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MEMÒRIA 2014
S ALUTACIÓ
Teniu a les vostres mans, de nou, la Memòria Social, corresponent a l’any 2014, de La
Residència i el Centre de Dia de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar.
A les primeres pàgines de la mateixa hi trobareu una de les novetats d’aquests últims anys. El
Pla d’Acció 2014 ha estat l’eina que ens ha permès treballar en una mateixa direcció. Aquest
pla ha estat el primer esglaó que ens mena cap a fer realitat el projecte que hem anomenat
“Com a casa”.
Fou un pla sorgit dels desitjos i la voluntat de molta gent. La que, al mesos de setembre i
octubre anteriors, havíem manifestat cap on volíem caminar i per on havíem de començar.
Les nou línies d’acció que ens proposàvem fer realitat es concentraven en el primer i principal
objectiu: “millorar l’atenció personalitzada de cada un dels residents i dels assistents al centre
de dia”.
En el transcurs de l’any 2014, gairebé un centenar de persones, entre residents, familiars,
professionals, voluntaris, religioses, col·laboradors i patrons, hem treballat en grups mixtes
per dur endavant les línies d’acció del Pla i per fer realitat, en el dia a dia, aquell objectiu.
I, a començaments d’aquest any, un dissabte, la gran majoria d’elles –les que van poder- van
explicar què havien aconseguit, van expressar quin impacte havien tingut les seves actuacions
i es van sorprendre de l’enorme treball realitzat entre tots.
És el que veureu reflectit en aquestes primeres pàgines.
A les següents hi trobareu un munt d’informació, ordenada sistemàticament i que, sovint, si
no és mitjançant un document com la Memòria, no se’n té gaire coneixement.
L’atenció a la salut dels residents i assistents al centre de dia, a la seva vessant psicològica,
social i espiritual duta a terme per les auxiliars, el personal que està de manera continuada
amb ells, i pel personal mèdic, d’infermeria, per la psicòloga, pel personal fisioterapeuta, per
la treballadora social, per les educadores socials i també pels voluntaris i les religioses... està
reflectida a bastament.
En la Memòria Social del 2015 també hi reflectirem informació sobre les actuacions dutes a
terme pel personal de recepció, pel de la neteja, bugaderia, cosidor; pel personal de
manteniment i oficines... el treball dels quals té una enorme incidència en la qualitat de vida
dels residents i assistents al centre de dia.
A més hi podeu trobar informació sobre la cuina, la perruqueria i la podologia que, si bé es
realitza amb personal extern, també és clau per al benestar de les persones grans que viuen a
la residència i assisteixen al centre de dia.
Una Memòria, doncs, que té dos centres d’interès claus: els residents i assistents al centre de
dia i tot el personal que els ajuda a omplir de vida els seus anys.
Una Memòria de les persones de la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar.
Els patrons de la Junta de la Fundació
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I NTRODUCCIÓ
L’any 2014 ha estat l’inici en el desplegament del projecte “com a casa” a partir de
l’elaboració d’un primer Pla d’Acció anual fruit del recull de totes les aportacions
que de manera transversal, a través dels diàlegs múltiples i del seminari prospectiu
realitzats a finals del 2013, han permès concretar les accions a desplegar, orientades
en els eixos del Pla Estratègic que han de guiar en tot moment les diferents
actuacions.
També ha estat l’any de la posta en marxa dels grups de treball transversal formats
per treballadors dels diferents serveis de la Fundació, familiars, residents, voluntaris,
patrons i membres de la comunitat religiosa, a més de col·laboradors i/o experts en
alguns grups i persones vinculades al nostre entorn.
Per al desplegament de les accions del Pla d’Acció 2014 ha estat clau la participació
constant del Patronat i el Consell Executiu en el seguiment i orientació de les
accions.

L A C AS A A SIL
D ’ ATENCIÓ

ES TROBA A LES PORT ES D ’ UN

4T

CANVI DE MODEL SOCIAL I

La Casa Asil després de quasi 150 anys d’història ha viscut tres importants canvis de
paradigma i es troba a les portes del quart:
1866 – 1939
(73 anys)

1940 – 1980
(40 anys)

1981 – 2013
(32 anys)

2014 – ........
(..... anys)

Model d’atenció
basat en la caritat i
la beneficència.

Model d’organització propi a partir de l’atenció
de les religioses i del suport econòmic de la
societat civil del barri de Sant Andreu.

Beneficiaris: gent gran i infants
pobres, desvalguts i orfes.
S’adapten al model desplegat
per les religioses.

Model d’atenció
d’orientació
institucional:
educatiu i sanitari.

Model d’organització propi a partir de l’atenció
de les religioses i de les escoles catòliques.
Amb el suport econòmic de la societat civil de
Sant Andreu i la participació de l’administració.

Beneficiaris: comença a entrar
un nou perfil de gent gran i
infants. S’adapten a un model
institucional religiós.

Model Estat del
Benestar. Garantia de

Model d’organització mixta (públic-privat).
Augment de normatives socials i educatives.
Suport econòmic de l’administració, dels
usuaris,de les famílies i de la societat civil de
St Andreu.Augment progressiu de personal laic

Beneficiaris: nou perfil de gent
gran i infants. S’adapten a un
model educatiu i social
normativitzat. Augment del
poder adquisitiu.

Model d’organització mixta (públic-privat).
Adaptació de les normatives socials i
educatives als interessos i necessitats de les
persones. Suport econòmic de l’administració,
privat i de la societat civil de Sant Andreu.

Beneficiaris: persones grans i
infants i joves.

dret Social i Educatiu:
Normativa i burocratització
dels serveis.

Model d’atenció
Centrat en la Persona
Garantia de Dret
individual
(en permanent revisió)

Tota la organització s’adapta i
s’organitza a partir dels interessos i
necessitats de les persones d’acord
amb el seu projecte de vida.
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UNA

V ISIÓ

DEL FUTU R DESITJAT C ONSTRUÏDA ENTRE TOTS
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 sentin també
protagonistes, compromesos i satisfets per la tasca d’ajut i suport que proporcionen
a les persones i els familiars, participant activament, visquin 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 que han de guiar els Plans d’Acció anuals en els
propers anys.
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 fent-nos 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.
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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.

PLA D ’ ACCIÓ

2014
L’establiment del Pla d’Acció 2014 ha permès planificar les accions a realitzar en el
transcurs de any i visualitzar el que volíem aconseguir i com fer-ho.
El Pla d’Acció anual ha estat especialment aquest primer any de desplegament del
projecte un elements viu i fonamental en l’organització, ja que vincula directament
els objectius de la Fundació amb els grups mixtes de treball i els seus àmbits
d’atenció.
La participació ha estat un element clau i rellevant per enriquir les propostes inicials
del Pla i així crear un sentiment de pertinença i avançar, tots junts, cap al model
desitjat.
El Pla d’Acció 2014 recull les accions a desplegar i la seva temporalitat.
Això ha permès poder fer un seguiment de la seva evolució i adequació d’acord amb
els objectius fixats, i finalment incorporar l’avaluació dels resultats.

LÍNIES D ’ ACCIÓ

2014
LÍNIA D’ACCIÓ 1.
Millorar i adequar permanentment els espais i la infraestructura de la Fundació.
LÍNIA D’ACCIÓ 2.
Millorar l’atenció personalitzada de cada un dels residents i dels assistents als centre
de dia
LÍNIA D’ACCIÓ 3.
Organitzar i dur a terme les accions planificades des dels diferents serveis que acull
la Fundació, (Escola – Residència – Centre de dia), des de la visió, els principis i els
eixos d’aquest Pla i fomentant el desplegament de propostes intergeneracionals de
participació.
LÍNIA D’ACCIÓ 4.
Aconseguir dos-cents cinquanta mil euros, abans d’acabar l’any, per finançar
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l’adequació de la quarta planta (planta mostra per al desplegament del model de
futur en la resta de plantes) i la transformació de les habitacions triples en dobles.
LÍNIA D’ACCIÓ 5.
Potenciar la tasca dels actuals voluntaris i incrementar-ne el seu nombre, fins arribar
a 100, definint les seves tasques en funció de les necessitats dels residents i els
assistents al centre de dia.
LÍNIA D’ACCIÓ 6.
Aconseguir una millora real del servei de menjador i de cuina i que això sigui sentit i
viscut pels residents, usuaris del centre de dia, alumnes, professionals i familiars.
LÍNIA D’ACCIÓ 7.
Aconseguir que els instruments de gestió, des de la seva elaboració, realització i
avaluació, fomentin la mateixa visió, principis i eixos d’aquest Pla, i esdevinguin vius i
transparents i cerquin, en tot moment, la sostenibilitat i noves vies de finançament.
LÍNIA D’ACCIÓ 8.
Aconseguir que la definició de funcions i dels rols per dur a terme aquest Pla, tenint en
compte sempre la visió i els eixos d’actuació, signifiqui un increment de la coherència,
l’autonomia, la coordinació i l'eficàcia del treball.
LÍNIA D’ACCIÓ 9.
Donar a conèixer el projecte al màxim de residents i alumnes, a les seves famílies, als
professionals, als voluntaris, a les entitats del barri, als ciutadans de Sant Andreu i més enllà
on vol arribar la Fundació amb la pràctica dels seus valors i amb allò que aconseguim i fem.

