el nou model de residència i centre de dia
que volem.
En ares de la transparència posem l’accent en comunicar totes i cadascuna de les incidències,
canvis i novetats que es van donant en el nostre dia a dia.
(Estudiants voluntaris del Col·legi de la Fundació Casa Asil)

1. En Bici Sense Edat
Tal i com es va plantejar el projecte de prova pilot de “En Bici Sense Edat” per Barcelona, les
activitats realitzades han estat organitzades de manera tal que el col·lectiu de la gent gran de
la ciutat, pogués experimentar la proposta original e innovadora de “En Bici Sense Edat”
(Cycling Whithout Age): retornar la capacitat d’anar amb bicicleta a la gent gran, tenint en
compte les dificultats de mobilitat d’aquest col·lectiu.
Tot gràcies a l’ús d’un rickshaw, un tipus de bicicleta específicament adaptat, amb el qual no
solament vam oferir a la gent gran la possibilitat de tornar a anar en bicicleta, sinó a més,
d’establir una connexió intergeneracional entre els/les conductors/conductores i els/les
passatgers(passatgeres.
Durant 10 setmanes vam poder oferir de manera totalment gratuïta, sortides en bicicleta a 9
centres i/o entitats dedicats a la gent gran a la ciutat de Barcelona.
Amb la utilització d’un sol tricicle vam oferir 5 cursos de formació a un total de 37
conductors/es voluntaris/es. Amb la col·laboració d’aquests voluntaris es van poder realitzar
un total de 73 sortides que van gaudir 142 persones de 6 barris diferents de la ciutat.
Text extret de la memòria Prova Pilot per a Barcelona octubre-desembre 2016
Les persones de la Casa Asil que hi van participar, van ser 56, acompanyats per nois i noies del
nostre col·legi i també professionals de la Casa Asil.
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Majoritàriament el passeig es va centrar en el barri de Sant Andreu, d’on majoritàriament en
són fills i filles les persones que viuen a la Casa.
Alguns testimonis dels nostres professionals i voluntaris del col·legi:
“Per a nosaltres ha estat una prova pilot molt engrescadora que ens ha aportat molta
satisfacció; on hem pogut ajudar als residents a recordar moltes coses, on els hi hem vist uns
somriures i expressions poc habituals, on els hem sentit a parlar de manera diferent, on ens
hem relacionat d’una altra manera, i per tant ens hem conegut des d’una altra vessant. Totes
aquestes sensacions no han sigut fruït d’un instant sinó que han perdurat, molts d’ells, al cap
d’uns dies, ens han dit “no puc tornar a sortir amb el tricicle?”
Pilar Pàmies – Fisioterapeuta de la Casa Asil
“Havia oblidat què era sentir el vent als cabells” Amb els ulls brillants i un lleu somriure als
llavis, li vénen a la ment un munt d’experiències i records que no triga a compartir amb
nosaltres, els seus companys de viatge.
Pilar Pàmies – Fisioterapeuta de la Casa Asil
“És una manera molt original de donar un parèntesi de la rutina dels avis de l’Asil. Poden sortir
al carrer, sentir l’aire fresc a la cara, reviure vells records d’on vivien i què feien. És una altra
manera de comentar les històries de la seva vida amb els joves i poder crear un vincle nou i
fort.”
“Sents de primera mà l’alegria de la gent gran quan recorda vells temps, fan alguna cosa poc
habitual. És un voluntariat molt més personal, íntim, coneixes de veritat el passat de la gent i
com se sent. Una àvia em va dir “esto no se paga con nada en el mundo”. M’he sentit realitzat
quan vaig aconseguir superar la por al fracàs al poc que faig de la bicicleta.”

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA – CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR – FUNDACIÓ PRIVADA

332016
MEMÒRIA

33

LA NOSTRA VISIÓ DEL FUTUR DESITJAT, CONSTRUÏDA ENTRE TOTS, ORIENTA ELS PLANS
D’ACCIÓ ANUALS
La Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar vol esdevenir un espai familiar i proper,
alegre i motivador, on cada una de les persones ateses esdevingui protagonista de la seva vida.
On cadascun dels professionals se senti també protagonista, compromès i satisfet per la tasca
d’ajut i suport que proporciona a les persones i els familiars, participant activament, i vivint en
confiança l’atenció que es lliura.
Una organització que fomenti les relacions personals, afavorint l’autonomia i la participació
activa. Integrant residents, usuaris, alumnes, professionals i famílies en un diàleg constant
compartit i comú, obert i flexible, basat en el respecte, l’escolta activa, la solidaritat i l’equitat.
Una Institució que garanteixi l’accessibilitat, la intimitat i la personalització amb respecte a les
diferències, a partir de l’adequació permanent dels seus espais, afavorint i facilitant la qualitat i
la gestió dels processos d’atenció. Que visqui i gaudeixi la seva realitat intergeneracional
fomentant els valors i suport del voluntariat, de la comunitat religiosa i de la comunitat.
Una Fundació clara i transparent en la seva gestió i comunicació.
Eixos estratègics - Principals eixos del Pla Estratègic 2014-2023 que guien els Plans d’Acció
anuals.
Eix 1r. L’establiment d’una nova cultura organitzativa a partir d’una visió compartida i d’un nou
model relacional basat en la participació, la responsabilitat i el compromís individual i conjunt
en els diferents àmbits d’acció de la Fundació i des d’un treball coparticipatiu, democràtic i en
xarxa.
Eix 2n. La promoció del creixement personal i professional dels equips per una millora
continuada en l’atenció i el benestar de les persones que conformen la Fundació: residents,
usuaris, alumnes, professionals i familiars, així com l’atenció a les seves necessitats i realitats
tant individuals com col•lectives sense exclusió. És a dir entenent l’atenció a la diversitat com a
quelcom inherent a les persones que ens fa únics i diferents, i ens fa protagonistes del nostre
projecte de vida i com a riquesa del nostre treball i projecte de futur.
Eix. 3r. L’adequació dels espais de la Fundació per facilitar una convivència i un treball més
proper, en un entorn familiar i acollidor que garanteixi alhora l’accessibilitat, la intimitat, les
relacions personals i fomenti l’autonomia personal a partir de la capacitat d’atenció a la
diversitat.
Eix. 4t. La garantia de la sostenibilitat dels serveis a partir d’una gestió eficient i eficaç dels
recursos, transparent i promovent la recerca de noves fons de finançament.
Eix. 5è. La promoció i l’establiment de les eines necessàries per a una comunicació àgil, clara,
cohesionada i permanent en el conjunt d’accions i serveis de la Fundació.
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EL PLA D’ACCIÓ DE 2016
La Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar som les persones
Cada resident, cada assistent al centre de dia, el nostre nord; i també els familiars i els
treballadors.
1.1.

Un pla individual per a cada un d’ells amb la participació de familiars i treballadors.

1.2.

Les reunions de planta: el nucli de la nostra feina.

1.3.

Les reunions inter disciplinars: sumar sabers i experteses davant els canvis.

Els residents i les persones que assisteixen al centre de dia.
2.1.
L’esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar... uns moments de gaudi; cada vegada més,
adaptats a cada persona.
2.2.
La cura dels espais individuals i col·lectius. Calidesa i comoditat. Viure sense fred i no
passar gaire calor.
2.3.
Els ajuts tècnics, el confort pels residents i assistents al centre de dia i la cura pels
professionals.
2.4.

Omplim la vida d’actes, celebracions i festes pels que viuen i conviuen a la Casa Asil.

2.5.
Actuacions, actes, celebracions i festes amb els residents i amb els alumnes de
l’escola.
Els familiars dels residents i dels assistents al centre de dia.
3.1.
Incorporem els membres de la família en aconseguir la millor qualitat de vida pel seu
familiar.
3.2.

Busquem eines de comunicació efectiva entre ells i els treballadors.

3.3.
Familiars que acullen, informen i acompanyen a les noves famílies en els seus primers
temps de residència.
3.4.

Molts familiars voldrien ser actius en els actes, celebracions i festes. Fem-ho possible.

Els treballadors. Cuidem-los.
4.1.
Volem treballadors que creixin personalment i professional. Acompanyem les seves
emocions per promoure el benestar dels equips.
4.2.

Fem uns calendaris que permetin la màxima estabilitat dels equips de planta.

4.3.
Seleccionem i acollim i acompanyem a les persones que fan les suplències i fem que
es vulguin quedar amb nosaltres.
4.4.

Fem un pla de formació que respongui als seus interessos.

4.5.

Fem del pla de riscos laborals una mostra més del respecte que els devem.
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4.6.
Fem el possible per avançar en la conciliació del treball amb la vida familiar de cada
treballador.
Els voluntaris, l’altre peça imprescindible per fer possibles els desitjos i anhels dels residents i
assistents al centre de dia.
5.1.

Un voluntari per a cada desig, per a cada anhel, per a cada estona.

5.2.
Aconseguim que siguin més, que siguin més joves, que siguin de l’escola i de
Andreu.

Sant

5.3.
Que el grup de coordinació vagi conformant una organització amb una més gran
relació i coordinació amb els professionals per satisfer les necessitats dels residents i assistents
al centre de dia.
5.4.

Formem als voluntaris.

5.5.

Cuidem-los, reconeixem i agraïm als voluntaris per la tasca que duen a terme.

Les religioses
6.1.

La seva acció voluntària de suport als residents

6.2.

La seva presència que acompanya els últims moments dels residents.

6.3.

La pastoral amb aquells residents i assistents al centre de dia que ho desitgen.

6.4.

La cura i la gestió de la capella.

La directora
7.1
Qui acompanya i esdevé un referent pels treballadors i pels equips a partir, en
especial, de les reunions de planta i de les inter disciplinars.
7.2
Qui organitza i lidera el treball del grup de professionals de la Línia 2. La seva tasca
clau. Un lideratge que creï equips i millori el treball de cada u i del conjunt. El seu millor suport.
7.3.
Qui participa en el grup que treballa els aspectes laborals diaris amb l’objecte que
aquests esdevinguin un suport per la consecució d’equips estables a les plantes.
7.4.
Qui promou i reforça el treball en equip de tots els professionals de la salut, el metge,
la psicòloga i les infermeres i impulsa la seva incorporació real al projecte “com a casa”.
7.5.
Qui estableix i manté espais periòdics de treball amb el personal de recepció, neteja,
manteniment, bugaderia i cosidor per promoure el seu paper actiu en la millora de la qualitat
de vida dels residents i assistents al centre de dia.
7.6.
Qui manté la seva presència, com a directora, en l’espai mensual de trobada dels
residents i en bimensual de valoració i seguiment dels temes relacionats amb el menjar.
7.7.
Qui participa en les reunions setmanals del Consell i mensuals de la Junta i redueix
(aquest any) la seva participació en els grups mixtes de treball.
7.8.
Qui té cura de la seva formació com a directora. (conèixer l’organització i la direcció
d’altres residències que volen, de veritat, centrar l’atenció en cada una de les persones que
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atenen; que comparteix reflexions i treballs en el grup de directores de FEATE, que es forma en
lideratge, que decideix i es prepara pel seminari LIM).
La responsable de Comunicació
8.1.

Qui fa costat i acompanya la directora.

8.1.1.
Assegurant la preparació conjunta del treball a dur a terme amb els professionals de
la Línia 2, amb els que assisteixin a les reunions de planta i fent-ne la valoració, de manera
sistemàtica.
8.1.2.
Participant en el grup laboral que debat i acorda allò referent als calendaris,
suplències, selecció i valoració del personal amb l’objecte que aquests aspectes que incideixen
tant directament en la vida dels treballadors siguin un ajut i la prova que el projecte “com a
casa” té una traducció en aquests temes.
8.2.

Qui avança en les funcions de responsable de comunicació de la Fundació.

8.2.1.
Posant en peu i liderant el grup de comunicació de la Fundació, incorporant-hi
persones disposades a aportar el seu saber professional a aquesta tasca.
8.2.1.1. Promovent que els seus membres participin en la redacció i l’aparició puntual de la
revista.
8.2.1.2. Acabant i gestionant els continguts que apareixen a la web.
8.2.1.3. Donant suport a la nova web de l’escola.
8.2.1.4. Duent la gestió de les xarxes socials.
8.2.1.5. Aconseguint nous redactors i corresponsals entre els residents, alumnes, treballadors
i familiars de la residència i l’escola.
8.2.2.
Convertint aquest grup en l’eina per fer difusió del que som, del que vivim i dels
nostres projectes. Dels actes i festes, dels actes de commemoració dels nostres 150 anys.
8.3.

Qui redueix la seva participació en els grups de treball.

8.4.

Qui participa activament en els treballs del Consell i la Junta.

La gerent
9.1.
Qui elabora el pressupostos i el pla de Tresoreria dels serveis de la Fundació; qui els
presenta pel seu debat i aprovació al Consell i a la Junta; qui informa del seu desenvolupament
i dels trets més importants del mateix per tal de fer-ne un seguiment mensual al Consell i
trimestral a la Junta. Pel que fa als de l’escola, la informació del desenvolupament al Consell i
la Junta sigui trimestral.
9.2.
Qui assumeix la màxima responsabilitat de tot el que fa a la captació de fons i lidera
el grup mixt de treball. Qui, en base al pla presentat per ella, debatut i aprovat en el marc del
grup, el Consell i la Junta, duu a terme les accions necessàries, el seu seguiment i la valoració
de les mateixes d’una manera sistemàtica.
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9.3.
Qui, com a tercera prioritat, planteja una proposta d’organització de l’Administració
perquè esdevingui un suport clar i efectiu a la Fundació i als seus serveis.
9.4.
Qui elabora la Memòria Anual de la residència i el centre de dia i presenta l’auditoria
dels comptes per tal de dur-los a l’aprovació de la Junta.
9.5.
Qui impulsa i garanteix, de manera planificada, el compliment dels compromisos que
hem assumit amb l’Ajuntament i segueix el compliment dels seus. Qui segueix la tramitació de
l’expedient d’increment de volumetria, proposant accions als diferents nivells fins la seva
aprovació.
9.6.
Qui condueix el grup de seguiment del contracte amb Cuina Gestió amb l’objecte que
el menjar sigui un gaudi pels residents i alumnes i s’adapti, cada vegada més, a les seves
necessitats i gustos. Qui, en base a la valoració del mateix, proposi o no la seva continuïtat
amb temps suficient per, si cal, convocar un nou concurs.
9.7.
Qui, en base a les funcions que té assignades, planifica i proposa un calendari de les
actuacions en relació als edificis de la Fundació i a la resta de Plans previstos de manera que
siguin coneguts i, conseqüentment, puguin ser tinguts en compte pel conjunt de serveis de la
Fundació.
9.8.