GRUPS MIXTES DE TREBALL

2014

1. Grup de treball d’espais.
Millora i adequació permanent dels espais i de la infraestructura de la Fundació.
2. Grup de treball de voluntariat.
Potenciar la tasca dels actuals voluntaris i incrementar-ne el seu nombre, fins arribar a 100,
definint les seves tasques en funció de les necessitats dels residents i els assistents al centre de
dia.
3. Grup de treball d’actes i festes.
Fomentar la participació del conjunt de grups i col·lectius que acull la Fundació, així com entitats
i organitzacions properes i del barri.
4. Grup de treball per la captació de fons.
Aconseguir dos-cents cinquanta mil euros, abans d’acabar l’any, per finançar l’adequació de la
quarta planta (planta mostra per el desplegament del model de futur en la resta de plantes) i la
transformació de les habitacions triples en dobles.
5. Grup de treball de la revista.
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Donar a conèixer el projecte al màxim de residents i alumnes, a les seves famílies, als
professionals, als voluntaris, a les entitats del barri, als ciutadans de Sant Andreu i més enllà on
vol arribar la Fundació amb la pràctica dels seus valors i amb allò que aconseguim i fem.
6. Grup de treball d’imatge i comunicació.
Donar a conèixer el projecte al màxim de residents i alumnes, a les seves famílies, als
professionals, als voluntaris, a les entitats del barri, als ciutadans de Sant Andreu i més enllà on
vol arribar la Fundació amb la pràctica dels seus valors i amb allò que aconseguim i fem.
7. Grup de treball d’activitats intergeneracionals
Organitzar i dur a terme les accions planificades des dels diferents serveis que acull la Fundació,
Escola – Residència – Centre de dia, des de la visió, els principis i els eixos d’aquest Pla i
fomentant el desplegament de propostes intergeneracionals de participació.
8. Grup de treball per la millora i l’atenció al resident i usuari de centre de dia.
Millorar l’atenció personalitzada de cada un dels residents i dels assistents als centre de dia.
9. Comissió de seguiment dels servei de cuina.
Aconseguir una millora real del servei de menjador i de cuina i que això sigui sentit i viscut pels
residents, usuaris del centre de dia, alumnes, professionals i familiars.

P ARTICIPACIÓ

DELS GRUPS MIXTES DE TREBALL

PARTICIPANTS
GRUPS

REUNIONS

HORES

ESPAIS

11
9
9
18
8
11
7
62
4
139

17
14
14
37
14
21
11
154
8
290

VOLUNTARIAT
ACTES I FESTES
CAPTACIÓ DE FONS
REVISTA
IMATGE COMUNICACIÓ
INTERGENERACIONAL
MILLORA D’ATENCIÓ
CUINA
TOTAL PARTICIPACIÓ

PATRONS

FAMILIARS

VOLUNTARIS

PROFESSIONALS

RESIDENTS

COMUNITAT
RELIGIOSA

COL·LABORADORS

4
2
1
5
1
1
1
0
0
15

3
2
4
1
2
2
4
0
0
18

0
4
1
0
1
6
0
0
0
12

6
6
5
4
3
0
9
11
5
49

1
0
1
0
1
0
1
0
0
4

0
1
1
0
1
0
2
0
0
5

2
0
0
0
0
0
0
0
4
6

AVALUACIÓ DELS RESULTATS

-

IMPACTA

Al gener de 2015 s’organitza una jornada de treball d’avaluació de resultats i d’impacte de les diferents
accions desplegades al llarg del 2014 amb la participació de tots els membres dels diferents grups de treball.
Aquesta jornada, oberta a tothom (treballadors, familiars, voluntaris, etc), té com a principals objectius: 1)
donar a conèixer el treball realitzat, valorant conjuntament les diferents accions desplegades així com el seu
impacte; 2) a partir dels resultats de les valoracions s’estableixen les propostes d’accions per el 2015 que
seran les que conformaran el Pla D’acció del proper any.
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1.

Grup de treball d’espais.

IMPACTE:
• Grup molt tècnic. Incorporació d’arquitectes
• Millora i adequació dels espais de la casa.
• Millora del mobiliari de les plantes que facilita la tasca dels professionals.
• Personalització dels espais de les habitacions.
• Millora dels banys de planta baixa.
• Atenció als aspectes de futur i globals.
• Eliminació de barreres arquitectòniques de l’escola.
• Aprofitament dels espais polivalents (capella – sala actes).
• Reestructuració plantes primera i quarta.
• Identificació de les necessitats.
• Actuació emmarcada en el projecte «Com a Casa».
• Priorització en funció de les necessitats.
• Bona entesa amb l’Ajuntament del barri.
• La possibilitat de treballar en perspectiva (augment de la volumetria).
• Prova pilot de la quarta planta.
• Serveis Residencial i de Centre de Dia
PROPOSTES 2015:
• Incorporació al grup d’algun membre de l’escola (pare – mestre).
• Més personalització de les habitacions dels residents.
• Mobilitat de les butaques de l’auditori
• Remodelació de recepció. Preservació del clima.
• Us polivalent de la Capella.
• Eliminació habitacions triples.
• Demanar opinió als implicats abans de prendre decisions que els puguin afectar.
• Habilitat l’espai del pati per a rendibilitzar-ne el seu ús durant tot l’any.
• Creació d’espais acollidors per a les famílies.
• Més pedagogia de les accions que duguin a terme.
• Més llits amb carro elevador.
• Millorar el funcionament de les reunions del grup.
• Seguir amb les cortines i el mobiliari a totes les plantes.
IDONEÏTAT DEL GRUP:
• Més presència de familiars, residents i treballadors de la casa.

2.

Grup de treball de voluntariat.

IMPACTE:
• Actualització del document base del voluntariat.
• S’han establert els fonaments.
• Decisió ferma d’ampliar-ne el nombre.
• Que l’equip sigui un grup tant transversal com heterogeni.
• Les tasques que es duen a terme.
• La voluntat de federar-se.
• La definició del perfil que ha de tenir el voluntari.
• La priorització objectiva de millorar la qualitat de vida del resident.
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•
•
•
•
•

El servei comunitari amb alumnes de l’escola. Objectius comuns.
La priorització de la qualitat vers la quantitat.
La bona praxi d’escoltar sempre al resident.
La vivència positiva dels propis actors (residents).
La capacitat d’exploració de les necessitats reals dels residents.

PROPOSTES 2015:
• Cuidar el voluntari. Fer una jornada d‘agraïment i reconeixement. Valorar i prestigiar la feina que
fan.
• Millorar la planificació, coordinació i informació de les accions previstes, en especial la Informació
directa a les auxiliars implicades.
• Especificar el perfil de voluntari que requerim a la revista «De Cap a Peus».
• Creació de la figura coordinadora dels voluntaris.
• Constitució estable d’un grup de voluntaris perquè tinguin la seva pròpia dinàmica d’actuació.
• Endegar un pla de formació per als voluntaris, especialment la gent jove.
• Lligar les accions del voluntari al Pla Individual de casa resident.
• Promoure una campanya de captació de voluntaris. Difusió del tríptic.
• Dur a terme accions de voluntariat els caps de setmana amb alumnes de batxillerat.
• Elaborar el Manual d’Acollida del Voluntariat.
• Interactuar amb d’altres entitats del barri que tinguin voluntaris.
• Acompanyament emocional als voluntaris.
• Més coordinació amb els altres grups.
IDONEÏTAT DEL GRUP:
• Més presència de familiars i alumnes de l’escola.

3.

Grup de treball d’actes i festes.

IMPACTE:
• Bona entesa entre els membres del grup.
• Capacitat d’organització tot i la poca disponibilitat de temps.
• Millora en l’ambientació de la casa, d’acord amb l’època de l’any.
• Més implicació de familiars, treballadors, alumnes i voluntaris.
• Posar en valor els aniversaris dels residents.
• La celebració dels aniversaris a la pròpia planta, permet la participació de familiars i residents més
dependents.
• Interrelació amb l’escola.
• Augment d’activitats amb una millor organització.
• Identificació de noves formes de participació per part de familiars, residents i treballadors.
• Potenciació dels actes de la Fundació (compartits amb l’escola) per exemple REIS.
• Accions més personalitzades.
• Més participació de voluntaris i residents als actes i festes.
• Creixement del sentiment de pertinença.
PROPOSTES 2015:
• Planificació acurada, a l’inici de l’any, dels actes i festes previstos per l’any en curs.
• Fitxa tècnica de cada acte i festa amb el detall de totes les necessitats, continguts, responsabilitats i
pressupost.
• Dia de la Fundació (no només de la família).
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•
•
•
•
•

Adaptació, arranjament i persona responsable per a la sala d’actes.
Implicació de professionals, familiars i residents en els actes programats.
Planificació acurada d’acord amb el Pla Individual de cada resident.
Coordinació amb el grup de Voluntariat i Intergeneracional.
Suport permanent als tècnics responsables de les activitats.

IDONEÏTAT DEL GRUP:
• Necessitat de la incorporació d’algun pare de l’escola.
• Potenciar la incorporació d’alumnes de l’escola amb projecció professional en l’àmbit de la
comunicació audiovisual.
• Presència de més patrons.
4.

Grup de treball per a la captació de fons.

IMPACTE:
• La quantitat de diners recaptats.
• La rendibilitat dels espais de l’escola i recursos propis.
• Els diferents convenis amb l’administració.
• La definició, de manera ordenada, de les línies d’actuació per recaptar fons.
• La confecció de la base de dades.
• Els diferents contactes amb entitats del barri i la creació de xarxes de col·laboració.
• Les trobades amb diferents persones rellevants del barri. Difusió del projecte.
• Incorporació d’un familiar actiu, en el grup.

PROPOSTES 2015:
• Participació d’alguna persona significativa i rellevant del barri, en el grup de treball.
• Donar a conèixer l’entitat al barri en motiu del 150è aniversari.
• Informació dels avantatges que comporta fer un donatiu pel que fa a la declaració de la renda i la
desgravació que comporta.
• Els diferents convenis amb l’administració.
• La definició, de manera ordenada, de les línies d’actuació per a recaptar fons.
• La confecció de la base de dades.
• Els diferents contactes amb entitats del barri i la creació de xarxes de col·laboració.
• Les trobades amb diferents persones rellevants del barri. Difusió del projecte.
• Incorporació d’un familiar actiu, en el grup.
IDONEÏTAT DEL GRUP:
• Bon perfil.

5.

Grup de treball de la revista.

IMPACTE:
• Regularitat en la participació del patronat i la seva transparència.
• Millora de la imatge i el format.
• Seccions més interessants en el seu contingut.
• Bona eina de comunicació entre residents-familiars-treballadors i escola.
• El seu format convida a la participació de les activitats que s’hi anuncien.
• Noves seccions: Racó del professional i Racó del Voluntari.
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•
•
•
•
•
•
•

Participació constant d’una resident.
La preservació de l’equip de redacció originari.
Edició trimestral.
Identificació de dificultats i plantejament de solucions.
Detecció que la informació no arriba a tothom.
Visualització de la Fundació.
Consciència de treball conjunt.

PROPOSTES 2015:
• Aconseguir i fidelitzar patrocinadors.
• Incorporació d’alumnes de Secundària i Batxillerat aportant noves mirades.
• Més implicació de perfils tècnics.
• Implicació dels mestres de l’escola.
• Establir un protocol clar de difusió i entrega perquè arribi a tothom.
• Fer la Revista digital quan tinguem la web actualitzada.
• Incorporació de la figura d’auxiliar.
• Fer una tramesa de cada exemplar a les famílies de l’escola.
• Participar activament en la celebració del 150è aniversari de la Fundació.
IDONEÏTAT DEL GRUP:
• Més presència de familiars, alumnes de l’escola i patrons.

6.

Grup de treball d’imatge i comunicació.

IMPACTE:
• Els tríptics que s’han confeccionat.
• El calendari editat.
• Reconeixement de les limitacions del propi grup.
• Incorporació del suro a recepció.
• Treball amb la nova imatge de la Fundació.
• Dinàmiques de difusió.
• Capacitat d’elaborar documents tot i el poc nombre de membres en el grup.
• Major visualització de la feina que es fa a la casa.
• Treball participatiu malgrat les dificultats.
• Transversalitat amb d’altres grups.
• Unificació en la projecció de la imatge com a Fundació.
PROPOSTES 2015:
• Actualització de la web de la Fundació.
• Potenciar les xarxes socials.
• Calendari 2016: famosos que resideixen a Sant Andreu.
• Pla de comunicació pràctic abans que ambiciós.
• Incorporació de més persones al grup, amb perfil tècnic.
• Confecció i desplegament de la imatge corporativa de la Fundació.
• Confecció del logo de la Fundació.
• Confecció d’un manual d’acollida per a residents – familiars i treballadors que incorpori els valors de
la casa.
• Més autonomia i millor coordinació.
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•
•

Més interrelació amb la resta de grups de treball.
Cercar una empresa patrocinadora professional en comunicació.

IDONEÏTAT DEL GRUP:
• Més implicació de l’escola.
• Incorporació professionals del sector.

7.

Grup de treball d’activitats intergeneracionals

IMPACTE:
• Grup molt complet i heterogeni.
• Objectius i dinamització d’activitat comunes.
• Gran esforç de participació dels professionals.
• El gran nombre d’activitats que es duen a terme.
• Treball conjunt escola – asil. Interacció.
• Reflexions a l’entorn de la vellesa.
• Foment del criteri de Fundació posant en relleu la seva singularitat i el seu ADN.
• Consolidació del programa previst.
• Treball transversal.
• Assignació individualitzada alumne – resident.
• La col·laboració amb la Revista.
• Creació del Servei a la Comunitat. Aprenentatge de Servei.
• Treball intergeneracional com a valor de la Fundació.
PROPOSTES 2015:
• Planificació i explicació de les activitats tant a pares i mestres de l’escola com a familiars de
residents.
• Més informació i formació als alumnes de l’escola.
• Planificació d’activitats. Accions de finançament.
• Participació a les activitats de residents amb més deteriorament.
• Reforçar la presència de la Fundació a l’escola.
• Participació activa en la celebració del 150è aniversari.
• Interacció regular amb els grups de Voluntariat i Actes i Festes.
• Interacció amb entitats del barri (escoles, esplais, associacions).
• Jornada de portes obertes de la residència per a pares i mestres de l’escola.
• Reforçar el treball intergeneracional com l’ADN de la Fundació.
IDONEÏTAT DEL GRUP:
• Incorporació d’alumnes al grup.
• Incorporació d’auxiliars.

8.

Grup de treball per a la millora i l’atenció al resident i usuari de centre de dia.

IMPACTE:
• Grup de bones professionals: esforç, dedicació i entusiasme.
• Superació de l’estadi actual del propi grup.
• Gran nombre de temes que es tracten i la seva rellevància.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La implicació i compromís en mantenir les reunions setmanals.
La formació amb INNOVA.
La reestructuració de les reunions de planta i la incorporació del personal de neteja.
Capacitat d’adequació al procés de canvi de l’organització.
Ganes de millorar malgrat les dificultats.
Consciència de la necessitat d’incorporar totes les mirades en benefici del resident.
Implicació del personal auxiliar, familiar i residents, al PIAI.
Intent de contrastar criteris amb les auxiliars
El coneixement del que passa a la casa en el seu dia a dia.
Exploració de les diverses situacions que es donen a les plantes.
Propiciar l’espai per anar avançant en la implementació del nou model.

PROPOSTES 2015:
• Incrementar la participació, de forma regular, de les auxiliars.
• Incorporar la representació d’un altre perfil de professional de la casa.
• Millorar el format i continguts del PIAI.
• Millorar les reunions de plantes amb les línies previstes de reunions.
• Planificació dels temes a tractar i definició de com s’aborden aquests temes.
• Reducció del temps en què el resident està sol.
• Major implicació del resident i familiar en la presa de decisions.
• Priorització de les accions que cal dur a terme.
• Posar en marxa les Històries de Vida.
• Propiciar la disposició de més temps de reflexió.
• Presentació trimestral, als altres grups de treball, de la feina que s’està fent.
• Disposar de temps suficient per fer la feina ben feta i pensant amb el resident.
• Preservar que no hi hagi tensions entre el personal.
• Evitar el mal tracte entre professionals, residents i familiars.
• Valoració de la prova pilot de la 4ª planta.
• Eradicar el concepte negatiu de «a mi no em toca».
IDONEÏTAT DEL GRUP:
• Més presència d’auxiliars de forma permanent.

9.

Comissió de seguiment dels servei de cuina.

IMPACTE:
• Major visualització i coneixement transversal del servei.
• Establiment de registres de valoració objectius i comuns.
PROPOSTES 2015:
• Valorar avantatges i inconvenients d’un servei propi o un servei externatizat.
•

Valorar i revisar els continguts de l’actual contracte.

•

Valorar i revisar, els registres i els indicadors de valoració.