Qui participa activament en els treballs del Consell i la Junta.

Els patrons, al Consell i a la Junta
10.1.
Aquells que impulsen tossudament i esdevenen la garantia continuada que la visió
del futur que hem imaginat i hem definit entre tots, es faci realitat en el dia a dia.
10.2.
Aquells que, en base a un coneixement profund de la globalitat del Pla d’Acció 2016,
d’allò que ens hem proposat dur a terme totes i cada una de les persones de la Fundació,
n’estan informats puntualment i en fan un seguiment continuat.
10.3.
Aquells que, en especial tenint en compte allò que ens proposem, esdevenen la
garantia de la sostenibilitat de la Fundació, ara i en el futur.
10.4.
Aquells que, en especial en aquest any que commemorem els nostre 150 aniversari i
en el marc del context social i polític, esdevenen els ambaixadors de la Fundació davant els
responsables de les institucions i les associacions i entitats.
10.5.
Aquells que de manera prudent, acordada i decidida impulsen, amb els ritmes
acordats, que l’escola iniciï també un procés de transformació d’acord als principis definits en
la nostra visió de futur i encari molt millor els reptes als que ja es veu abocada per respondre a
les expectatives de les famílies i els alumnes.
10.6.
Aquells que, amb interès de sumar, acordin els nous termes de la col·laboració amb
les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, a fi que responguin i concretin les expectatives de
cada ú.
10.7.
Aquells que, en el transcurs de l’any, acordin les actuacions a dur a terme i les
realitzin per tal d’incorporar nous patrons a la Fundació.
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Obtenir fons per fer realitat el nostre projecte. Els amics de la Fundació.
11.1.
Sense disposar de fons econòmics, en la mida del possible constants i permanents,
ens serà molt difícil dur endavant el nostre projecte. Tant pel que fa al sosteniment d’una
organització el cost de la qual és superior als diners que rebem de l’Administració com pel que
fa a la inversió necessària per adequar les instal·lacions perquè no afegeixin dificultats a la vida
diària de residents, assistents al centre de dia i treballadors.
11.2.
La gerent i el grup de captació de fons, en base al treball realitzat i les valoracions
realitzades, treballaran en base a un planificació precisa d’accions a dur a terme en el transcurs
de l’any en les diferents línies definides des finals de 2014.
11.3.
Fent especial esment a la creació, impuls i manteniment de la figura dels “Amics de
la Fundació” i a la definició del projecte a presentar enguany a la convocatòria del “Giving
Thuesday”. Un projecte amb suficient atractiu per tal que pugui rebre donacions més enllà del
entorn que ens pot conèixer. Un projecte el contingut del qual sigui penjat a la plataforma amb
el màxim de temps permès.
Els nostres 150 anys. Ens donem a conèixer perquè més gent ens vulgui acompanyar. Volem
formar part activa de Sant Andreu i acompanyar també a altres entitats.
12.1.

No perdre mai de vista allò pel qual els commemorem:
§

Per donar a conèixer el nostre projecte

§

Per acostar-lo a més persones, començant per les més properes

§

Per construir una xarxa de complicitats amb totes elles i aconseguir més
col·laboradors immediats i potencials

12.2.

Valorem cada acte per treure conclusions que ens ajudin a millorar el següent.

12.3.

Una magnífica oportunitat que no deixarem perdre.
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LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
1. Qui som
La Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar és una institució privada sense ànim de lucre
que data de l’any 1865 i està profundament arrelada al barri.
En l’actualitat acull tres serveis: residència i centre de dia per gent gran i una escola d’infantil,
primària i batxillerat.
Una mica de la nostra història...
Arrel de l’epidèmia de còlera de 1865 el Rector de la Parròquia de Sant Andreu, Mossèn Pere
Xercavins i l’alcalde del poble, Sr. Ramón Planas, van encomanar la tasca d’acollida i cura de la
gent gran vulnerable de Sant Andreu de Palomar a la Mare Anna Ma. Janer, fundadora de la
Congregació de Religioses de la Sagrada Família d’Urgell, que amb el pas del temps s’ha
consolidat en servei de residència i centre de dia.
Al gener de 1879, per donar resposta a les necessitats d’escolarització, arrel de la
industrialització de Sant Andreu, es va començar a impartir ensenyament amb la posada en
marxa de l’escola Sagrada Família.
Des de l‘inici, la Fundació ha tingut la vocació de servei i acolliment a les persones del barri,
oferint diferents recursos en l’àmbit social, sanitari i educatiu. Al llarg de la seva història, ha
anat adaptant-se a la realitat i a la necessitat de cada moment.
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En l’actualitat, la Fundació compta amb 150 places residencials, 40 places de centre de dia i
més de 1300 places escolars. En total, hi treballem més de 250 professionals.
La nostra realitat intergeneracional promou la participació de diferents generacions insistint en
la validesa de tota persona i l’educació en valors.
Us convidem a visitar-la nostra web www.casaasil.cat on trobareu més informació de la nostra
identitat i del dia a dia a la Fundació.
També ens podeu seguir pel Facebook i Twitter!

2. Què volem
La Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar vol esdevenir un espai familiar i proper,
alegre i motivador on cada una de les persones ateses esdevingui protagonista de la seva vida,
on tots els professionals se sentin també protagonistes, compromesos i satisfets per la tasca
d’ajut i suport que realitzen.
Volem partir d’una mirada que reconegui a cada persona com a única, posant en valor la seva
vida, el que ha estat, el que és i el que serà; reconèixer la seva dignitat, amb les seves febleses
però, i sobretot, potenciant les seves capacitats.
Volem una organització que fomenti les relacions personals, afavorint l’autonomia i la
participació activa, integrant residents, alumnes, professionals, famílies i voluntaris en un
diàleg constant, compartit i comú, obert i flexible, basat en el respecte, la cooperació, l’escolta
activa, la solidaritat i l’equitat.
Aconseguint així un clima de confiança i compromís. És per això que tenim uns grups de
treball específics per aprofundir en els diferents aspectes del model Com a Casa. És fonamental
la participació de tothom. Hi esteu convidats!
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3. Què oferim
El nostre model es basa en l’atenció centrada en la persona a partir del respecte a la seva
dignitat, drets, preferències i la recerca del benestar potenciant les seves capacitats
independentment de la seva esperança de vida i del seu estat de salut. Busquem harmonitzar
l’organització amb les preferències i els desitjos, amb les necessitats socials i sanitàries de cada
persona.
Aquest model es construeix sobre la base del treball en equip i del rol actiu, responsable i
apoderat de les persones, dels seus cuidadors i de les seves famílies.
Eines clau:
§

Dossier de Vida: tota persona és la suma de les seves vivències. Per a nosaltres és
molt important conèixer la seva història, experiències, allò que li agrada i el que no,
il·lusions... No és un dossier tancat, continua obert i l’anem omplint dia a dia amb
tots aquells detalls que continuen definint a cada persona.

§

Pla d’atenció i vida (PAV): Volem que cada persona tingui el seu projecte vital de
futur, construït des de la màxima autonomia possible donant continuïtat a la seva
història i cercant la major qualitat de vida i benestar. Per definir-lo necessitem de la
participació de tots: resident i/o familiars i professionals en el marc d’una reunió
anual i el seu seguiment dia a dia.

§

Auxiliar de referència: la Casa és gran i en som molts. Pensem que és important
poder crear un vincle especial amb algú de nosaltres per tal de poder canalitzar
inquietuds i informació i vetllar d’una manera més acurada pel pla de vida. Aquesta
figura és l’auxiliar de referència, volem que sigui un “padrí/na” per a vosaltres.

En el transcurs de l’any 2016 atenent a les necessitats de nous suports a les persones residents
i aquelles que assisteixen al centre de dia, detectades en especial per les auxiliars de plantes i
els tècnics, hem incrementat el nombre d’hores d’auxiliars, en especial.
Atenció directa
§

Desdoblament de les plantes 4a i 5a, 6.700 hores anuals, equivalent a 3,75 persones.

§

Reforç al matí, especialment per llevar i donar l’esmorzar a la resta de plantes, 3.100
hores anuals, equivalent a 1,75 persones.

§

Reforç a la tarda, especialment per donar sopars i enllitar a la planta 2a., 900 hores
anuals, equivalent a 0,5 persones.

§

Pel cobriment de les reunions d’equips de plantes, 1.340 hores, equivalent a 0,75
persones.

§

Reforç d’infermeria els caps de setmana, 900 hores, equivalent a 0,50 persones.

Serveis generals
§

Ampliacions de jornada per millorar el servei de neteja, 1900 hores, equivalent a poc
més d’una persona.
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Centre de dia
§

Reforç de tarda, 900 hores, equivalent a 0,5 persones.

§

Nova contractació d’un suport administratiu a la direcció a jornada sencera.

Tot això representa ampliar la plantilla amb quasi 10 persones.
El cost d’aquestes contractacions ha estat de 165.000 euros.
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ÀREA DE SALUT
Aquesta àrea acull els serveis mèdic, d’infermeria i fisioteràpia.
La finalitat d’aquesta àrea és la de cercar el benestar i la qualitat de vida de la persona gran a
partir del foment, i/o manteniment, de la seva autonomia i l’atenció a les seves necessitats de
salut i funcionals a partir d’un treball continuat i coordinat entre els diferents professionals. Els
objectius són establerts dins el programa d’atenció individual i revisats anualment, i sempre
que es consideri oportú, a partir d’una avaluació integral i interdisciplinària.
Els objectius i actuacions dels diferents professionals que conformen l’àrea de la salut es
troben dins del diagnòstic integral del resident que inclou l’avaluació mèdica, social i funcional.
Servei mèdic
El servei mèdic disposa d’un metge propi qui dóna cobertura presencial cada matí de dilluns a
divendres de 8.30 a 13.30 hores a residència i al centre de dia en cas d’urgències. També
disposa d’una cobertura no presencial, localitzable, cada dia de la setmana.
A més els serveis de la Casa Asil disposen d’un suport mèdic extern a través de Mutuam, situat
al carrer Matanzas 33, de Barcelona
Es manté una comunicació constant davant qualsevol canvi significatiu de salut o per ingrés
hospitalari amb les famílies.
En cas de defunció, el centre té un acord amb serveis funeraris de Barcelona i Serveis Funeraris
Integrals, per a la certificació d’ un metge forense.
Servei d’Infermeria
L’equip d’infermeria està format per 6 infermeres, distribuïdes: 5 en el servei residencial i 1 en
el centre de dia. En cadascun dels serveis una infermera assumeix les funcions de cap
d’infermeria i de coordinadora del centre de dia respectivament. Així com també és la
responsable higiènic-sanitària de manera compartida amb la direcció tècnica d’ambdós
serveis.
L ‘equip d’infermeria té una cobertura presencial de 7h a 21.30h cada dia de la setmana, caps
de setmana inclosos.
El servei d’infermeria desplega:
§

tasques assistencials d’atenció a la salut com cures, gestió i administració de
medicació, control i gestió de dietes, presa de constants i controls diversos,
prevenció, gestió i seguiment de caigudes, mesures de contenció, etc.

§

tasques de gestió i administratives com registres, informació i atenció a les famílies i
residents, tramitacions de visites al CAP/especialistes/servei d’urgències, gestió de
farmàcia.

§

tasques de coordinació, supervisió i suport assistencial.
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participació en els diferents grups de treball específics de plantes i en grups de treball
transversal, en especial en el de millora de l’atenció.

La Cap d’infermeria i Responsable Higiènic Sanitària realitza el control de la despesa
farmacèutica, material de cures i d'higiene personal, control de receptes i SPD de farmàcies,
visites a especialistes, peticions d'ambulàncies, control sintrom, peticions de PAO, tramitació i
control d’espassats, seguiment de les derivacions i interconsultes, coordinació amb les
famílies per tràmits mèdics externs, peticions i tramitacions d'analítiques i d'altres controls,
seguiment de cuina, dietes, menús, plànols de menjadors, guies de servir. També supervisa els
alumnes en pràctiques que hi ha durant l’any. Realització de pre-ingrés
Conjuntament amb la direcció, entrevistes i noves contractacions de personal per suplències o
període vacacional.
Les dades que es presenten permeten visualitzar el perfil de les persones grans ateses així com
els seus nivells d’atenció.
Casuística de les cures

Residents que han rebut cures al servei d’infermeria
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Hi ha una disminució en el total de les cures realitzades durant l’any, que es deu, a les mesures
preventives i a la major cura de totes les nostres actuacions.

Contencions – Total any i a data 31.12.