IDONEÏTAT DEL GRUP:
•

Més presència de la veu del resident.
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RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
L’objectiu dels serveis residencials i d’atenció de dia de la Casa Asil és la de facilitar
un entorn i atenció propera, personalitzada i familiar adequant-se a les necessitats
de cada persona. Es manté un horari de visites flexible i obert, facilitant un contacte
permanent amb el seu entorn social més directe.
La seva capacitat es manté en 150 places de residència assistida, distribuïdes en 109
places concertades i 40 places privades i una plaça de convalescència/estada
temporal. També es disposa de 40 places de Centre de Dia de les quals 34 són
públiques i 6 amb caràcter privat.
El Centre de Dia està obert cada dia laborable i durant tot l’any, de dilluns a
divendres, de 8 del matí fins a les 20h del vespre.
A partir del conveni establert entre la comunitat religiosa i la Fundació, es facilita una
atenció i acompanyament espiritual així com la participació en activitats litúrgiques i
de pastoral per a aquelles persones que ho desitgin.
Per altra banda, s’ha desplegat més que mai el treball compartit entre gent gran,
infants i joves, participant en activitats conjuntes entre l’escola i la residència i
alhora, promovent festivitats amb l’AMPA, professionals, familiars i el Patronat de la
Fundació.
Els serveis de la Fundació ocupen una illa en el conjunt dels edificis on es troben
l’escola Sagrada Família i la residència i centre de dia.
Mitja illa és destinada als serveis d’atenció a la gent gran. La residència s’estructura
en 5 plantes i disposa de 78 habitacions amb un total de 150 llits. A la primera planta
es troben els serveis mèdics i d’infermeria i a la quarta les educadores socials i la
comunitat religiosa. A la planta baixa se situa la sala d’activitats i menjador de centre
de dia, amb una capacitat de 40 places així com els espais comuns i la treballadora
social. Finalment, al soterrani hi ha els serveis generals, com cuina, bugaderia,
cosidor, perruqueria i també el gimnàs del servei de fisioteràpia i despatx de
psicologia.
En aquest 2014, s’ha desplegat tot un model tranversal de participació a partir dels
diferents grups de treball, el qual ha permès una major visió de la nostra realitat, així
com de les nostres febleses i, alhora, oportunitats.
S’ha continuat treballant especialment en la millora dels espais i l’eliminació de
barreres arquitectòniques.

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

15

MEMÒRIA 2014

El nostre capital humà
El 2014 podríem definir-lo com el màxim exponent en capital humà a partir de la
participació de professionals de l’escola, de la residència i del centre de dia, dels
familiars, dels voluntaris i dels membres del Patronat i de la comunitat religiosa en el
desplegament dels diferents grups mixtes de treball que s’han engegat i en la seva
continuïtat i constància com a mosta del seu compromís al voltant del projecte
“com a casa”.
Al 2014, per tal d’avançar en aquest nou model de contribucions, obert i
participatiu, s’ha incorporat al nostre equip una responsable de comunicació que, a
més de detectar i orientar els diferents sistemes de comunicació existents, ha
desplegat un treball d’apropament i acompanyament dels equips de treball. També
cal esmentar el suport rebut per INNOVA, com a organització que acompanya
processos de transformació de les organitzacions. Amb ells s’han realitzat diferents
jornades de treball al llarg de l’any.
Cal esmentar que en el desplegament del 2014, tot i el volum d’inversions dedicades
a millores dels espais, així com el desplegament de trobades, formacions i treballs
conjunts, s’ha mantingut un equilibri econòmic en el resultat de l’any. Val a dir que
continua l’esforç emprat per tots els treballadors de la residència i centre de dia,
arran de l’acord signat a finals del 2012 amb l’assumpció del nou conveni laboral i
una congelació salarial fins al 2015.
Aquest fet, a més, ha suposat des del 2013 ampliar l’atenció de dia al resident quasi
una hora diària i, alhora, mostra el compromís conjunt per avançar cap a la
sostenibilitat i la millora dels serveis de la Fundació.
En el 2014 s’han anat avaluant els espais de trobada compartits entre personal
auxiliar i tècnics a les plantes , iniciats al 2013, per tal d’establir una posta en comú
sobre els aspectes que cal anar millorant en el dia a dia. De cara al proper any està
previst una desplegament de les reunions de plantes orientades a 3 aspectes
diferenciats: al voltant del resident, de l’organització i del estat emocional dels
equips, a partir d’un suport i acompanyament continuat.
S’han continuat realitzant les valoracions de necessitats de suport a les plantes, la
qual cos permet unificar criteris i dotar d’una visió conjunta la situació canviant de
necessitats en cada una de les plantes i en els diferents moments d’atenció a la
persona.
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À REA

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 9 a 14 hores i els primers dimarts de mes no festius a la tarda,
fins a les 20h, per a una millor atenció al resident i les seves famílies. També disposa
d’una cobertura no presencial, localitzable, cada dia de la setmana.
El registre de visites mèdiques anuals de tots els residents perme,t una setmana
abans de la visita, fer un recordatori als familiars per si precisen d'un acompanyant.
En aquest cas se’ls faciliten telèfons de contactes. En ocasions especials és la
treballadora social qui s'encarrega de tramitar aquest servei.
Es manté una comunicació constant davant qualsevol canvi significatiu de salut o per
ingrés hospitalari.
A més els serveis de la Casa Asil disposen d’un suport mèdic extern a través de
Mutuam, situat al carrer Bac de Roda núm. 202 baixos de Barcelona.
En cas de necessitat, el centre té un acord amb serveis funeraris de Barcelona i
Serveis Funeraris Integrals, per a la certificació per 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.
L ‘equip d’infermeria, té una cobertura presencial de 7h a 21’55h tots els dies de la
setmana, caps de setmana inclosos, amb una responsable higiènica sanitària de
dilluns a divendres de 8h a 17h.
Al centre de dia, el servei d’infermeria té una presència de dilluns a divendres de
8’30h a 17’30h que acull, alhora, les funcions de responsable higiènica sanitària.
El servei d’infermeria desplega:
o tasques assistencials d’atenció a la salut com cures, gestió i
administració de medicació, control i gestió de dietes, presa de
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constants i controls diversos, prevenció, gestió i seguiment de caigudes,
mesures de contenció, etc;
o 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;
o tasques de coordinació, supervisió i suport assistencial.
La 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, peticions de PAO, seguiment de les
derivacions i interconsultes, coordinació amb les famílies per tràmits mèdics externs,
peticions i tramitacions d'analítiques i d'altres controls.
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
45,4

42,9

32,3
26,4

25,8
2014
2013

14
8,3
4,9

PER FRICCIO

PER PRESSIO

TRAUMATICA

VASCULARS

Residents que han rebut cures al servei d’infermeria
78
72
64
50

47
41

67

71

66
50

46

30
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Contencions – Total any i a data 31.12.
14

PETO ABDOMINAL

26
10

CINTURÓ PÈLVIC

18
12

CINTURÓ AL LLIT

25
37

CINTURÓ ABDOMINAL

5

PETO ABDOMINAL

4

6
6

CINTURÓ PÈLVIC

CINTURÓ AL LLIT

46

31.12.2013
31.12.2014

2
7

12

CINTURÓ ABDOMINAL

17

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. Aquest, si ho creu convenient, informa la
família i li demana la seva autorització per ser registrada, prèvia signatura del
familiar i/o del resident, juntament amb la prescripció facultativa. Cada sis mesos
s’informa a Fiscalia de les mesures de contenció física. No s’utilitza cap tipus de
contenció farmacològica.

Inter consultes / Visites mèdiques /especialistes
I N T E R C O N S U LT E S R E A L I T Z A D E S
80
70
48

9
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OTORRÍ

ONCOLOGIA

ODONTÒLEC

1

PNEUMÒLEC

19

16

12

NEFROLOGIA

4

NEUROLOGIA

ENDOCRÍ

GINECOLOGIA

12

MEDICINA INTERNA

4

HEMATOLOGIA

5

MÀXILO FACIAL

6

DIGESTIU

DERMATOLOGIA

1

CIRUGIA VASCULAR

CEX SON

4

CLÍNICA DEL DOLOR

1

5

CIRUGIA PLÀSTICA

2

7

CEX-REHABILITACIÓ

ANESTESISTA

CARDIOLOGIA

ANALÍTIQUES…

3

CEX HEPATIC

22
8

OFTALMÒLEC

26
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Úlceres per tipus i procedència
30

18

1
SACRE

2 2

3

4
2

1

0

DIT PEU

ÍSQUIUM

Al llarg del 2014 es van tractar un
total de 26 úlceres (39 al 2013).
A 31-12-2014 es mantenien 6
úlceres actives Grau II, tres sacres,
un taló, un colze i un dit peu, sent la
resta plenament guarides.

TALONS

0

GALINDO

1

0

0

ORELLA

MAL.LÈOL

0

1

GLUTI

Prevenció. Risc d’úlceres per pressió
2014

2013

85
77

37

34

27

23

16

RISC MÍNIM

RISC MIG

RISC ALT

18

RISC MOLT ALT

L’escala de Nortom ens indica el risc a patir una Úlcera per pressió. L’avaluació
realitzada ha suposat en el 2014 que 46 residents portin matalàs antiescares i 70
residents portin coixins antiescares.
Evolució dels diferents nivells de dependència segons l’escala de Barthel
INDEPENDENT

38
19
59
59

DEPENDÈNCIA TOTAL

DEPENDÈNCIA MODERADA

DEPENDÈNCIA LLEU

DEPENDÈNCIA GREU

2013

22
23

2014
28
44

26
31
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Avaluació de les incontinències
36

INCONTINÈNCIA TOTAL

48

20
20

INCONTINÈNCIA NIT URINARIA

51

INCONTINÈNCIA DIA/NIT URINARIA

INCONTINÈNCIA OCASIONAL URINARIA

66
2013

6
10

2014

Al llarg del 2014 un total de 144 residents han presentat algun grau d’incontinència.
Tipus i control de dietes
El control de les dietes es fa diàriament mitjançant el programa informàtic Resiplus.
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.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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 hipoprotèica: Indicada en insuficiències renals cròniques severes.
Especial hiperprotèica: 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.
o Especial sense residus: preparació per colonoscòpies.
o Fàcil masticació: indicat en usuaris que presenten problemes de masticació, però es
vol conservar l’hàbit de masticació.
o 1r segons dieta i 2n planxa: a petició dels residents
o 1r verdura i 2n segons dieta: a petició dels residents
o
o
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Avaluació de les dietes segons plantes
1a Planta
ASTRINGENT TRITURAT

0

1

HIPOCALÒRICA TRITURADA
HIPOCALÒRICA

1

0

HIPERPROTEICA TRITURADA

1

DIABÈTICA TRITURADA

1
1

DIABÈTICA

3

2

0

2
2013
2014

1
4
4

BASAL HIPOSÒDICA TRITURADA
BASAL TRITURADA
BASAL

4

3
0

2

2a Planta
SENSE GREIXOS

0

HIPOCALÒRICA TRITURADA

0

1
1

HIPERPROTEICA TRITURADA

2

DIABÈTICA HIPOSÒDICA TR.