Totes les contencions són de caràcter preventiu i postural. La detecció de risc de caiguda o de
seguretat d'un resident, es deriva al metge per avaluar la necessitat de contenció com a
mesura de prevenció. Es valora amb tot l'equip (metge, infermeria, auxiliars i fisioterapeutes) i
es pren la decisió que es creu oportuna. Després s'informa la família i es pren una decisió
consensuada. La família firma l'autorització. Cada sis mesos s'informa a Fiscalia de les mesures
de contenció física que hi ha a la Casa. A vegades és la mateixa família qui desitja una mesura
preventiva pel seu familiar.
En el nostre centre no s'utilitza cap tipus de contenció farmacològica.
Any rere any seguim treballant per reduir el nombre de contencions.

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA – CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR – FUNDACIÓ PRIVADA

462016
MEMÒRIA

46

Inter consultes / Visites mèdiques /especialistes

Úlceres per tipus i procedència

Al llarg del 2016 es van tractar un total de 26 úlceres (37 al 2015). A 31-12-2016 es mantenien
2 úlceres actives (2 al 2015), 1 sacra i 1 dit del peu, sent la resta plenament guarides.

Prevenció. Risc d’úlceres per pressió
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L’escala de Nortom ens indica el risc a patir una úlcera per pressió. L’avaluació realitzada ha
suposat en el 2016 que 45 residents portin matalàs antiescares i 70 residents portin coixins
antiescares. Han augmentat el nombre de residents amb cadira de rodes basculant que porten
coixí antiescares. En un total de 19 l’any 2016.

Evolució dels diferents nivells de dependència segons l’escala de Barthel

Avaluació de les incontinències

Tipus i control de dietes
El control de les dietes es fa diàriament mitjançant el programa informàtic Resiplus.
A cada planta hi ha una guia en la qual s’especifica la dieta que cal servir, els gustos i
preferències dels residents respecte a la seva dieta. Aquesta mateixa guia la té el cap de cuina
per ajustar al màxim la cuina a les preferències dels residents.
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El canvi en el perfil de les persones grans fa que el control de les dietes prengui una especial
rellevància, ja que, a més d’atendre les seves necessitats de salut, esdevé per a les persones
grans un espai important d’interès i de relació.
Amb l’objectiu de millorar i fer una dieta el més atractiva possible, s’ha augmentat la diversitat
en l’esmorzar i els berenars de la casa.
Les dietes turmix consten de dos plats ben diferenciats. Tenim una texturitzadora que
aconsegueix que el primer plat triturat sigui el mateix que el basal, conservant el seu sabor i
amb una textura adequada als que no poden deglutir correctament. El segon plat, per
conservar el nivell nutricional òptim en proteïnes, parteix del mateix basal però amb una
cocció especial, aquí es perd una mica en el gust però assegurem una aportació òptima.
§

Dieta basal: Indicada per a qui no requereix una dieta terapèutica específica.

§

Dieta basal hiposòdica: lleugerament hipocalòrica amb restricció de sodi, indicada en
cardiopaties i hipertensions.

§

Dieta diabètica: baixa en greixos i en hidrats de carboni. Recomanada a persones
amb diabetis diagnosticada.

§

Dieta protecció gàstrica: en gastritis actives i ulcus duodenal actius amb clínica.

§

Especial hipocalòrica: indicada per a usuaris amb sobrepès.

§

Especial astringent: baix contingut en fibres vegetals i lactosa, indicada en processos
aguts i/o malalties del budell.

§

Especial hipoproteica: Indicada en insuficiències renals cròniques severes.

§

Especial hiperproteica: indicada en quadres de hipoproteinemia i U.P.P. importants.

§

Especial sense greixos: indicada en colelitiasis amb clínica de còlics biliars i litiasis.

Textures i preparacions
§

Dieta triturada: indicada en problemes de deglució.

§

Especial verdura planxa: indicada per a usuaris amb dieta basal, basal hiposòdica i
sempre amb dietes hipocalòriques.

§

Especial sense residus: preparació per colonoscòpies.

§

Fàcil masticació: indicat en usuaris que presenten problemes de masticació, però es
vol conservar l’hàbit de masticació.

§

1r segons dieta i 2n planxa: a petició dels residents

§

1r verdura i 2n segons dieta: a petició dels residents

Encara que la cuina sigui una empresa externa, el treball és conjunt, amb un mateix objectiu.
Per aconseguir tot això, es treballa de forma conjunta diàriament a més de reunions
bimensuals amb els residents, cuina, RHS i direcció, per treballar tot allò que no els hi agrada i
potenciar les que sí.

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA – CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR – FUNDACIÓ PRIVADA

492016
MEMÒRIA

49

També es fan reunions de seguiments mensuals amb la direcció de cuina, cap de cuina,
dietista, representant del patronat, direcció de la residència i centre de dia, RHS de residència i
de centre de dia i personal auxiliar. En aquestes reunions es fa un seguiment de l’evolució del
mes. Es plantegen millores d’actuacions i reflexions.

Avaluació de les dietes segons plantes
1a Planta

2a Planta

3a Planta
Menjador general
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En aquest any 2016 s’han reduit els comensals del menjador general, en detriment de les
plantes, per poder donar una atenció més personalitzada als residents.

4a Planta

5a Planta

Registres d’avaluació i seguiment:
§

Valoració i entrevista a l’ingrés.

§

Registre de caigudes.

§

Full de seguiment.

§

Registre de dietes i incidències diaries de cuina.

§

Registre de constants, glucèmies, injectables, simtron, col.liris, pegats, matalassos
antiescares, inhaladors.

§

Registre de vacunacions.

§

Registre de canvis posturals.

§

Registre de contencions.

§

Registre individual de nafres.
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§

Registre de cures diàries. Registre de cures mensuals.

§

Registre d’incontinències.

§

Registre de visites mèdiques.

§

Barthel, Norton, Pffeifer, Dawton.

§

Registre de reunions interdisciplinars.

§

Registre d’administració de la medicació.

§

PIAI’S

Atenció a les famílies
La RHS de la residència té una atenció continuada als familiars des de les 8:00 h a les 17:00 h,
conjuntament amb el metge de 8.30h a 13.30h.
El registre de visites mèdiques externes anuals de tots els residents permet una setmana abans
de la visita, fer un recordatori als familiars. Si precisen d'un acompanyant, se’ls faciliten
telèfons de contactes perquè els familiars puguin resoldre l'acompanyament a la visita
pendent. En ocasions especials és la treballadora social qui s'encarrega de tramitar aquest
servei amb voluntaris.
Residents amb ingressos hospitalaris

Dies d’estada hospitalària.
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Estades hospitalàries segons casuística
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CENTRE DE DIA
L'equip de professionals del centre treballa de forma conjunta, vetllant pel benestar dels
usuaris/es i donant un suport continuat els assistents i a les seves famílies i/o cuidadors, està
format per:
Equip d'auxiliars:
Actualment treballen 3 auxiliars a jornada completa. Durant el 2016 es va fer una valoració del
perfil de assistents al CD i a causa de l'augment de trastorns de la conducta i a l'augment
d'assistents amb dependències majors, van passar de tenir 2 auxiliars i un reforç de 3 hores, a
6 h, i finalment a jornada completa, per garantir una atenció adequada.
Responsable del centre de dia
És infermera amb la titulació de l'especialitat en infermeria Geriàtrica. Coordina l'atenció entre
els diferents professionals que participen i donen suport al centre. S’encarrega de la part
sanitària, seguiment de l'estat de salut, dietes, medicació, realitza informes de valoració, etc.
En cas que la infermera no hi sigui podem comptar amb el suport del servei d'infermeria de la
residència.
Altres professionals que donen suport al CD en comú amb la residència:
Treballadora Social (veure àrea T. Social) .
Educadores Socials (veure àrea d'Educació social)
Fisioteràpia (veure àrea del servei de fisioteràpia)
Administració, direcció, comunicació, serveis generals, etc.
Els assistents al CD tenen el seu propi metge de família al CAP que els hi correspon. El metge
de residència ha donat suport en les situacions d'urgència i necessitat.
Psicòloga: el centre de dia no disposa de servei de psicologia, segons les necessitats d'alguns
familiars i assistents al CD, la psicòloga de la residència ha donat suport al CD en casos
puntuals.
Perruqueria i podologia.
A diferència de la residència, els assistents de centre de dia, marxen a casa a dormir i és per
això que esdevé necessari el contacte constant amb la família (normalment solen ser els
cuidadors principals) per tenir cura de l'usuari, valorant, el seu estat biopsicosocial i així poder
donar un major suport. És molt important, aquesta comunicació continua i treballar de forma
conjunta. Si un assistent al CD està hospitalitzat o malat és truca a la família de forma periòdica
per fer un seguiment del seu estat de salut.
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Al juliol del 2016 es va fer la trobada amb famílies com venim fent de forma anual. Els temes a
tractar van ser informatius:
§

Presentació de l'equip de professionals i augment del personal auxiliar.

§

Informació del canvi previst en els ambients, d'acord amb el projecte Com a Casa.

§

Estades temporals

§

Noves agendes

§

Torn obert de paraules

Cada assistent al centre, des que comença a venir, disposa d'una agenda a on, tant la família,
com tots els professionals del centre, podem anotar incidències, valoracions, activitats que hi
ha al centre, el que facilita un contacte diari amb les famílies. És una eina de comunicació.
Tant la infermera com l’auxiliar, participen conjuntament amb la resta de tècnics en els PIAIS.
Valorem de forma positiva la participació de les famílies i/o assistents als PIAIS, per una major
coordinació centre i domicili i sobretot, per una millor atenció individualitzada. Ens dóna un
coneixement més exacte de la persona, dels seus gustos, dels seus hàbits.
La responsable del Centre de Dia també participa del grup d'infermeria de FEATE.
Conjuntament amb la treballadora social, educadores i fisioterapeutes, participa dels grups
socioeducatius i de les activitats intergeneracionals.
Continuem fent les entrevistes de preingrés dels usuaris al seu domicili, amb l’objectiu de
poder fer una millor recollida de dades i una valoració més exhaustiva de l’usuari. D’aquesta
forma, tenim un millor coneixement, no tan sols de la persona, sinó també del seu entorn i de
la seva història de vida, per poder establir un millor pla d’activitats centrat en la persona.
Seguim contactant i hem millorat aquest contacte, de manera més directa, i no només a través
d’informes de valoració interdisciplinaris, sinó també via telefònica o via mail, amb els metges i
especialistes dels usuaris quan ha estat necessari, per millorar la cura, els tractaments, i el seu
benestar.
Com a objectiu principal d'infermeria es proposa continuar amb aquest contacte directe amb
els metges i especialistes de cada usuari i, d'aquesta manera, poder garantir una millor
atenció, tant al centre, com al domicili.
Intentem que cada assistent al Centre de Dia, quan té visita amb el neuròleg o gerontòleg porti
un informe interdisciplinar de valoració de la seva estada al centre i seguiment.
També ens proposem continuar donant suport a les famílies mitjançant entrevistes individuals,
suport domiciliari i millorar la qualitat de vida de l'usuari, sempre caminant cap a una atenció
centrada en la persona.
Amb la finalitat de donar suport a les famílies, disposem d'una habitació a la residència per fer
estades temporals. Més endavant es pot veure detalladament les famílies i assistent que han
fet ús de l'habitació amb una gràfica. Per altra banda dies puntuals o el temps que sigui
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necessari, disposem de la possibilitat d'ampliació horària fins a les 20 h amb sopar a la
residència. La coordinació d'aquest servei el porta la responsable del centre de dia.
Durant el 2016 hem observat un augment de assistents amb trastorn de la conducta, per
aquest motiu hem començat a plantejar-nos la possibilitat de crear espais de tranquil·litat i
dintre del procés de transformació cap a l'atenció centrada en la persona, formant dos espais
diferents al centre.
Un espai orientat a les activitats més lúdiques, amb televisió, música, etc., i un segon espai més
tranquil i amb menys estímuls, destinat a persones amb trastorn de la conducta i persones que
necessitin i els hi agradi la tranquil·litat. Encara continuem en aquest procés de canvi, per
millorar l'atenció de cada un dels assistents al centre, i seguim treballant per millorar i adaptar
aquest dos espais diferenciats.
Per altra banda la doble porta de recepció ens ha ajudat amb el tema del trastorn de la
conducta i amb els assistents amb risc de fuga. Hi ha un control més exhaustiu a l'entrada i
sortida a la residència donant més seguretat.
Una de les dificultats al centre de dia són els diferents perfils d'usuaris pel que fa a
deteriorament cognitiu i físic convivint en un mateix espai. A poc a poc ens anem adaptant a
les demandes i intentem adaptar el tipus d'activitat que es fa al centre, al perfil dels diferents
assistents i als seus gustos, encara queda molt per fer.
Com que el Centre de dia obre de dilluns a divendres, els caps de setmana i festius, l’espai que
ocupa s’ofereix com servei de menjador i/o celebracions a les famílies i als residents. També
s’utilitza com espai de sala d’estar per veure la Televisió, estar amb la família, per jocs de taula,
etc.
Formació de la responsable del centre
§

8.04.2016. Visita a les unitats de convivència. Centre Lamourous. Fundació Matia País
Basc. Exposició del procés seguit en la implantació del Model d’Atenció Centrada en
la persona.

§

24.11.2016: Actuació en cas D’incendi. Auditori de la Casa Asil.

§

11.2016 Diagnòstics infermers en l’àmbit de l’atenció a la gent gran. (Coib) (7h)

§

Octubre i novembre del 2016. Demència: millorar l’atenció a la persona i la seva
família. ( Coib) ( 20h)
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Nivells de dependència al centre de dia, segons l’escala de Barthel.

Com al 2015, al 2016 continua sent elevat, el número d’ assistens
dependencies. Només un 9% del total, son independents.

al centre amb

Avaluació de les dietes (mitjana)

Diabètics
Al centre de dia es porta un control dels usuaris que són diabètics conjuntament amb el CAP i
la família. S’intenten mantenir els nivells de glucèmia dins de la normalitat, oferint una dieta
baixa o sense sucre i administrant el tractament pautat.
L’evolució d’usuaris diabètics es manté força estable en els darrers tres anys.
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Diabètics del centre de dia en el 2016, segons el tractament.

Medicació
La medicació al centre de dia està pautada pel metge de capçalera de cada usuari. Quan hi
ha un canvi en la medicació, la família o l’usuari ha de portar la nova pauta mèdica signada pel
metge o recepta electrònica.
Des del 2014 es gestiona a partir de receptes electròniques per tenir present tota la medicació
que pren cada usuari, ja sigui al centre com a casa. De forma semestral o segons les dates de
caducitat de les receptes electròniques, es demana a les famílies la seva actualització.
Cada usuari porta la seva medicació de casa i des del servei es prepara de forma setmanal en
blisters i s’administra.
El 90% dels usuaris van prendre medicació al centre de dia durant el 2016, sent els col·liris
llàgrimes humectants , lubrificants i antibiòtiques i, els injectables insulines i vacunes
antigripals els més administrats.
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Cures
Durant el 2016 es van realitzar petites cures sense importància. Les més importants van ser
pautades pel metge de capçalera dels usuaris i valorades pel metge o la infermera de
l’ambulatori, fent un seguiment conjunt de la cura .
Incidència d’usuaris amb demència

Test de Pfeiffer

Incontinències al Centre de Dia
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Durant el 2016 destacar l’augment del nombre d’usuaris amb incontinència total i aquells que
necessiten supervisió i acompanyament o són dependents per anar al bany.

Servei de dutxa
El centre de dia disposa de servei de dutxa. La coordinadora juntament amb la treballadora
social valoren la necessitat d’aquest servei amb les famílies, donant suport.

Servei d’estada temporal
Amb la finalitat de donar suport a les famílies s’ofereixen estades temporals als usuaris del
centre de dia. Disposem d’una habitació individual a la mateixa residència. Les sol·licituts són
gestionades a través de la coordinadora del servei de Centre de Dia o de la Treballadora Social.
En el 2016 van haver un total de 44 estades temporals al llarg de l’any.
Nombre d’usuaris que van utilitzar el servei
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Número de dies d’estades temporals

Estades temporals en altres centres
Al 2016 van haver un total de 16 estades temporals en altres residències.
Per dies

Per número d’usuaris
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Dies d’hospitalització
Les hospitalitzacions més destacades es produeixen per infeccions respiratòries i urinàries.

Nombre d’hospitalitzacions

Dies de no assistència al Centre de Dia i casuística
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Comparativa de no assistència total
En el 2016 s’observa una lleugera baixa. Degut al perfil actual de les persones assistents al
centre de dia, l’absentisme justificat augmenta degut principalment a l’estat de la salut (febre,
refredats, infeccions respiratòries i/o urinàries, etc).
Per altra banda les persones que marxen de vacances al poble o amb la família ha disminuït,
augmentant els serveis de RESPIR.
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SERVEI DE FISIOTERÀPIA
L’equip de fisioteràpia està format per 2 fisioterapeutes que donen atenció de dilluns a
divendres a persones del servei de Residència i Centre de Dia.
En la línia del projecte “Com a casa”, les activitats planificades volen contribuir al programa de
vida que es defineix per a cada un dels residents i assistents al Centre de Dia, respectant, per
tant, les seves necessitats i capacitats i la seva voluntat.
Aquest model demana, doncs, una major coordinació amb la persona, la seva família i la resta
de professionals de la casa, en la recerca de la inclusió de l’activitat i el benestar físics en la
quotidianitat i sempre des de la concepció global de la persona, tenint en compte tots els seus
aspectes (físic, cognitiu, social, emocional i espiritual).
Per aconseguir aquest benestar global de la persona cal tenir present, també, l’espai físic en el
que ens movem. L’equip de fisioteràpia participa en la valoració de la reorganització de l’espai
a habitacions i zones comunes.
Per tot aquest treball calen moments d’escolta, d’aprenentatge mutu i d’assessorament que
cada cop ocupen més temps de la nostra jornada.
Des d’aquest servei es duu a terme el control semestral de pes de tots els residents i usuaris
del Centre de dia.
Estem presents en les comissions d’ajudes tècniques, d’espais i línia 2.
Durant el 2016 hem participat en la coordinació de dos nous projectes: la teràpia assistida amb
gossos i “En bici sense edat”.
Als mesos de juny i juliol vam coordinar junt amb psicologia, una prova pilot de teràpia
assistida amb gossos. Van participar amb assiduïtat un total de 26 residents, però tota la casa
va poder gaudir de la visita dels gossos ja que en cada sessió es reservava una estona de
passeig per alguna planta. L’experiència va ser molt positiva i per això es va decidir donar-li
continuïtat a partir del 2017.
Una altra novetat d’aquest any 2016 ha estat la participació, durant els mesos d’octubre i
novembre, en la prova pilot “En bici sense edat” que ens van presentar les entitats
relacionades amb el món de la bicicleta “Vanapedal” i “Biciclot”. Des de la Fundació hem
coordinat el projecte l’escola, l’equip d’educació social i el de fisioteràpia. S’han fet un total de
28 sortides amb el tricicle. Han gaudit del passeig 54 residents i 2 familiars i com a conductors
5 alumnes, 2 voluntaris externs i 4 treballadors. L’experiència ha estat tan positiva que la
Fundació es va proposar adquirir un tricicle propi.
Per altra banda, pensem que és important contrastar i compartir el nostre treball amb altres
fisioterapeutes del sector. Per això participem en les reunions de FEATE.
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Formació rebuda:
§

9/02/2016 Xerrada-Col·loqui sobre “L’Espiritualitat de la gent Gran” a càrrec de Joan
Manel Bajo responsable de la Pastoral de la Salut de Catalunya. Fundació Casa Asil de
Sant Andreu de Palomar

§

18/02/2016 Seminari FEATE “Qualitats i virtuts que han de tenir les persones
dedicades a l’atenció de la gent gran, per tal de garantir un bon tracte”

§

31/03/2016 VIII Jornades de Quvitec. Organitzat per l’ortopèdia Quvitec.

§

8/04/2016 Visita a les unitats de convivència. Centre Lamourous. Fundació Matia País
Basc. Exposició del procés seguit en la implantació del Model d’Atenció Centrada en
la persona.

§

22/04/2016 VI Jornada de fisioteràpia en geriatria. Organitzat pel col·legi de
Fisioterapeutes.

§

05/2016 Curs “Fisioteràpia en geriatria: actualització, valoració i tractament
terapèutic preventiu”. Organitzat per Fisiofocus.

§

15/10/2016 Curs teòric-pràctic de productes de suport per la prevenció de caigudes i
productes de suport. Organitzat per l’ortopèdia Quvitec.

§

18/10/2016 Formació Bicing “En bici sense edat”

§

24/11/2016 Actuació en cas d’incendi.
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Aquestes gràfiques d’avaluació en el desplaçament valoren el tipus d’ajudes tècniques
necessàries dintre de la Casa. Pels desplaçaments fora de la residència hi ha moltes persones a
les que s’acompanya amb cadira de rodes.

Estudi de caigudes

Casuística de les caigudes
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Lloc on es produeixen les caigudes
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Franges horàries en que es produeixen les caigudes
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SERVEI DE PSICOLOGIA
El servei de psicologia té com a funcions principals, l'avaluació psicològica en les àrees
cognitiva, afectiva i neuropsicologia, la intervenció preventiva i terapèutica individual i de grup.
Es beneficien del servei les persones que viuen a la residencia i puntualment les que vénen al
Centre de Dia prèvia valoració de l’equip del servei.
Durant l’any 2016 s’ha continuat amb el projecta “com a casa” iniciat a finals del 2013. És per
això que el servei ha reestructurat els horaris, els espais de les activitats, i diferents actuacions
de les que feia per afavorir el canvi. El servei intenta arribar a tots els residents i a les seves
famílies. Està cada dia en la franja horària de les deu del matí a les dotze, en una planta
diferent, allí es fa una atenció individualitzada segons cada resident i segons els objectius
marcats en el pla de vida de cada persona.
Prèviament a la elaboració del pla de vida, el servei fa una valoració de la persona, de les seves
capacitats i del seu comportament.
La valoració de les persones que viuen a la Casa Asil, s’inicia a la preacollida i té continuïtat
durant els primers mesos que la persona viu a la Casa, i un cop a l’any.
Treball en equip
El servei treballa coordinat amb tot l’equip interdisciplinari, amb el servei de Pastoral de la
Casa Asil i amb l’Escola.
Perfil de les persones ateses pel servei de psicologia

Persones amb deteriorament cognitiu
( % residents atessos al 2016)
SEVER; 46%

LLEU; 14%

MODERAT;
25%

·

Persones amb alteracions del estat emocional.
( % residents atessos al 2016)
5aPlanta;
30%

4a1aPlanta;
35%
2aPlanta;
36%

4aPlanta;
57%

3aPlanta;
17%
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Familiars que ha rebut algun tipus d'intervenció
(% per planta)

4a1aPlanta;
40%

5aPlanta; 30%

4aPlanta; 52%
2aPlanta; 60%

3aPlanta; 43%

Intervencions directes amb els residents. Objectius de la intervenció individual
§

Donar suport emocional.

§

Millorar la qualitat de vida i emocional.

§

Fomentar l’autoestima.

§

Ajudar en la capacitat de decisió.

§

Donar eines de relació amb familiars i demés residents.

§

Orientar en l’entorn on es troba la persona.

§

Orientar en el moment que es troba la persona.

Les intervencions amb els residents en %
suport emocional;
62%

acompanyament;
14%

contenció
emocional; 39%
elaboració
informe; 22%

psicoestimulació ;
52%

estimulació dels
sentits; 39%

estimulació
llenguatge; 34%

estimulacio
cognitiva; 23%
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Per plantes:

6%
38%

5aPlanta
16%

17%

4aPlanta

3aPlanta
16%

2aPlanta
38%

25%
17%

23%
26%

15%

15%

21%
33%

48%

38%

26%

26%

Grups intergeneracionals
Durant l’any 2016, les teràpies en grup han estat les que han format part del programa Inter
generacional del servei comunitari (nois i noies de 3r i 4t de la ESO).

Objectius
§

Fomentar les relacions Inter generacionals.

§

Donar suport emocional

§

Donar qualitat de vida emocional

§

Reforçar l’autoestima

§

Reforçar les capacitats que encara pot desenvolupar la persona.

Conjuntament amb el servei de fisioteràpia s’ha realitzat una prova pilot de Teràpia amb
gossos durant els mesos de juny i juliol. Han estat un total de 6 sessions de dues hores. Cada
sessió s’ha repartit en 2 grups i una passejada per una planta de la Casa. La freqüència ha estat
quinzenal per a cada grup i un cop per cada planta i Centre de Dia. L’experiència ha sigut
satisfactòria.
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residents

alumnes

34

23
22

6
estimulacio cognitiva

10

estimulació llenguatge

9
lectura diari

Com a part important dins la nostre Fundació està la família de les persones que viuen a la
nostre Casa, per això des del servei de psicologia es té cura d’ella. Segons les necessitats rep
suport emocional, contenció, orientació en la comunicació amb el seu familiar, suport en el
procés final de vida i de les diferents etapes que passa la persona, suport i orientació en els
canvis sobtats, quan pateix un canvi en el seu estat psicològic. Segons sigui el cas, la
intervenció es realitza a la mateixa planta on es troba el resident, o en el despatx del servei, i
també via telèfon.

1. Objectius
§

Donar suport emocional a la família en els diferents moments de la vida de la
persona a la residència: preacollida, adaptació, evolució i/o canvis i dol.

§

Donar informació sobre processos patològics (com per exemple demències)
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Diferents intervencions que es fan amb les famílies:
Familiars que ha rebut algun tipus d'intervenció
(% per planta)

4a1aPlanta;

5aPlanta; 30%

40%

4aPlanta; 52%
2aPlanta; 60%

3aPlanta; 43%

Taller amb Famílies:
Es treballa amb les persones amb major necessitat de suport i amb un familiar (normalment el
cuidador principal). Aquest taller es fa conjuntament amb el servei d’educació social.
Al 2016 s’ha iniciat un grup de suport per a familiars, però per horaris la participació no ha
estat l’esperada. Tot i això els familiars que van iniciar han continuat al llarg de totes les
sessions .
Centre de Dia:
La intervenció del servei de psicologia continua sent puntual. Les diferents intervencions del
servei de psicologia, són: les que fa petició l’equip. Bàsicament , suport emocional i valoració
d’estats d’ànim i cognitius per millorar la intervenció i el suport de tot l’equip.
Intervenció indirecta
Gestió d’informes per a consultes externes, que comporta una valoració prèvia de la persona a
qui s’ha d’elaborar l’informe.
Assistència a les reunions de treball de “línia 2”, les dels grups de treball de voluntariat i grup
intergeneracional.
Assistència a les reunions interdisciplinars d’equip de planta on és parla dels residents que
estant programats pel realitzar el Pla de Vida.
Formació lliurada.
§

Xerrades a l’Escola de la Casa Asil a 3r i 4t de la ESO.

§

Supervisió de les activitats de servei comunitari: lectura de diari i psicoestimulació,
conjuntament amb l’escola de la Fundació.
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Formació rebuda
§

9.02.2016 - Xerrada-Col•loqui sobre “L’Espiritualitat de la gent Gran” a càrrec de Joan
Manel Bajo responsable de la Pastoral de la Salut de Catalunya. Fundació Casa Asil de
Sant Andreu de Palomar.