0

3

1
1
1

DIABÈTICA TRITURADA

1

DIABÈTICA

1

BASAL HIPOSÒDICA TRITURADA

2013
2014

2
3
4
4

BASAL TRITURADA
BASAL HIPOSÒDICA

3

4
5
5

BASAL

3a Planta

1
1

ASTRINGENT

5
5

HIPERPROTEICA TRITURADA
1
1

DIABÈTICA HIPOSÒDICA
DIABÈTICA TRITURADA

0

2013

1

BASAL HIPOSÒDICA TRITURADA

3

6

BASAL TRITURADA
BASAL HIPOSÒDICA
BASAL

2014

4

0

7

1
2

6
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Menjador general
SENSE GREIXOS

1
0

DIABÈTICA HIPOSÒDICA

3

BASAL HIPOSÒDICA TRITURADA

3
4

DIABÈTICA TRITURADA

6

1
1
5

BASAL TRITURADA
HIPOCALÒRICA

2

PROTECCIÓ GÀSTRICA

1
1

2013

7

2014

5

DIABÈTICA

6

8
23
21

BASAL HIPOSÒDICA
BASAL

35

39

Registres d’avaluació i seguiment
o Valoració i entrevista a l’ingrés, treballadora social, RHS i metge (història
integral)
o Registre de caigudes
o Full de seguiment
o Registre de dietes.
o Registre de constants, glucèmies, injectables, simtron.
o Registre de vacunacions.
o Registre de canvis posturals
o Registre de contencions
o Registre individual de nafres, persones amb matalàs antiescares.
o Registre de cures diàries. Registre de cures mensuals.
o Registre d’incontinències.
o Registre de visites mèdiques.
o Barthel, Norton, Pffeifer, Tinetti...
o Registre de reunions interdisciplinars
o Registre d’administració de la medicació
o PIAI’S
Atenció a les famílies
L’atenció a les famílies és oberta, propera i permanent. Es manté una comunicació
constant davant qualsevol canvi o situació greu de salut.
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Residents amb ingressos hospitalaris
7
6
5
4

6

5

5

4

5

5

4
3

3

3

2

3

2

1

3

2014

2

1

1

1

1

2013

Estades hospitalàries
90

83

87
73

63
48
29
6

26
9

31
6

47

10

2014

28

25
7

49

12
2

2

2013

12

8

1

Estades hospitalàries segons casuística
190

82

209

94
53

2317

17

1

0

17

23
0

4

17

7
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Centre de Dia
El centre de dia disposa de servei d’infermeria format per una infermera i dos auxiliars, que
treballen, de forma conjunta, amb tot l’equip de professionals vetllant pel benestar de
l’usuari i donant un suport a les famílies o cuidadors.
La infermeria al centre de dia té cura de la part sanitària, de la medicació, de les constants
vitals, dietes, controls de glicèmies, cures i seguiment de l’estat de salut de l’usuari. A
diferència amb la residència, els usuaris de centre de dia marxen a casa a dormir. És per això
que es necessita un contacte continu amb la família, que normalment solen ser els cuidadors
principals, per tenir cura de l’usuari, valorant, de forma conjunta, el seu estat biopsicosocial i
poder donar un major suport.
Cada usuari, des que comença a venir al centre, disposa d’una agenda per facilitar el
contacte diari entre les famílies i l’ equip de professionals del centre, on es recullen
incidències, valoracions, activitats que hi ha al centre, entre d’altres.
Infermeria participa dels PIAIS anual de cada usuari, que es van fent de manera setmanal al
centre de dia. Des de principis del 2014 les famílies i usuaris també hi participen
conjuntament amb tot l’equip de professionals.
En el 2014 s’ha continuat participant en el grup d’infermeria de FEATE, i, conjuntament amb
la treballadora social, les educadores i les fisioterapeutes, dels grups socioeducatius i de les
activitats intergeneracionals.
Des del 2012, continuem fent les entrevistes de preingrés dels usuaris en el seu domicili, amb
l’objectiu de poder fer una millor recollida de dades i fer una valoració més exhaustiva de la
persona, del seu entorn i de la seva història de vida, la qual cosa permet establir un millor pla
d’activitats, centrat en la persona.
En el 2014 s’ha millorat un contacte més directe, amb els metges i especialistes dels usuaris
que facilita una millor coordinació i un major benestar de la persona. Aquest és un aspecte
que es preveu continuar millorant en el proper any, especialment de cara a poder lliurar un
informe interdisciplinari de valoració de la seva estància al centre i de seguiment quan la
persona hagi de ser visitada pel seu metge o especialista.
Finalment es continua el camí que s’ha iniciat orientant totes les nostres pràctiques envers
una major personalització de les nostres accions i de suport a les famílies.
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Nivells de dependència al centre de Dia segons l’escala de Barthel

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, intentant mantenir els nivells de glucèmia dintre de la
normalitat, oferint dieta baixa o sense sucre i donant el tractament que ha pautat el
metge d’ambulatori.
Si comparem el 2013 i 2014 podem observar un augment en un 5% la quantitat
d’usuaris diabètics.
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Diabètics del centre de dia en el 2014, segons el tractament.
6%

19%
INSULINODEPENENTS
ANTIDIABÈTICS ORALS
DIETA DIABÈTICA

75%

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.
A partir del 2014 es van començar a demanar les 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, la
infermera demana a les famílies una actualització d’aquestes receptes.
Cada usuari porta la seva medicació de casa de forma setmanal i la infermera la
prepara i administra.
El 97% dels usuaris van prendre medicació al centre de dia durant el 2014.
Cures
Durant el 2014 es van realitzar petites cures sense importància.
Las cures més importants van ser pautades pel metge de capçalera dels usuaris
afectats i van ser valorades pel metge o la infermera de l’ambulatori, fent un
seguiment conjunt de la cura .

Incontinències al Centre de Dia
Durant el 2014 s’ha produït un augment de les incontinències urinàries.
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Servei de dutxa
El centre de dia disposa de servei de dutxa que s‘ofereix a les famílies i usuaris. La
infermera i la treballadora social valoren la necessitat d’aquest servei conjuntament
amb les famílies. En el 2014 ha augmentat un 2% la demanda de dutxa.

Servei d’estada temporal
Amb la finalitat de donar suport i oferir un respir a les famílies, el centre disposa d’un
servei d’estades temporals ubicat a la residència. Un total de 27 usuaris van utilitzar
aquest serveis al 2013.
Nombre d’usuaris que van utilitzar el servei

Número de dies d’estades temporals durant en 2013
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Estades temporals en altres centres
Al 2014 van haver-hi un total de 17 estades temporals en altres residències.
Per dies

Per número d’usuaris

Dies d’absències en el Centre de Dia i casuística
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Servei de Fisioteràpia
El servei de fisioteràpia dóna atenció de dilluns a divendres a usuaris del servei de
Residència i Centre de Dia.
Totes les activitats relacionades amb aquest servei, parteixen de la voluntat de
cercar el benestar físic i emocional de la persona a través del manteniment i/o
millora del seu estat múscul-esquelètic i del seu confort, des d’una visió global de la
persona, a partir d’una concepció bio psicosocial.
Un dels principals objectius del servei és fer front als efectes que la inactivitat física
provoca en les persones grans. És per això que volem abastar a la pràctica totalitat
dels usuaris. Tot i així, respectem sempre la voluntat de cada persona, tant d’aquells
que poden verbalitzar no voler fer cap activitat al nostre servei com d’aquelles que
ho mostren amb l’angoixa.
Per definir quines activitats es fan amb cadascú, es parteix d’una avaluació on es
detecten les necessitats i capacitats de cada persona.
Es realitzen tractaments individuals i grupals en resposta a patologies agudes i
cròniques. Des del mes d’octubre, el servei de fisioteràpia participa en les activitats
intergeneracionals organitzant grups d’activitat física amb usuaris del Centre de Dia i
alumnes de l’escola.
Es realitza, també, una tasca directa i/o indirecta d’assessorament, valoració i
tramitació d’ajudes tècniques que milloren el confort, la seguretat i l’autonomia de
la persona. Aquesta tasca, cada cop és més important i comporta una major
comunicació amb les famílies i l’equip auxiliar.
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Durant el 2014 des del servei de fisioteràpia hem participat d’una manera més activa
en les festes d’aniversaris. Essent un espai que ens permet realitzar un treball físic
des del lleure.
El servei de fisioteràpia duu a terme el control de pes de tots els residents i usuaris
del Centre de Dia que es realitza cada 6 mesos, o amb una major freqüència en els
casos que es requereix per indicació mèdica.
Dins el desplegament del projecte “Com a Casa”, el servei de fisioteràpia ha
participat dels grups de treball d’Espais i de Millora de l’ atenció personalitzada.
Aquest model comporta un canvi en la mirada cap a la persona i, per tant, implica
una major coordinació amb el resident, la família i els diferents professionals de la
casa -equip auxiliar i equip tècnic-.
Nombre de residents atesos pel servei de fisioteràpia