§

4.03.2016 - Jornada d’Actualització per a Centres de Pràctiques: “Emocions:
singularitat i complexitat”. Auditori Cardenal Jubany de la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.

§

8.04.2016. Visita a les unitats de convivència. Centre Lamourous. Fundació Matia País
Basc. Exposició del procés seguit en la implantació del Model d’Atenció Centrada en
la persona.

§

16.06.2016- VIII JORNADA DE REFLEXIÓ BIOÈTICA: Ètica en l’atenció al final de la vida
o com morir en pau. Auditori de l’Hospital Sagrat Cor, MARTORELL

§

20.10.2016 - Sopar hora Europea àmbit Maria Corral

§

21.10.2016 - IX Jornada Àltima per a professionals. Atenció al final de la vida:
símptomes, comunicació i dol. Auditori ONCE – Barcelona

§

22.10.2016 - Jornada catalana de pastora de la Salut: ECOLOGIA I PASTORAL DE LA
SALUT: Conversió i promoció de la “Salut integral”.Caixa Fòrum de Barcelona.

§

2.11.2016 - LA MORT. RITUS DIVERSOS, VIVÈNCIA COMUNA. Xerrada i taller al
voltant de la mort. Museu de les Cultures del Món de Barcelona.

§

24.11.2016: Actuació en cas D’incendi. Auditori de la Casa Asil.

Tutories
§

Universitat Ramón Llull: El servei ha tingut dos alumnes de pràctiques de la facultat
de psicologia de Blanquerna, en dos períodes diferents: de gener a maig i d’octubre
a desembre, aquesta última encara continua durant l’any 2017.

§

Servei a la Comunitat: El servei ha fet el seguiment de dues persones vinculades al
servei a la Comunitat que han fet tasques d’acompanyament a diferents residents de
la Fundació, assignats segons les necessitats de les diferents persones. La primera ha
estat de dilluns a divendres durant 5 hores del 26 de novembre del 2015 fins el 5 de
febrer del 2016. La segona ha estat de dilluns a divendres durant 4 hores del 18
d’abril al 13 de maig del 2016.
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SERVEI D’EDUCACIÓ SOCIAL
L’envelliment actiu comporta treballar les dinàmiques socials i humanitzadores dins el centre,
adaptant-se a les noves necessitats i promovent dinàmiques que permetin plantejar propostes
d’envelliment actiu sense discriminació, basades en les necessitats vitals de la persona.
Un model de qualitat assistencial es fonamenta en donar valor a la dinamització sòciocultural
que permeti posar anys a la vida i no vida als anys. El model treballa elements per a la millora
de la qualitat centrada en la persona i es vol diferenciar dels establiments purament sanitaris.
L’Educació Social aporta metodologies i dinàmiques innovadores, que permeten que les
persones de les residències no estiguin “apartades” de la societat sinó presents en la vida
comunitària, a partir del treball fet en l’entorn i en la perspectiva intergeneracional.
Principis d’actuació
1. Atenció centrada en la persona, tenint en compte les seves capacitats, habilitats, destreses
i desitjos per fonamentar el seu benestar general i facilitar la seva relació grupal.
2. L'entorn immediat com a element potenciador de les relacions interpersonals i com a
facilitador de l'adaptació de la persona gran a la institució.
3. L'activació social i comunitària per a la promoció de la participació de la persona dins de la
població per mantenir la seva socialització i integració.
4. La participació coordinada amb altres professionals de l'equip interdisciplinari del centre.
L’educador social intervé tenint presents els factors fonamentals en l’atenció centrada en la
persona.
Integració
Socialització

Convivència

Participació

Interessos

Inquietuds

Il·lusions
Relació amb l’entorn

Motivació

Aprenentatge
Interrelació
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Procés d’intervenció
VALORACIÓ

DIAGNÒSTIC

PLANIFICACIÓ

PERSONA
Història de vida
Capacitats

Personalitat

Interessos
AVALUACIÓ

Personalitat - Hàbits

DESENVOLUPAMENT

Família – relacions socials

PROGRAMA
D’ACTIVITATS

1. Activitats a l´exterior
Sortides Culturals per Barcelona (mensuals d’un matí o una tarda)
Aquest any s’han realitzat menys sortides ja que els residents no fan tanta demanda d’aquetes.
L’altre inconvenient que veiem és que els residents que hi volen anar, gairebé tots, van en
cadira de rodes. Amb el transport que anem actualment només hi poden anar dues cadires de
rodes i cinc o sis residents que no les necessitin.
1. Gener: Assistència a un concert al TNC
2. Maig: Assistència a un concert al Liceu
3. Juny: Assistència a una obra al teatre lleure de Montjuïc
4. Setembre: Assistència a un concert al Liceu
5. Octubre: Assistència a un concert a l’Auditori
6. Novembre: Assistència a un concert al Liceu
7. Desembre: Assistència a una obra al teatre lleure de Montjuïc
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Les intervencions amb els residents en %
acompanyament;
14%

suport emocional;
62%

contenció
emocional; 39%
elaboració
informe; 22%

psicoestimulació ;
52%

estimulació dels
sentits; 39%

estimulacio
cognitiva; 23%

estimulació
llenguatge; 34%

Excursions i sortides
L'Alzina-Santa Coloma(17 juny)
Can Fabra(13 i 20 abril)

52,80%

Centre Islàmic (13 juny)
Montserrat(9 de juny)

13,20%
1,90%
3,80%

20,50%

39%

36,40%

9,10%

31%

21,70%
17,40%

32,70%
6,20%

22,50%

10,00%

18,20%
2,30%
6,80%
25%

35%

Fem una orxata (18/26 juluil i 11/23 agost)

2. Activitats lúdiques

3a
planta

4a
planta

78%
53%

22,00%
45,00%

2a
planta

2016
54,20%
56,60%

19,10%
29,60%

4a1a
planta

16%

40%

2015

76,20%
72,80%

Bingo

5a
planta

Centre
de Dia
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3. Activitats musicals – Taller de cançons
Activitat setmanal, al centre de dia. Hi ha també alguns residents de la Casa que participen de
l’activitat del Centre de Dia.
Aquest any 2016 s’ha iniciat una nova activitat musical “La Coral de la Casa Asil” al menjador
general. Tots els dilluns, a la tarda, adreçada a tots els residents i duta a terme per una auxiliar
i una voluntària amb el suport de l’àrea social. Té una valoració molt positiva per part dels
residents que hi participen.
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4. Actuacions, festes i celebracions
Aquesta activitat consisteix en celebrar les festes tradicionals i dates assenyalades, així com
rebre diverses entitats que ofereixen diferents actes.
Aquest 2016 s’han realitzat els següents
Gener:
§

Dia 3: Reis de l’escola

§

Dia 11: Eucaristia Ana Maria Janer

§

Dia 24: Concert de Nadal Coral Camerata Impromtu

Febrer:
§

Dia 4: Festival de carnestoltes

§

Dia 5: Rúa de Carnestoltes Escola Sagrada Família

§

Dia 9: Xerrada Espiritual Gent Gran (Jose Manuel Bajo)

§

Dia 21: Obra de teatre (Agrupació Artístic Barcinova)

Març:
§

Dia 5: Concert (Espai 6-12)

§

Dia 4: Concert de violí i piano

§

Dia 22 i 23: Celebració de Sant Jordi

§

Dia 24: Coral L’Orfeó L’Eco de Catalunya

§

Dissabte 30: Obra de Teatre “Grup l’Arcón de las Sorpresas”

§

Dia 2: Grup de teatre Amunt el Teló

§

Dia 11: Concert de Piano

§

Dia 12: Obra de teatre

§

Dia 21: Taller de Sardanes

§

Dia 22: Revetlla de Sant Joan

Abril:

Juny:

Juliol:
§

Dia 2: Grup Niu Palomar del Casal d’Avis de Sant Andreu

Octubre:
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Dia 28:Tots Sants: panellets i castanyeres

Novembre
§

Dia 17: Grup d’Havaneres

§

Dia 23: Grup Niu Palomar del Casal d’Avis de Sant Andreu

§

Dia 27: Visita a la casa dels Trabucaires

§

Dia 28: Coral Amics per sempre

Desembre:
§

Dia 13: Exhibició de balls en línia i country

§

Dia 15: Visita i felicitació de les festes per part de la UE Sant Andreu.

§

Dia 16: Visita a casa i felicitació de les festes a càrrec de l’escola bressol “Splait”.

§

Dia 20: Cantada de nadales per part dels residents a l’escola.

§

Dia 19 i 21: Cantada de nadales a càrrec de cicle infantil i de primària.

§

Dia 22: Cantada de nadales a càrrec de treballadors de la casa.

§

Dia 22: Poema de Nadal.

§

Dia 26: Concert de Nadal a càrrec de l’orfeó “La Lira”.
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Celebració d’aniversaris

Aquest any la celebració dels aniversaris s’ha realitzat, mensualment, a les plantes 4 1ª, 2ª i 3ª.
Les plantes 4ª i 5ª s’han celebrat al menjador general i al centre de dia.

Celebració aniversaris
86%
92%

90,50%
88,70%

2016
86,40%
82,10%

88,00%
100%

85,70%
100%

91,30%
100%

2015

Centenaris
L’any passat es van celebrar 3 centenaris.
Durant aquest any hem celebrat un centenari el 29 de desembre de la Sra. Anna Carré,
resident de la 5a planta.

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA – CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR – FUNDACIÓ PRIVADA

852016
MEMÒRIA

85

5. Gimcana
Aquest any 2016 també s’ha realitzat una gimcana amb la participació de 48 persones de
residència i 19 de centre de dia i voluntaris(sense ells no es podria realitzar aquesta activitat).
Aquesta activitat té una gran acollida. La durada de l’activitat és de tot el dia i es va realitzar el
dia 7 de juliol. El recorregut d’activitats es realitza pel matí, amb l’ajut i suport d’un grup de
voluntaris de la casa i, a la tarda, es fa l’entrega de regals i diplomes per a tots els participants
a l’auditori. Aquesta activitat la coordinem amb les fisioterapeutes i la psicòloga, i requereix
d’un treball conjunt amb tots els professionals.
I aquest any com a novetat hem pogut gaudir d’un grup de teatre (dos actors) que han
amenitzat durant tot el matí per
les diferents plantes de la casa, ja que a la gimcana només i participen un nombre reduït de
residents. Al finalitzar la gimcana també han fet una petita representació al pati per a tots.
Conjuntament un voluntari de la casa que canta també a realitzat un petit concert a cada
planta, amb el que han pogut gaudir tots.
I la Colla gegantera de Sant Andreu ens han deixat uns cap grossos per poder amenitzar la
gimcana alhora que es feia, aquest els han portat voluntaris i treballadors de la casa.
Aquest any, es valora molt positivament, tant l’activitat de la gimcana com l’acompanyament
que hem tingut a les plantes, ja que aquest any ha sigut rel primer que també han pogut
gaudir d’un altre manera aquest dia.

6. Activitat corporal i estimulativa: aquesta activitat es realitza diàriament, als matins, al
centre de dia i hi participen també alguns residents de la Casa.
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7. Activitats culturals
Lectures literàries
Un dia a la setmana ens reunim un grup de residents a la 4ª planta on llegim llibres de la
biblioteca (Projecte Lectura-fàcil).

4%

14,30%
2%

2%

2,30%

2a.planta

13,70%

2016

31,80%

2015

26,10%

Lectures literàries

3a planta

4a planta

5a planta

Centre de
Dia

La revista
Trimestralment es realitza una revista a la Casa amb aportacions de residents, familiars,
voluntaris i treballadors.
L’elaboració d’aquesta es duu a terme a partir d’aportacions i idees que es concreten en un
consell de redacció format per una persona voluntària, residents i l’ educadora social.
Aquest any 2016 el Consell de redacció a està format per 5 residents i 3 usuaris del centre de
dia.
Especial cinema
Activitat mensual. Es realitza a l’auditori de la Casa i està adreçada a tots els residents, usuaris
del centre de dia i familiars. Portada a terme per l’àrea social.
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Es projecta una pel·lícula en una pantalla gran a l’auditori de la Casa. Des de el mes de juliol
aquesta activitat es realitza setmanalment tots els dimarts a la tarda, es valora molt
positivament

.

Grup de teatre
Activitat setmanal. Adreçada a residents autònoms o amb baixa dependència. Per poder
realitzar aquesta activitat tenim el suport d’una voluntària.

8. Activitats de socialització
Grup de suggeriments/espai de trobada
Activitat mensual. Adreçada a residents autònoms o amb baixa dependència. L’activitat
consisteix, en oferir un espai al residents on ells puguin opinar, debatre i donar idees en
referència a temes diversos relacionats amb la convivència, les activitats, necessitats i
propostes. Així com l’espai on debatre i informar de diferents activitats i canvis que es puguin
realitzar a la casa.
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Persones participants

9. Activitats manuals
Manualitats
Activitat setmanal. Adreçada a residents autònoms o amb baixa dependència i a usuaris del
centre de dia. Aquesta activitat consisteix en fer diversos treballs manuals relacionats amb
cada època, festivitats de l’any (Nadal, St. Jordi, Carnestoltes,...) i altres treballs artesanals.
Setmanalment,es realitza un grup de manualitats portat a terme per dues persones
voluntàries, a la residència. Al centre de dia, setmanalment també es realitzen manualitats, a
càrrec de l’àrea social.
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Manualitats

2a planta 3a planta 4a planta 5a planta

36,00%

57,15%
29,60%

38,10%

14,30%

16,00%

9,00%

16,70%

12,00%
15,00%

4a1a
planta

43,50%

2016
54,70%

2015

Centre
de Dia

2a
planta

3a
planta

4a
planta

28,60%
15,90%

2016

17,40%

27,30%

10,00%
12,30%

4,80%
4,50%

2015

5a
planta

71,45%
51,00%

Dibuix i pintura

Centre
de Dia

10. Activitats cognitives
Tallers de memòria: Activitat setmanal. Adreçada a residents autònoms o amb baixa
dependència i a usuaris del centre de dia. Actualment hi ha tres grups de residència i dos de
centre de dia.
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Càlcul: Activitat setmanal. Es realitza al centre de dia i residents autònoms o amb baixa
dependència.

4,00%
10,00%

2016

6,80%
4,60%

22,75%
21,80%

12,00%

2,30%
2,40%

2015

44,45%
18,70%

Càlcul

11. Activitats a les plantes 4a1a ,2a i 3a
Aquesta és una nova activitat que es realitzen a la sala de cada planta i al centre de dia. Estan
adreçades a residents amb mitja i alta dependència.
L’activitat estimulativa consisteix en projectar sarsueles, circ, obres de teatre, es realitza
mensualment i té molt bona acceptació, ja que ajuda a centrar l’atenció, estimulació auditava i
visual, distreure, afavorint un ambient de calma i silenci.
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12. Activitats amb famílies
Taller amb famílies:
Activitat quinzenal que s’ha realitzat amb dos grups de familiars de residents amb major
dependència i els propis residents, sent un espai de compartir i comunicar-nos de maneres
diverses.
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13. Activitats portades per les auxiliars
Dins el projecte Com a Casa, aquest any les activitats de cura de la imatge, han iniciat a fer-les
les auxiliars de cada planta, d’aquesta manera es pot personalitzar molt mes.
També realitzen altres activitats a demanda dels propis usuaris a les diferents plantes (pintar
dibuixos, jocs de taula, plegar benes, i una auxiliar de la 4a planta conjuntament amb una
voluntària fan un grup de Coral al menjador general, amb molta participació.
Hi ha dies que en algunes de les activitats que es realitzen a la tarda com el bingo, actuacions a
l’auditori i fan suport.
A les reunions d’espai de trobada, participa activament una auxiliar de la 4a o 5a planta.
14. Activitats portades per voluntaris
Les diferents labors com costura, mitja, ganxet es realitzen setmanalment.

Amb les diferents manualitats, labors, roba pintada... permeten la organització d’un tómbola
anual mitjançant una exposició i venda dels treballs realitzats, gestionat per les pròpies
residents.
Adaptant les activitats al nou projecte “Com a Casa”, una de les activitats amb més demanda
és la cuina, ja que tothom cuinava a casa seva i agrada molt.
Per realitzar aquesta activitat tenim el suport de dues voluntària.
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2a planta 3a planta 4a planta

46,10%
0

12%
15%

40,90%
47,90%

20,00%
32,60%

4,80%
16%

2016

42,85%
52,30%

TALLER DE CUINA
2015

4a 1a
planta

5a planta centre e
dia

15. Activitats intergeneracionals
El nostre programa intergeneracionals promou la participació de diferents
insistint en la validesa de tota persona i l’educació en valors.

generacions

Una de les característiques més rellevants de la Nostra Fundació és desplegament, de manera
natural i continuada, de les relacions intergeneracionals entre alumnes i usuaris, fet que
permet gaudir d’activitats socials, comunitàries, lúdiques i festives de manera conjunta
compartida des de l’inici del col·legi.
Objectius del projecte
§

Apropar als infants i als avis per millorar la cohesió social a través del coneixement
mutu i l’ intercanvi de coneixements i habilitats.

§

Millorar l’autoestima i el sentiment de servei a la societat de les persones grans

§

Afavorir el coneixement de diferents realitats socials.

§

Incidir en la visió social de l’envelliment, treballant els aspectes positius de fer-se
gran així com el de viure en un centre residencial.

§

Transmetre la cultura popular viscuda i la seva experiència (coneixements, vivències,
valors...)

§

Poder ser agents transmissors del seu passat, de la història, sentir-se útil i guanyar en
seguretat i autoestima.

§

Conèixer l’evolució de les formes de vida, valorar i respectar els costums de la gent
gran, reconèixer valors com la solidaritat, respecte, paciència, tolerància i aprendre a
compartir.

Activitats al llarg del 2016
§

Reis de l’escola: alumnes de secundària, vestits de patges, porten regals a tots els
residents de la casa. Per amenitzar la jornada fan una petita actuació musical
nadalenca.

§
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§

Contes a l’escola: Un grup de residents, distribuït per parelles, van a les aules
d’infantil (3, 4 i 5 anys) a explicar contes, faules i endevinalles, respectivament.

§

Carnestoltes, els alumnes de 6è de primària, realitzen una rua per la planta baixa i
centre de dia de la casa.

§

Representació del musical de Sant Jordi, a càrrec d’alumnes de l’escola als residents.

§

Tertúlia: un grupet reduït de residents van a l’escola als cursos de 1r i 2n de primària
(8 i 9 anys) a fer una tertúlia on expliquen oficis i jocs d’abans.

§

Taller de roses de Sant Jordi: un grup de residents, per parelles, van a classes de 3er i
4t primària i ensenyen els alumnes a fer una rosa de Sant Jordi de paper.

§

Castanyeres a l’escola: algunes residents van, per Tots Sants, al pati de l’escola,
vestides de castanyeres, a repartir castanyes als més petitons (3, 4 i 5 anys). Aquest
any, com a novetat, també han pujat a les classes de cicle inicial de primària.

§

Aquest any per primera vegada també van diferents usuaris del centre de dia vestits
de castanyeres a la llar d’infant Splait (ubicada al barri i al mateix carrer de la
residència)

§

Voluntariat: nois i noies de secundària de l’escola, venen a visitar, durant l’estona de
pati, un cop per setmana, alguns residents.

§

Trobada inicial per crear un primer contacte.

§

Comiat del voluntariat: trobada i berenar entre residents i alumnes que realitzen
voluntariat per acomiadar el curs.

§

Cantada de Nadales a càrrec dels residents als més petits de l’escola.

§

Cantada de Nadales a càrrec d’alumnes de secundària per les plantes 1, 2 i 3 de la
residència.

§

Cantada de Nadales a l’auditori, a càrrec dels cicles infantil i de primària.

§

Poema de Nadal: a càrrec del director de l’escola i amenitzat amb música i cant.
Obert als residents que ho desitgin.

§

Cantada de Nadales al centre de dia a càrrec dels més menuts de la llar d’infants
Splait.
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Participació de residents en activitats concretes:

16. Servei comunitari
Aquest any 2016 continuem el vincle amb l’escola per portar a terme aquest noi servei
obligatori a l’escola amb una sèrie d’activitats amb els nois i noies de secundària, dins
d’aquest projecte de servei a la comunitat; aquest té com a objectiu principal el de dotar als
alumnes de la competència social i ciutadana i preparar-los per viure en societat, dins l'àmbit
de l'intercanvi intergeneracional. Dins d’aquest projecte, s’han començat realitzant una sèrie
d’activitats diverses on col·laboren alumnes de 3r i 4t de la ESO, el seguiment d’aquestes
activitats s’ha fet per part del servei de psicologia i àrea social.
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17. Activitats personalitzades
Seguint el model d’atenció centrada a la persona, dins el projecte “Com a casa”, el que volem
és adaptar les activitats al que realment li agrada a la persona, que siguin significatives, que
tingui sentiment d’utilitat o que pugui fer allò que sempre a fet. Que entrar a viure a
residència no signifiqui trencar la seva dinàmica.
Durant aquest any 2016 hem iniciat aquest projecte amb diferents persones que fan diferents
tasquem com:
§

Plegar roba a la bugaderia (una resident)

§

Arreglar baixos, cosir etiquetes, cosir botons,.. al cosidor (una resident)

§

Eixugar els coberts després de dinar al menjador general (una resident)

§

Impartir classes de piano a treballadors, fills de treballadors i voluntaris (Una
resident)

§

Netejar les taules després de l’esmorzar i del dinar (una usuària de centre de dia)

§

Cuidar-se d’algunes de les plantes que tenim a la Casa (tres residents)

§

Fer suport a les tasques de la llar a la seva planta (parar taules, repartir el berenar,
plegar mitjons...) (una resident)

Amb aquestes activitats hem observat que les persones que les realitzen se senten molt millor
i els hi és molt gratificant per elles.
També durant el mes de juliol (durant el casal d’estiu de l’escola) vam aprofitar les piscines que
havien al pati. Conjuntament amb una fisioterapeuta, hem fet possible que una resident amb
Alzheimer a la que sempre li ha agradat la natació, tornès a sentir la sensació d’estar dins
d’una piscina.
Amb una altra senyora que també li agrada molt nedar, a pogut gaudir de les piscines nedant
sempre amb supervisió d’una educadora o auxiliar de la seva planta.
Trobem que ha estat una experiència molt bona i positiva.
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Formació
Susana Carrasco:
§

FEATE Participació al grups d’educadores socials. Tres reunions a l’any.

§

Xerrada Espiritualitat de la gent gran (José Manuel Bajo), dia 9 de febrer.

§

Visita Fundació Matia, residència Lamourous Projecte Etxean ondo (Esta también es
mi casa) dia 7 i 8 d’abril.

§

Diada de tècniques lúdiques grup de treball d’educadores de FEATE a la residència
Casa Asil. Dia 7 de novembre.

§

Formació Risc d’incendis. Dia 24 de novembre.

§

Jornada Federació Catalana del voluntariat. Dia 25 de novembre

§

Quatre xerrades alumnes de l’escola de la casa per iniciar el Servei Comunitari i
voluntariat a la casa. Dies 10,11 i 14 d’octubre.

§

Formació Bicing. Dia 18 d’octubre

Esther Serrano:
§

Xerrada Espiritualitat de la gent gran (José Manuel Bajo), dia 9 de febrer.

§

Seminari FEATE: “Qualitats i virtuts que han de tenir les persones dedicades a
l’atenció de la gent gran, per tal de garantir un bon tracte”, dia 18 de febrer.

§

Visita Fundació Matia, residència Lamourous Projecte Etxean ondo (Esta también es
mi casa) dia 7 i 8 d’abril.

§

Curs de “Reminiscència, una tècnica aplicada en la Teràpia Ocupacional”. Durada de
20 hores. Setembre-octubre.

§

Diada de tècniques lúdiques grup de treball d’educadores de FEATE a la residència
Casa Asil. Dia 7 de novembre.

§

Formació Risc d’incendis. Dia 24 de novembre.

§

Quatre xerrades alumnes de l’escola de la casa per iniciar el Servei Comunitari i
voluntariat a la casa. Dies 10,11 i 14 d’octubre.

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA – CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR – FUNDACIÓ PRIVADA

982016
MEMÒRIA

98

SERVEI DE TREBALL SOCIAL
El servei de treball social té com a objectiu promoure el benestar dels residents, assistents al
centre de dia i llurs familiars treballant a partir del model Atenció Centrada en la Persona (ACP)
I, des de tres àrees diferenciades: individual/familiar, grupal i comunitari.
A nivell individual i familiar, oferint tasques d’informació, gestió, orientació, mediació i suport
amb l'objectiu de millorar el benestar de les persones.
A nivell grupal, per una banda, conduint el grup socioeducatiu adreçat a familiars d’assistents
al centre de dia. Per altra banda, acompanyant en el disseny i posada en marxa d’una iniciativa
d’un grup de familiars de residents, la qual es va establir al pla d’acció 2016 del projecte “Com
a Casa”, consistent a oferir un espai d’acompanyament als familiars de nova incorporació, a
partir d’una reunió grupal conduïda per un grup de familiars més veterans.
A nivell comunitari, participant al projecte d’acció comunitària Radars. Durant l’any 2016 s’ha
participat a les reunions periòdiques del projecte Radars de Sant Andreu, amb l’objectiu
d’intercanviar informació, establir lligams de coordinació i posar en marxa d’actuacions per
evitar el risc d’exclusió i social de les persones grans del barri.
Els eixos fonamentals del treball social, definits pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies són:
§

Promoure el desenvolupament de les capacitats de la persona que li permetin
resoldre els problemes socials individuals i col·lectius.

§

Fomentar l'establiment de serveis i polítiques socials justes i alternatives per als
recursos socioeconòmics existents i actuar-hi.

§

Facilitar informació i connexions socials que permetin l'adaptació dels recursos
formals i informals a les necessitats canviants de la persona.

Característiques dels residents en el servei residencial i dels assistents al centre de dia de
nou ingrés
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Tipologia de places
El servei de residència compta amb una capacitat de 150 places, de les quals 109 són
concertades i 41 privades, una d’elles de respir temporal per als assistents al centre de dia.
La residència s’estructura en 5 unitats de convivència: 2a planta (34 residents), 3a planta (37
residents), 4a-1a planta (18 residents), 4a planta (20 residents) i 5a planta (40 residents).
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El servei de centre de dia té una capacitat de 40 places, de les quals 34 són públiques i 6
privades.
A continuació, podem observar la tipologia de plaça ocupada per a les noves acollides en
funció del recurs.

Mitjana d’edat a l’acollida
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Procedència dels residents i assistents al centre de dia en el moment de l’ acollida

Pel que fa al recurs de centre de dia, la majoria d’assistents procedeixen del domicili propi o
dels fills. Mentre que al recurs de residència, la procedència és més variada, tot predominant
l’acollida procedent d’un altre centre residencial.
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Persona que promou l’acollida

Índex d’ocupació

148,13
148,87

148,87
148,53

148,71
148,39

148,43
149,37

148,39

148,71
148,84

148,67

147,8

148,9

147,84

149

148,58
148,32

149,18
148,52

148,13

147,39

146,87

149,42

Pel que fa a l’ocupació del servei de residència assistida, la mitjana d’ocupació anual ha estat
de 148,32 residents.