Intervenció del servei a les plantes

Valoracions d’ajuts tècnics
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Intervenció en teràpies passives/esquema corporal

Intervenció en tractaments de bipedestació

Intervenció en tractaments de marxa
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Intervenció en tractaments antiàlgics

Mecanoteràpia

Tractaments individuals per planta
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Tractaments al Centre de Dia

Participació en activitats grupals

Tractaments a la Residència
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Participació en activitats grupals

Participació segons grup de teràpia al Centre de Dia

Participació segons grup de teràpia a la residència
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Avaluació en el desplaçament al Centre de Dia

Avaluació del desplaçament a la Residència

Estudi de caigudes
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Casuística de les caigudes

Conseqüències de les caigudes
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Lloc on es produeixen les caigudes

Franges horàries on es produeixen les caigudes

Conclusions
La dificultat de conscienciar-se de la progressiva pèrdua d’autonomia i el desig
d’immediatesa en relació a la demanda d’ajuda semblen continuar essent la causa més
freqüent de les caigudes.
Els espais d’estada, tant privats com comuns, continuen essent els espais on tenen lloc la
majoria de les caigudes, allà on les persones fan la vida i no pas en espais de passeig.
Durant el 2014 s’ha produït un canvi significatiu respecte a les franges horàries en que es
produeixen les caigudes. Tot i que continua essent la tarda l’espai temporal amb un major
percentatge, aquest ha disminuït considerablement i ha augmentat en les franges del matí.
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À REA D ’ ATENCIÓ

PSICOSOCIAL

Servei de Psicologia
El servei de psicologia té com a principals funcions l'avaluació psicològica en les
àrees cognitiva, afectiva i neuropsicològica, la intervenció preventiva i terapèutica
individual i de grup.
El servei atén majoritàriament les persones que viuen a la residencia i alhora
participa en intervencions i grups en el Centre de Dia.

Treball en equip
El servei treballa en coordinació amb tot l’equip interdisciplinari i amb altres serveis
de la Casa Asil com és la pastoral i l’escola.
METGE

ATENCIÓ DIRECTA:

INFERMERIA

Suport emocional

ATENCIÓ INDIRECTA:

Contenció emocional

PSICOLOGÍA

Orientació a la realitat,
Estimulació cognitiva,

Reunió PIAI
Reunió treball
Suport familia

Grup de conversa,

Suport equip

Grup de relaxació, Estimulació
del llenguatge, Psicoestimulació.

FISIOTERAPIA

Valoracions

Aniversaris a les plantes
Sortides
Celebracions

PASTORAL:
Celebracions

Activitats-intergeneracionals
EDUCACIÓ SOCIAL

Voluntariat

TREBALL SOCIAL

Amb el servei d’educació social es coordinen diferents grups d’activitats
encaminades als residents amb menys autonomia. Alhora es participa en sortides a
l’exterior i celebracions i festivitats de l’any.
Amb el servei de treball social es treballa conjuntament la resolució de conflictes i
l’elaboració informes.
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Amb l’escola es realitzen diferents activitats del programa intergeneracional.
Finalment amb el servei de pastoral de la Casa es participa en l’elaboració de les
diferents activitats i celebracions religioses.
Paral·lelament amb la resta de membres de l’equip es treballa en funció de les
necessitats de cada resident individualment.

Perfil de les persones ateses pel servei de psicologia
o
o
o
o

Persones assistides amb deteriorament cognitiu
Persones amb alteracions de l’estat emocional
Persones amb capacitats físiques reduïdes
Persones amb trastorn del comportament i els seus familiars

Teràpies Individuals
Objectius de la intervenció individual
Donar suport emocional.
Millorar la qualitat de vida emocional.
Fomentar l’autoestima.
El Suport emocional acull aquelles persones que presenten problemes del seu estat
d’ànim de forma puntual per una causa de base física, relacional o de conducta.
comparativa suport emocional % 2012-2013-2014
2012

2013

2014
95
83

100
34
49
50

35
52

91

Primera

Segona

Tercera

Quarta

13
10
CD

68

36
26
46

43
96

Cinquena

La Contenció emocional es dirigeix a les persones que presenten alteració de
conducta degut a un problema emocional o de relació amb altres residents.
N ú m. a tesos 2012-1013.2014
2012

27

2013

27
24

2014
30

21

3
CD

19
19
13
11

10

30
26

8

18

10

5
Prim era

Sego na

Tercera

Q ua rta

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

Cin qu en a

MEMÒRIA 2014

41

L’orientació a la realitat s’ha realitzat cada cop que s’ha produït una desorientació,
sobretot en relació al temps, i que moltes vegades va acompanyada d’angoixa.
Intervencions en orientació a la realitat
2014

2013

2012

43

29
25

Primera

16

13
4
12

9
14

5
25

9
13

0
14

Segona

Tercera

Quarta

Cinquena

En el 2014 es produeix un increment de les intervencions en orientació a la realitat
respecte l’any passat , sobretot en la quarta i cinquena plantes.
comparativa de les persones que necessiten calendari del mes per
orientar-se
2012

2013

23

2014

19
16
12

7
3

4

2

Primera

3

Segona

7

12
9

5

5

Tercera

4

Quarta

Cinquena

A les plantes cinquena i quarta, hi ha un increment respecte l’any 2013, a la segona i
tercera és manté el mateix nombre i a la primera ha disminuït.
Com l’any passat, a la cinquena és on hi ha més persones que se’n beneficien, és a
dir, un increment de persones amb desorientació en temps.
Valoracions cognitives
Es fa una valoració a l’ ingrés i
després cada sis mesos. Per
Valoració cognitiva. Comparativa 2011 - 2014
aquells residents que el Pfeiffer
NORMAL DEM LLEU DEM MODERADA DEM.SEVERA
dóna una puntuació superior a
48%
48%
43%
42%
vuit, un cop l’any, es passa el MEC
de Lobo. Per als residents en que
24%
el seu Pfeiffer és de zero, es passa
22%
22%
22%
21%
21%
18%
17%
16%
una valoració combinada amb la
14%
13%
12%
prova del Set –Test, uns ítems que
valoren la designació i uns altres
que determinen el càlcul i per
any 2011
any2012
any20113
any2014
acabar s’avalua la grafia i el
llenguatge escrit. A la gràfica podem observar una majoria de residents amb un grau sever de demència.
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Valoracions emocionals
Es fa una valoració a l’ingrés i després cada any o quan es produeixi algun fet que
requereixi intervenció. Es valoren amb l’escala HAD aquelles persones amb un grau
normal, lleu o lleu- moderat, ja que les seves respostes encara són fiables. La majoria
de residents no presenten problemes significatius.
Taula comparativa del grau d'ansietat segons l'escala HAD
normal

símptomes lleus

problema clínic
62
53

47
33

33
27
20
13

11

2012

2013

2014

Es produeix un increment en símptomes lleus i problemes clínics en el 2014. El
mateix s’observa en relació al grau de depressió.
Taula comparativa grau de depressió segon s l'escala HAD
normal

símptomes lleus

problema clínic

57
47

44
33

33
23

27
20

16

2012

2013

2014

Teràpies de Grup
Objectius
Augmentar i enriquir el vincle relacional
Donar suport emocional
Millorar la qualitat de vida emocional
Fomentar l’autoestima
Reforçar les capacitats que encara pot desenvolupar la persona.
Estimulació dels sentits
La teràpia es fa a la planta de manera conjunta amb una educadora social. Hi
assisteixen de 4 a 24 persones per sessió. El grup menys nombrós es el de la primera
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planta. És una teràpia més basal que ajuda a prendre consciència del cos, mitjançant
la música i els massatges a les mans, acabant amb una respiració profunda. Cada
setmana es treballa un sentit.
Mitjana de participants al grup d'estimulació dels sentits.
2012

2013

2014

22

24

32

39

6
16
20

36

32

Primera

Segona

Tercera

Es produeix una disminució en el nombre de participants per a l’augment de
persones que necessiten estar enllitades.