2015
2016

La mitjana anual d’ocupació del servei de centre de dia, ha continuat augmentant:
37,43(2012); 38,37 (2013); 38,50 (2014); 39,44(2015); 39,09 (2016).

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA – CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR – FUNDACIÓ PRIVADA

38,97
38

39,77
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39,84
39,84

38,83
38,87

39,77
38,55

38,41

39,64
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37,42

39,26
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2015
2016

Casuística de baixes en els serveis
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Graus de dependència en els serveis de residència i d’atenció de dia
La dependència és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons
derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental,
intel·lectual o sensorial, els cal l'atenció d'una o altres persones. Aquestes persones també
necessiten ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o,
com en el cas de les persones amb discapacitat intel•lectual o malaltia mental, d'altres ajudes
per a la seva autonomia personal.
A partir del barem de valoració de la dependència (BVD) aprovat al Reial decret 174/2011, d’11
de febrer, s'estableixen tres graus de dependència.
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Grau I. Dependència moderada
Es considera que una persona té un grau de dependència moderada quan necessita ajuda per
realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té
necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.
Grau II. Dependència severa
Es considera que una persona té un grau de dependència severa quan necessita ajuda per a
diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la
presència permanent d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva
autonomia personal.
Grau III. Gran dependència
Es considera que una persona té una gran dependència quan necessita ajuda per realitzar
diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua
total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra
persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.
A continuació, es pot observar l’evolució dels graus de dependència i distribució per plantes:
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Evolució de la dependència en el servei d’atenció residencial

Promig d’edat dels residents en el servei residencial i dels assistents al centre de dia
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Graus de dependència al centre de dia

Intervencions a l’àrea de Treball Social
Entrevistes d’informació: Adreçades a donar informació del servei de residència i centre de
dia. Paral·lelament a les entrevistes es registraven les dades bàsiques socials i sanitàries
rellevants de les persones interessades a rebre informació dels serveis del centre.
S’han facilitat un total de 145 entrevistes del recurs de residència i 34 de centre de dia.

Altes per accedir a una plaça concertada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
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Entrevistes de seguiment: Programades per la professional o a petició dels residents,
assistents al centre de dia i/o familiars. L’objectiu d’aquestes entrevistes és fer un seguiment
continuat, comunicar necessitats, entre d’altres situacions.
Entrevistes espontànies: Acostumen a ser demandes pels residents, assistents al centre de dia
o familiars.
Entrevistes telefòniques: Adreçades a atendre demandes de familiars, informar de fets
puntuals, entre d’altres situacions.
Entrevistes de preacollida: Adreçades als futurs residents i assistents al centre de dia. Quan
una persona i/o familiar manifesten la voluntat de venir a viure al centre residencial o a assistir
al centre de dia i la previsió d’acollida és a curt termini es fa entrega d’un dossier on se
sol·licita una sèrie de documents en una entrevista programada.
Entrevistes d’acollida: És la que es porta a terme el dia de l’ acollida conjuntament amb
l’auxiliar de referència o en la seva absència, alguna altra auxiliar de planta.
Entrevistes d’història social: Adreçades a conèixer la biografia personal del resident i assistent
al centre de dia per facilitar la seva adaptació al centre dins del Model ACP, perquè tots els
professionals del servei puguin conèixer les seves rutines, preferències, etc. Es realitza a tots
els residents i assistents al centre de dia de nova incorporació.
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Gestió de tràmits del servei de treball social

Canvis d’habitació
Per facilitar la resolució de dificultats en l’adaptació dels residents del centre residencial, com
ara: les relacions amb els companys d’habitació, adaptar la dependència de la persona a la
planta, entre d’altres, es van realitzar 16 reubicacions internes d’habitació. En tots els casos, es
va realitzar prèvia conformitat dels residents i/o els seus familiars.

Pràctiques acadèmiques
Durant el període comprés de novembre de 2015 a maig de 2016 una estudiant de la Facultat
d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull) va realitzar pràctiques de
Treball Socials a l’entitat.

Voluntariat
Des de la Fundació es promou un servei de voluntariat que realitza tasques diverses en funció
de les capacitats, desitjos i possibilitats del voluntari.
El programa de voluntariat de la casa està coordinat per un grup transversal de treball format
per voluntaris, familiars i professionals de la residència, centre de dia i l’escola.
La coordinació del grup el desplega el servei de treball social, psicologia i educació social, amb
el suport de tres coordinadores de l’equip de voluntaris.
Durant l’any 2016 s’han incorporat 20 voluntaris amb una mitjana d’edat de 49,45 anys . S’han
donat de baixa 11 voluntaris. Hi ha hagut una mitjana de 59 voluntaris.
A continuació, s’observa el perfil dels voluntaris durant l’any 2016.
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El 5 de desembre de 2016, Dia Internacional del Voluntariat, va tenir lloc la trobada anual dels
voluntaris de la Fundació on van assistir un total de 33 voluntaris. Es van organitzar dues
activitats: xerrada explicativa del mètode Reiki i un taller de risoteràpia.
Els voluntaris van deixar palès el seu agraïment a l’organització de la jornada, així com del
reconeixement de la seva tasca social per part de la Fundació.
Per concloure, dir que la tasca social desenvolupada ha estat possible gràcies al suport dels
voluntaris, que de manera altruista, han ofert part del seu temps.

Formació rebuda
§

18/02/2016 “Qualitats i virtuts que han de tenir les persones dedicades a l’atenció de
la gent gran, per tal de garantir un bon tracte”, organitzada per FEATE.

§

7-8/04/2016 Visita a la Fundació Matia “Centre Lamourous” (Donostia). Exposició del
Model d’Atenció Centrada en la Persona.

§

7/10/2016 2a Jornada d’ACP: Cap a on va l’atenció? Situació actual i tendències de
futur, organitzada per ACRA.

§

24/11/2016 Actuació en cas d’incendi.
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VISITES FAMILIARS 2016
La nostra fundació és un espai obert on tots els familiars, amics, voluntaris i cuidadors poden
accedir de manera lliure.
L’horari de visita és extensiu sempre i quan es respecti l’horari de descans i dels àpats dels
residents.
Durant l’any 2016 hem registrat un total de 25381 visites amb 29214 visitants.
A continuació podem observar les visites que han rebut els residents, en hores setmanals.
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ALTRES SERVEIS
Servei de perruqueria
Durant l’any 2016 s’han realitzat 2278 serveis de perruqueria.

Servei de podologia
Durant l’any 2016 s’han realitzat 639 serveis de podologia.

Serveis generals propis
§

Servei d’atenció al menjador general

§

Servei de neteja

§

Servei de bugaderia

§

Servei de cosidor

§

Servei de manteniment

§

Servei de recepció.

Aquests serveis, a més de les seves funcions específiques, faciliten un suport constant al
conjunt de l’organització.
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Serveis generals externs
§

Cuina

Aquest servei externalitzat compta, a més d’ una dietista, de la supervisió de les nostres
responsables higiènic sanitàries en l’elaboració de menús, establiment de dietes i
textures i control i seguiment del servei.
Un cap de cuina, setmanalment, valora la satisfacció del servei tant amb els residents
com amb els alumnes.
Es manté una comissió de seguiment i control format per membres de Cuina Gestió
(Gener-Agost) i Serunion (setembre-desembre), la responsable higiènica-sanitària de la
residència, les coordinadores del menjador escolar, la direcció de l’escola i de la
residència i centre de dia i la gerent de la Fundació, membres de l’Ampa i residents.
El control es realitza a partir d’un registre diari i únic on s’avalua, d’acord amb uns
criteris establerts, el menjar servit i que contempla des de l’adequat gramatge fins a la
qualitat, presentació, etc.
§

Servei de vigilància nocturna

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA – CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR – FUNDACIÓ PRIVADA

114
MEMÒRIA
2016

114

LÍNIES DE TREBALL AMB EL PERSONAL
Foment de les jornades intensives en els serveis de major càrrega laboral

El 91% del personal té jornada intensiva; la resta de la plantilla la té partida.

Atenció als perfils d’edat
Personal Auxiliar Assistencial
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Personal de Serveis Generals

Personal Tècnic

Personal de Gestió i Administració
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Estabilitat Laboral
Personal fix

Personal eventual

Jubilacions parcials
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Hores Sindicals i Formació dels membres del Comitè d’Empresa
El comitè d’empresa està format per un total de 9 representants dels treballadors.

Casuística del absentisme laboral
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Personal en Pràctiques
En el 2016 hem tingut un total de 11 estudiants en pràctiques dins de diferents modalitats
d’atenció en els serveis de Residència i centre de Dia.

Participació en activitats formatives segons grups professionals

Resultats enquesta Comitè Seguretat i Salut-Desembre 2016
18. Participació.
L'objectiu de l'enquesta ha estat conèixer quina és la percepció del personal auxiliar en
referència als ajuts tècnics dels quals disposa per treballar, detectar les necessitats i els punts
de millora així com poder avaluar i proposar possibles solucions a la problemàtica plantejada .
Per garantir la llibertat d'opinió i d'expressió, la participació en aquesta iniciativa ha estat
anònima i de caràcter voluntari. Han participat 35 d'un total de 75 auxiliars, el que suposa un
46,7% de participació, essent la planta 4a 1a la que presenta un major percentatge de
participació enfront de la 5a planta amb un 28,6%.
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Planta
2a
3a
4a
4a-1a
5a
CD
Total

Participants
8
8
8
5
4
2
35

Tot treballadors
16
18
11
11
14
5
75

L’enquesta consta de 7 preguntes, 2 tipus test de resposta múltiple i 4 de resposta oberta:
1. Utilitzes ajuts tècnics?
El 100% dels treballadors que hi han
col·laborat amb l’enquesta utilitzen en
major o menor grau algun ajut tècnic en
el dia a dia de la seva activitat
professional.

2. Quins ajuts tècnics utilitzes?

Planta 2
6

Planta 3

7

8

1

2

8

7
2
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Planta 4a 1a
8

7

6

5

Amb un 94,3% d’ús, l’ajut tècnic majoritàriament utilitzat és la grua ja sigui de bipedestació ja
sigui passiva - d’elevació.
Comparativament destaca un major ús del llençol lliscant en la planta 4a 1a respecte de les
altres plantes atès que 6 dels 8 treballadors participants l’utilitzen. Les raons en què pot
sustentar-se aquesta pràctica són, entre d’altres, un major percentatge de residents enllitats o
una major formació del personal auxiliar .
L’ús de grua passiva en el centre de dia s’explica per la participació en l’enquesta de personal
de residència rotatiu que també cobreix incidències de treball en el centre de dia.

3. Utilitzes la grua sol/sola o amb ajuda d’un company? Quin criteri segueixes per fer-ho
així?

De les 35 persones
enquestades 11 utilitzen
sempre la grua soles, 23
depenent de diferents
variables i 1 no ha contestat
aquesta pregunta.
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Criteris argumentats per treballar sempre sol:
7 persones consideren que la raó és organitzativa, en concret:
5 persones d’un total d’11 manifesten manipular la grua sempre sols per manca de
temps i 1 persona atribueix la raó a la manca de personal. Així mateix 1 persona
manifesta que és la suma dels dos motius anteriors els factors determinants per
actuar sol.
3 persones, per diferents motius ho consideren l’opció correcta, en concret:
1 persona considera que treballar sol garanteix una major seguretat al resident, 1 que
no cal ajuda atès que la grua fa la feina , 1 per inèrcia tot i ser conscient que seria
millor fer-ho amb ajuda i 1 no argumenta criteri algun per adoptar aquesta opció.

Criteris argumentats per treballar amb ajuda d’un company:
De 24 persones, 18 argumenten que el factor determinant per mobilitzar sol o acompanyat un
resident depèn del seu estat en general, 2 persones actuen segons la pauta fixada, 2 depenent
de la grua (si és de bipedestació treballen sols, si és passiva treballen en conjunt), 1 persona no
especifica els criteris i 1 no contesta aquesta pregunta.

Destaca la baixa importància amb la que el personal auxiliar valora la pauta tècnica a l’hora de
determinar el tipus de mobilització del resident.
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4. Quan no utilitzes ajuts tècnics, quin és el motiu?

La fundació disposa d’ajuts tècnics que, en ocasions no s’utilitzen de manera òptima. El personal atribueix aquesta praxis a la coincidència en el temps de la
necessitat d’una sola grua per més d’un usuari. Resta pendent de valorar si un canvi organització de tasques i una major consciència dels riscos laborals afavoreixen
un canvi de conducta.
Solament una persona manifesta manca de formació, mentre que la manca de treball en equip és percebuda per al menys una persona per planta.
Destaca que el 51,42 % dels treballadors defensen utilitzar els ajuts sempre que ho requereixen al marge del temps o del personal.
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5. Creus que els ajuts tècnics estan en bon estat?

El 80% del personal enquestat
considera que els ajuts tècnics
estan en mal estat.

La manca de manteniment preventiu obliga a abordar les incidències de funcionament de les
grues des d’una perspectiva correctiva amb els conseqüents temps d’inhabilitació dels ajuts. El
desgast de les rodes i de bateries són les incidències més habituals.
6. Coneixes ajuts tècnics que no tenim i consideres que necessitem per millorar les
condicions de treball?
11 persones aporten alguna idea respecte de necessitats concretes:
5 d’elles coneixen el disc giratori.
1 Alarma que avisa quan un resident s’aixeca del llit.
1 Planxa per fer transferència cadira-llit.
3 persones manifesten la necessitat de cadires de dutxa basculant. Mencionen que no
durien compartir-se entre plantes.
7. Creus que en general es fa un bon ús dels ajuts tècnics i per què.
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ÒRGANS DE GOVERN I CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE.