Cura de la imatge
Es fa conjuntament amb les educadores socials i està orientat a les persones més
assistides de les plantes.
Mitjana d'assistents al grup de cura de l'imatge
2013

2014
23

23

41

10
22

33

Primera

Segona

Tercera

Grup de conversa
Format per residents amb capacitats cognitives alterades lleu, lleu- moderat o
moderat i semi- assistits. Es promou la capacitat per recordar fets passats i actuals.
L’espai on es realitza la teràpia és en el despatx del servei de psicologia. El nombre
de participants augmenta segons l’època l’any.
Grup de conversa. Participants per planta
2011

2012

2013

2014

83

76
67

59
39 39 37 43

26 28 22

17
4

9

Primera

13

Segona

11 14

24 21

Tercera

19

Quarta

Cinquena
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Grup de relaxació
Els participants en aquesta teràpia tenen un nivell cognitiu normal ó un
deteriorament lleu- moderat. Majoritàriament vàlids, encara que aquests últim anys
les persones dependents física i cognitivament han augmentat.
Participants en el grup de relaxació
2012

2011

2013
20

9 9
0 5
Primera

28
11

62

57

2014

55

50

33
20

11

Segona

43 40

54

18 20 20

Tercera

Quarta

Cinquena

Grup d’estimulació del llenguatge
Estan dirigits a residents assistits o semi- assistits amb deteriorament cognitiu.
S’agrupen segons les capacitats.
Participants en els grups d'estimulació del llenguatge
2012

13

67 68
35 35
26

20

17

Primera

2014
51

41 44

32

23

2013

25

9

Segona

Tercera

Quarta

Cinquena

Psicoestimulació (dirigit a persones amb majors nivells de dependència)
Es va començar el novembre del 2013 a la primera planta, i al mes de setembre del
2014, s’ha iniciat a la resta de les plantes, un cop per setmana.
Participants per planta

100

2012
58

2013

2014

52
22

Primera

16
0 0

0 0

0 0 5

0 0 2

Segona

Tercera

Quarta

Cinquena
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Taller de Famílies
Objectius
Donar suport emocional a la família en els diferents moments de la vida del resident:
pre-ingrés, adaptació, evolució i/o canvis i dol.
Donar informació sobre processos patològics (com per exemple demències)
L’atenció i trobada amb la família es realitza prèvia sol·licitud per part de la persona
o si l’equip ho considera necessari. També en casos de contenció emocional quan el
resident està en fase d’agonia o pateix un canvi sobtat en el seu estat psíquic.
Segons sigui el cas, la intervenció es realitza a la mateixa planta on és troba el
resident o en el despatx del servei.
El Taller amb Famílies es treballa amb les persones més assistides conjuntament
amb un familiar (normalment el cuidador principal).
Participants per plantes al taller amb famílies
8

2012

8
6

6
4

4

6

6

2013

2014

5
2
0

Primera

Segona

Tercera

0

Cinquena

Es produeix una davallada en la participació al taller en famílies perquè als familiars
dels residents més assistits els és difícil el poder realitzar una activitat quan la
comunicació i l’atenció de la persona presenten grans dificultats.
Per aquest motiu es planteja una nova mirada en l’organització d’aquest grups per
l’any vinent.
La intervenció del servei de psicologia es va incrementant una mica més cada any,
tot i que encara continua sent puntual.
Durant l’any 2014 s’ha iniciat el projecte “com a casa”. Això ha repercutit en la distribució de les activitats i
en la seva realització. En el servei s’han reestructurat els horaris i els espais de les activitats pensant en
arribar a tots els residents, sobretot en els més assistits. Des de finals del mes de setembre, s’està cada dia
en la franja horària de les 10h a les 12h, en una planta diferent, on es desenvolupen diferents activitats
segons les capacitats de cada resident.
Formació lliurada. S’ha donat una xerrada al personal de la Casa a partir de l’assistència a les Jornades per a
professionals que es fan a Blanquerna.
Formació rebuda. 1. “Professionals al servei de Persones”, Universitat Ramón Llull. 2.“L’atenció
gerontològica centrada en la persona: Noves eines i estratègies d’implementació. Caixa Fòrum. 3. “Com fer
un treball de contribucions centrat en el resident”. INNOVA.
Tutories. El servei ha tingut dos alumnes en pràctiques durant els mesos de gener a maig, els dos inclosos.
Un de la Universitat Ramon Llull( Blanquerna) i l’altre d’un Postgrau en Psicologia Clínica de la Universitat
de Barcelona.
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Servei 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 molt presents factors fonamentals per a 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

AVALUACIÓ

DESENVOLUPAMENT

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Activitats exteriors i participació per plantes
Sortides Culturals a Barcelona (mensuals d’un matí o tarda cap de setmana)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gener: Visita a l’antiga fàbrica de Can Fabra
Febrer: Assistència a un concert a l’auditori de Barcelona
Març: Assistència a una obra de teatre al TNC
Abril: Assistència a “la Passió” al teatre de Sant Pacià
Maig: Assistència a una obra de teatre al TNC
Maig Assistència a un partit de futbol de la UE Sant Andreu
Juliol: Sortida a la platja
Juliol: Exposició a Can Fabra – “Any Mossèn Clapés”
Agost: Passeig per la rambla i “fer una orxata”
Setembre: Passeig per la rambla i “fer una orxata”
Setembre: Exposició a Can Fabra – “1714 a Sant Andreu de Palomar”
Octubre: Setmana de la gent gran – Popurri de lletres, biblioteca Can Fabra
Octubre: Assistència a una obra al teatre Villarroel
Desembre: Assistència a un concert al Palau de la Música
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Sortides pel barri
Orientades a persones amb necessitats de suport alt. Cal destacar que aquesta activitat
es pot realitzar gràcies a la col·laboració de l’equip de voluntaris de la Casa.
o
o
o
o
o
o

Febrer: Mercat de Sant Andreu (1a.planta)
Març: Mercat de Sant Andreu (2a.planta)
Abril: Parròquia de Sant Andreu (3a.planta)
Maig: Mossèn Clapés i quartels (1a.planta)
Juny: Parròquia de Sant Andreu (2a.planta)
Setembre: exteriors Can Fabra (3a.planta)

Excursions de tot un dia

Activitats lúdiques
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Activitat setmanal al centre de dia. Hi ha alguns residents que també participen de l’activitat.

Actuacions, Festes i Celebracions
Aquesta activitat consisteix a celebrar les festes tradicionals i dates assenyalades, així com
rebre entitats que ofereixen diferents actes. Al 2014 s’han realitzat les següents:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4 de gener: Reis de l’escola
19de gener: Coral collserola-Vallvidrera
25 de gener: Actuació famílies- grup “Bentrobats”
1 de febrer: grup de teatre “Estela” (centre cívic Sant Martí) i escola de dansa Gemma
18 de febrer: Niu palomar (centre cívic Sant Andreu) – festival de poesia i música
28de febrer: Festival de Carnestoltes
6 de març: “Grup de teatre amic” (centre castellano leonés)
6 d’abril: Coral “Sant Andreu”
22 d’abril: Conta contes
23 d’abril: Celebració de Sant Jordi
10 de maig: Grup flamenc i balls en línia
20 de juny: Revetlla de Sant Joan
28 de juny: Escola de dansa Gemma i concert de piano
5 de juliol: Coral del Casal d’avis Sant Andreu
18 de juliol: Grup Sardanes (Espiga, Bascònia, Mossèn Clapés)
12 d’octubre: Grup de teatre “Somni’TS”
Tots Sants: panellets i castanyeres
10 de novembre: Repertori violí i piano
14 de novembre: Coral TMB
o 22 de novembre: Festival poètic-musical
o 28 de novembre: Festival festa major. Tómbola
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o 30 de novembre: Orfeó l’Eco de Catalunya i recital de poesia
o 15 de desembre: Cantada de nadales a cicle infantil de l’escola, a càrrec de residents i usuaris de centre
de dia.
o 17 de desembre: Cantada de nadales a càrrec de cicle infantil i de primària.
o 18 de desembre: Visita a casa i felicitació de les festes a càrrec de l’escola bressol “Splait”.
o 18 de desembre: Cantada de nadales a càrrec de treballadors de la casa.
o 19 de desembre: Visita i felicitació de les festes per part de la UE Sant Andreu.
o 22 de desembre: Cantada de nadales a càrrec de l’escola – “Centre Català Comercial”.
o 23 de desembre: Poema de Nadal.
o 28 de desembre: Concert de Nadal a càrrec de l’orfeó “La Lira”.
El grup d’actes i festes que s’ha iniciat en el 2014 ha estat un grup molt actiu i amb molta
empenta. Al llarg de l’any s’han distribuït algunes tasques que han dut a terme diferents
membres del grup, com la decoració de la Casa d’estacions de l’any o les festivitats
senyalades. Així mateix, han preparat i dut a terme un festival amb residents i voluntaris,
per la festa major de Sant Andreu.
El més important és que hem gaudit de la suma de la diversitat de mirades i idees dels
diferents membres que conformen el grup.