El Patronat
En el 2016 el Patronat ha estat format per una Junta de 12 membres. D’acord amb els seus
Estatuts, el càrrec de President correspon sempre a qui sigui Rector de la Parròquia de Sant
Andreu de Palomar. Tots els càrrecs són altruistes.
La Junta del Patronat, s’ha reunit amb una freqüència mensual, a excepció del mes d’agost.
Consell Executiu
El Consell Executiu és un òrgan gestor format per quatre membres del Patronat, la gerent, la
directora dels serveis de residència i centre de dia i la directora de comunicació de la
Fundació. El seu principal objectiu és facilitar i orientar la presa de decisions i accions a
desplegar en la Fundació.
En el transcurs de 2016 s’ha reunit en 41 ocasions.
Consell de Participació de Centres
El Consell de Participació de Centres és un òrgan de participació i coordinació que té per
objecte la participació com a membres actius de la societat civil en el qual són representats la
direcció del servei, persones ateses o els representants legals, els professionals, familiars, la
titularitat, l’administració finançadora majoritària i l’administració local.
Aquest òrgan promou principalment apropar els objectius del departament de Benestar i
Família al Pla Estratègic del Centre, amb referència a la qualitat assistencial de les persones
usuàries i la participació activa de tots els agents implicats, en la valoració i promoció
d’iniciatives, el desenvolupament d’activitats que afavoreixin les relacions intergeneracionals,
la creació de circuits de coordinació entre direcció, professionals, usuaris i familiars i la
canalització de demandes i aspectes de millora perquè els usuaris trobin el Centre com a “lloc
de vida” i participació.
Aquest Consell es reuneix anualment amb caràcter ordinari.
L’any 2016 el Consell es va reunir el 01 de juny, amb la participació dels següents membres:
Data: 1 de juny del 2016
Hora d’inici: 11h
Hora de finalització: 13h.
Lloc: Sala de Juntes de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar, carrer Agustí i Milà,
72-82 – 08030 de Barcelona.
Hi assisteixen: Amb veu i vot
Presidenta: Sra. SUSANNA FRAILE (Directora Tècnica)
Representants de les persones treballadores: Sra. IRENE PUJOL (Secretària) i Sra. M. ROSA
LLUCIÀ (Vocal)
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Representants de les persones usuaris: Sra. JOANA MORAGAS (Vocal C. Dia), Sra. JOSEFA
PRINCEP (Vocal Residència), Sra. PILAR SINTES (Vocal Residència), Sr. MOISÉS UTRILLA (Vocal
Residència)
Representant de les famílies: Sra. ANTONIA SEGURA (Vocal)
Representant del Departament de Treball, Afers Socials i Família: Sr. SALVADOR COLL i Sra.
MONTSERRAT SERRA
Representant de l’Administració local (Districte de Sant Andreu de Palomar): Sr. FELIPE LÓPEZ
ARANGUREN (Vocal)
Hi assisteix: Amb veu i sense vot: Sra. ASCENSIÓ FINET (Gerent de la Fundació. Representant
de la titularitat)
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i, aprovació si s’escau, de l’acta anterior.
2. Presentació comentada de la memòria social del 2015. Millores dutes a terme.
3. Presentació comentada dels resultats de l’exercici econòmic 2015.
4. Presentació del Pla d’acció 2016.
5. Presentació i, si s’escau aprovació de modificació del Reglament de Règim intern.
6. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
La Sra. Finet inicia la reunió amb la presentació de la Sra. Susanna Fraile com a Direcció
Tècnica dels serveis de Residència i Centre de Dia de la Fundació Casa Asil i nova presidència
del Consell de Participació.
S’ inicia la reunió recordant que l’acta anterior ja es va enviar per correu i es va aprovar.
1.
Es presenta la memòria social 2015 i s’explica que es pot consultar a la pàgina web de la
fundació.
Seguidament s’expliquen les principals millores que s’han realitzat durant tot l’any 2015 a la
Casa Asil, continuant així amb el desplegament iniciat del projecte “ Com a Casa”:
Planta Baixa:
§

Instal·lació de dos aparells d’aire condicionat al menjador general i a la saleta de la
televisió de l’entrada al menjador.

§

Instal·lació del reliquiari i de baranes a l’interior i a l’exterior de la Capella per
facilitar-ne l’accés.

§

Instal·lació de nous radiadors al passadís general.
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Residència:
§

Creació de la primera unitat de convivència.

§

Instal·lació d’un nou ascensor de doble capacitat.

§

Instal·lació de cortines al menjador, passadissos dormitoris de la 2a planta.

§

Adquisició de noves grues de bipedestació.

§

Pintat de la 3a planta.

§

Instal·lació de ventiladors nous a les plantes 2a, 3a i 5a.

§

Instal·lació de llums leds al replà de cada planta.

§

Substitució de nous avisadors a les plantes 4a i 5a.

§

Instal·lació de fonts d’aigua a les plantes.

§

Millores en el bany de la 5a planta.

§

Adquisició d’una cadira de dutxa basculant.

Centre de Dia:
§

Instal·lació de nous armaris.

Serveis generals:
§

Instal·lació d’un control d’accés al costat de recepció per millorar la seguretat de les
persones. Adquisició d’un carro de neteja.

§

Adquisició de nou mobiliari pel menjador dels treballadors.

Cuina:
§

Adquisició de nous elements per la cuina central:

§

Paella volcable de 120 litres de capacitat

§

Fregidora de 50 l de capacitat

§

Forn mixta

§

Descalcificador industrial

§

Millora del sistema d’extinció d’incendis

Altres:
§

Creació d’un nou logo de la Fundació.

§

Creació d’una nova web.

§

Instal·lació d’aire condicionat al despatx de direcció.

§

Adequació d’ un nou espai per a la comunitat religiosa.

§

Adequació d’un nou espai de farmàcia.

§

Adquisició de 9 equips informàtics.
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§

Substitució d’un sistema de marcatge manual per un de digital.

§

Instal·lació de butaques mòbils a l’auditori per facilitar l’accessibilitat de les persones
amb mobilitat reduïda.

§

Instal·lació de tendals al jardí interior dels residents.

Seguidament es continua amb l’explicació de la creació dels grups de treball per plantes per
personalitzar més l’atenció directa a les persones residents, assistents al centre de dia i a les
seves famílies.
2.
Es presenten els resultats econòmics de la residència i del centre de dia, que han estat, pels
serveis de residència i centre de dia, amb un resultat positiu de 15.409,17€.
S’explica el 2015 ha estat un any de grans inversions. En el seu conjunt s’han invertit en la
Fundació al voltant de 600.00€ però, cal tenir present les obres més importants com la nova
unitat de convivència o l’ascensor de la residència que s’han endut la major part.
També es comenta el treball desplegat pel el grup de captació de fons que ha permès obtenir
diferents ajuts i per continuar les inversions de millora.
S’explica que durant pels anys 2015-2016 s’ha signat un conveni amb l’Ajuntament de
Barcelona per un valor total de 80.000 € (40.000€/any) per desplegar un treball de recerca
aplicada que doni suport al procés de desplegament d’una nova organització basada en el
treball dels equips que comporta, entre d’altres forces hores de treball compartit. S’explica
que aquest procés està comportant un augment significatiu en personal i en hores de treball
en equip i això implica més despeses.
3.
Es fa un breu presentació del pla l’acció 2016 on s’expliquen les noves accions a desplegar.
Durant aquest any es prioritzarà:
§

Aconseguir una bona climatització a tota la casa (aire condicionat, canvi de finestres).

§

Repensar el jardí del carrer Bartrina.

§

Incorporar més a les famílies en el dia a dia del centre. Es comenta que és molt
important escoltar totes les veus i que cadascú pugui dir la seva.

Com a novetat s’ha creat un grup de famílies voluntàries que fan l’acollida a les noves famílies
per tal de facilitar-ne la integració en el centre.
4.
En l’apartat de presentació de la modificació del Règim Intern, s’explica que és i com
funciona. Cal actualitzar-lo, repensar i adaptar-lo a la nova realitat, dins del projecte “Com a
Casa”.
S’acorda que quan estiguin fetes les modificacions s’enviarà a tots els membres del Consell
per que donin el vist i plau o afegeixin les aportacions que creguin oportunes i així no esperar
un any a posar-lo en marxa.
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5.
En el punt de precs i preguntes i, volent escoltar la veu i les aportacions de tots, es pregunta a
les persones grans que ens acompanyen a la reunió quins canvis han notat darrerament .
La Sra. Joana Moragas comenta que el centre de dia ha canviat molt. Que cada vegada hi han
més persones amb major dependència i això fa que augmentin les carregues de treball del
personal. També comenta que han millorat sobretot els banys i el menjar. Diu que es
necessitaria augmentar el personal i disposar de més espai.
El Sra. Antonia Segura també constata que, al centre de dia, ha canviat molt els nivells de
dependència des de que ella va entrar a la casa. Comenta a títol d’exemple que ara el seu pare
necessita un nivell molt alts de suport. Creu que el centre de dia funciona correctament.
De la residència comenta que li agraden les noves taules ja que són més espaioses i la nova
vaixella. També li agraden les cortines i l’ascensor. Milloraria la falta de culleres petites a
l’hora dels àpats.
La Sra. Susanna Fraile explica que el perfil dels assistents al centre de dia ha canviat molt i que
és un tema que preocupa i que s’està mirant d’organitzar les coses d’un altra manera. També
s’informa de l’ampliació de personal que s’ha fet.
La Sra. Ascensió Finet comenta que s’haurien de crear diferents espais en funció de les
necessitats de cada persona i redistribuir i reorganitzar també les tasques, segons les realitats
que es van presentant.
La Sra. Josefa Príncep ens explica la seva bona experiència amb la voluntària que té assignada
ja que li permet tenir més autonomia. En referència a les millores, destaca l’ascensor, els
banys i el pati que és més ample. Comenta que li agradaria poder organitzar la seva habitació
d’un altra manera.
El Sr. Moisés Utrilla comenta que li agrada la millora de l’ascensor i la saleta de la 4a planta i
expressa que, en el menjador general, la gent es queixa molt del menjar.
La Sra. Pilar Sintes destaca la millora en la instal·lació de l’aire condicionat del menjador
general , la saleta de al 4a planta que tot i que ha quedat molt bé, es fa una mica petita.
Explica que la vaixella de la planta també és nova. Finalment comenta que les persones que
arriben de nou estan més deteriorades que abans.
I sense més qüestions finalitza la reunió a les 13 h del migdia.

LA PASTORAL DE LA CASA ASIL
Lema 2016: “connecta’t, navega, troba”
L’equip de la Pastoral està format per:
§

Mn Pep Soler (President de la Fundació).

§

Gna. Marcela Cornejo
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§

Gna. Ana M. Montero

§

Sr. Joaquim Serrà

§

Sr. Francesc Estrada

§

Sra. Montserrat Vila

§

Sra. Pilar Pardos

§

Sra. Rosa M. Vilaseca

Durant el curs ens va deixar la Gna. Marcela per marxar a un altre destinació. I es van
incorporar al grup el Sr. Lluís Domingo i la Sra. Maria Estany.
Al mes d’octubre la Rosa Maria Vilaseca ha passat a ser la coordinadora.
Objectius:
§

Acompanyar i donar suport espiritual a les persones que viuen a la casa.

§

Acompanyar a la Capella a la celebració de la Missa els diumenges i festius, i
administrar la comunió a les persones que ho demanin a la planta.

§

Facilitar un suport perquè les persones que ho desitgin puguin assistir a l’eucaristia.

§

Fer possible una vivència religiosa de les persones que viuen a la casa.

§

Atendre els familiars i les persones en l’últim procés de la vida i fer un
acompanyament.

§

Formar l’equip de la Pastoral dins la vivència de la fe.

§

Mantenir el contacte de les persones que viuen a la Casa Asil amb la gent del barri i
de la Parròquia.

§

Atenció a les necessitats espirituals de les persones que viuen a la casa.

Activitats:
§

Setmana Mare Janer ( del 11 al 17 de Gener): Celebració a la Capella, especial cinema
“Mare Anna Maria Janer”, conversa entorn la Mare Janer i el 150è aniversari de la
Casa, Taller de pintura/manualitats dedicat a la Mare Janer, Bingo dedicat a la Mare
Anna Maria Janer i el 150è aniversari de la Casa. Cada Dia hi ha hagut una activitat
significativa.

§

Celebracions diàries de la Missa.

§

Taller de preparació de les celebracions de Nadal i Pasqua

§

Reunions de l’equip de pastoral per preparar les diferents celebracions especials.

§

Celebracions especials: Dia Beata Ana Maria Janer, Pasqua de Resurrecció per
persones amb més dependència, Dia dels difunts, Quaresma, Nadal, etc.

§

Celebració de Quaresma

§

Dimecres de Cendra

§

Celebracions de Setmana Santa
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§

Celebració d’Advent

§

Missa de Nadal per persones amb major necessitat de suport ( en dissabte)

§

Missa de Pasqua de Resurrecció per persones amb major necessitat de suport ( en
dissabte)

§

Catequesis de preparació per la Unció ( en dissabte)

§

Celebració de la Unció dels malalts a la Capella.

§

Misses de celebració dels Centenaris

§

Celebracions d’acomiadament.

Per part de les religioses:
§

Atenció espiritual als residents i familiars

§

Acompanyament als residents dins i fora de la Casa.

§

Donar els àpats a les diferents plantes.

§

Accions de voluntariat.

§

Formació del equip de pastoral.

§

Portar la comunió a les persones que ho demanin
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