Celebració d’aniversaris
Aquest any la celebració dels aniversaris s’ha realitzat, mensualment a cada planta,
1a., 2a. i 3a. (s’han substituït per la trobada amb famílies) i, 4a. i 5a. i centre de dia, al menjador general,
com ja s’estava fent. Aquesta activitat està adreçada a tots els residents de la casa i familiars.
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Jornada de Gimcana
Aquest any 2014 també s’ha realitzat una gimcana amb la participació de 46 persones de
residència i 29 de centre de dia. Aquesta activitat té una gran acollida. La durada de
l’activitat és de tot el dia i es va realitzar el dia 11 de juliol. El recorregut d’activitats es
realitza al 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. Aquesta activitat la coordinem
amb les fisioterapeutes i la psicòloga, i requereix d’un treball conjunt amb tots els
professionals.

Activitat Corporal 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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Activitats Culturals

La revista
Aquest any 2014 s’han distribuït algunes de les tasques d’elaboració de la revista, entre els
membres del grup, aconseguint així una millor planificació.
Hem tingut una major participació que implica més diversitat de mirades, criteris i noves
idees i, així mateix, una major col•laboració per part de diferents àmbits: Patronat de la
Fundació i de l’escola.

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. És portada a terme per una de les
educadores socials. Es projecta una pel·lícula en una pantalla gran i es reparteix
crispetes per tothom.

Participació en el Cinema del cap de setmana
Els caps de setmana i festius , a la sala del centre de dia, es projecta una pel·lícula a
la TV, on poden assistir tots els residents i familiars que ho vulguin.
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Grup de Teatre
Activitat setmanal. Adreçada a residents autònoms o amb baixa dependència. Aquest any
hi ha hagut noves incorporacions d’usuaris del centre de dia.

Activitats de Socialització
Grup de suggeriments/espai de trobada
Activitat mensual. Adreçada a residents autònoms o amb baixa dependència.
L’activitat consisteix a 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.

Activitats Manuals
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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,...), calendari mensual i altres treballs artesanals. A la residència, dues
persones voluntàries acompanyen setmanalment un grup, i al centre de dia és
conduït per una educadora.
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Activitats Cognitives
Taller de memòria
Activitat setmanal. Adreçada a residents autònoms o amb baixa dependència i a
usuaris del centre de dia. Aquest any s’ha creat un nou grup de residència.
Actualment hi ha 4 grups de residència i 2 de centre de dia.

Taller de càlcul
Activitat setmanal. Es realitza al centre de dia i està adreçada a usuaris i residents
autònoms o amb baixa dependència.

Activitats a les plantes 1-2 i 3 i centre de dia
Activitats setmanals. Es realitzen a la sala de cada planta i al centre de dia,
esporàdicament. Estan adreçades a residents amb mitja i alta dependència. És portada a
terme per una educadora social (tasques de la llar) i una educadora social i psicòloga
(estimulació dels sentits i cura de la imatge).
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Activitats amb famílies.
Taller amb famílies. activitat quinzenal que s’ha realitzat amb 2 grups de familiars
de residents amb major dependència i els propis residents, sent un espai per
compartir i comunicar-nos de maneres diverses.
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Grups socioeducatius
Activitat mensual. 2 grups de familiars del centre de dia, portats per la infermera i una
educadora i la treballadora social i una educadora, respectivament

Voluntariat
Des de la fundació es promou un servei de voluntariat que realitza tasques de suport i acompanyament als
residents. Les tasques de les persones voluntàries són diverses:
Acompanyaments i suports individuals i grupals.
Dur a terme una activitat concreta.
Acompanyament puntual per sortides i excursions.
El programa de voluntariat de la casa està coordinat per un grup de treball format per voluntaris, familiars i
professionals de la Casa Asil i de l’escola; i el gestionen la treballadora social i les educadores socials.
.
Activitats portades per voluntaris
A la Casa Asil hi ha una coral (“Sol Ponent”) dirigida, voluntàriament, per una mestra
de música de la nostra escola. Aquesta activitat s’ha realitzat setmanalment, fins el
mes de juny, que s’ha deixat de fer per a la poca participació.
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Les diferents labors com costura, mitja, ganxet es realitzen setmanalment.

Amb les diferents manualitats, labors, roba pintada... es permet l’organització d’una
tómbola anual mitjançant una exposició i venda dels treballs realitzats, gestionat per
les pròpies residents.
El grup mixt de treball de voluntariat ha estat treballant en l’actualització de
documentació. Ha reelaborat el projecte del voluntariat i la fitxa inicial de recull de
dades de la persona voluntària. S’ha informat de tots els passos a seguir per a
federar-nos a la “Federació catalana del voluntariat” i, s’ha gestionat, junt amb els
professionals de la residència i l’escola, el nou projecte de servei comunitari.
Activitats Inter generacionals
o Reis de l’escola: alumnes de secundària, vestits de reis i patges, porten regals
a tots els residents de la casa. Per amenitzar la jornada fan una petita
actuació musical nadalenca.
o 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.
o Representació del musical de Sant Jordi, a càrrec d’alumnes de l’escola als
residents.
o 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.
o Taller de roses de Sant Jordi: un grup de residents, per parelles, van a classes
de primària i ensenyen els alumnes a fer una rosa de Sant Jordi de paper.
o 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
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5 anys). Aquest any, com a novetat, també han pujat a les classes de cicle
inicial de primària.
o Aquest any, també per primer cop, una classe de cicle infantil, vénen el dia
que s’elaboren panellets per a col•laborar i fer-los conjuntament.
o Voluntariat: nois i noies de secundària de l’escola, vénen a visitar, durant
l’estona de pati, un cop per setmana, alguns residents.
o Trobada inicial per crear un primer contacte.
o Comiat del voluntariat: trobada i berenar entre residents i alumnes que
realitzen voluntariat per acomiadar el curs.
o Cantada de Nadales a càrrec dels residents als més petits de l’escola.
o Cantada de Nadales a càrrec d’alumnes de secundària per les plantes 1, 2 i 3
de la residència.
o Cantada de Nadales a l’auditori, a càrrec dels cicles infantil i de primària.
o Poema de Nadal: a càrrec del director de l’escola i amenitzat amb música i
cant. Obert als residents que ho desitgin.
La creació d’aquest grup mixt intergeneracional ha incorporat la participació de pares de
l’escola, familiars de residents i membres del Patronat amb l’enriquiment que això
comporta.
S’ha començat a refer el projecte intergeneracional i les fitxes de totes les activitats que es
realitzen conjuntament.

Participació de residents en activitats concretes:

Preparació del voluntariat de l’escola
Es realitza una xerrada interactiva d’apropament i sensibilització, amb tres grups
diferents, amb alumnes de secundària, sobre la gent gran i el servei residencial.
Conduïdes per quatre membres de l’equip tècnic: cap d’infermeria, psicòloga,
treballadora social i educadora social.
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A més, les fisioterapeutes i les educadores, realitzen, dos cops l’any uns tallers
pràctics, a l’escola, per a preparar els alumnes de secundària per a fer un voluntariat
amb els residents.

Servei comunitari
Aquest any 2014 hem iniciat una sèrie d’activitats amb els nois i noies de
secundària, dins el nou 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 aquest nou
projecte, s’han començat realitzant una sèrie d’activitats diverses on col•laboren
alumnes de 3r i de 4t de l’ESO.
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Hores de reunió setmanals
31%

PIAI Residència

46%

PIAI Centre de Dia
Reunions plantes
Coordinació

12%
11%

8

Hores de Formació

44
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A LES FAMÍLIES

Treball Social
El servei de treball social té com a objectiu promoure el benestar de l’usuari i llurs
familiars dins del centre residencial, treballant des de tres àrees diferenciades:
individual/familiar, grupal i comunitari.
Té com a finalitat facilitar canvis personals i socials en les persones, fent tasques de
prevenció, atenció, gestió, orientació, mediació i suport amb l'objectiu de millorar la
qualitat de vida.
Els eixos fonamentals del treball social, definits pel Departament de Benestar Social i
Família , 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 usuaris de nou ingrés en els serveis residencials i d’atenció de dia en el 2014
Residència
2014

2013

30

28

25

22

BAIXES

ALTES

83,33%

82,14%

77,27%

Baixes Residència

Altes Residència
2013

2013

2014

2014

68,00%

32,00%
22,73%

17,14%

16,66%

Home

Dona

Home

Dona
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Centre de Dia

20

21

2013
17

63

18

2014

Altes

Baixes

83,33%
70,00%

Baixes Centre de Dia

Altes Centre de Dia

47,60%

2013

67,00%

2013

2014

52,94%

2014

33,00%

30,00%

16,66%

Home

Dona

Home

Dona

Tipologia de les places
El servei de residència compta amb una capacitat de 150 places, de les quals 109 són
concertades i 41 privades. 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 pels nous ingressos en
funció del recurs.
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Mitjana d’edat a l’ ingrés
83,96

84,03

84,18

2013
2014

78,65

Residència

Centre de Dia

Procedència dels usuaris en el moment de l’ ingrés

Pel que fa al recurs de centre de dia, la majoria d’usuaris procedeixen del domicili
propi o dels fills. Mentre que al recurs de residència, la procedència és més variada.
La procedència més predominant dels usuaris del centre residencial és d’un altre
centre residencial.
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Motiu d’ingrés

El motiu d’ingrés principal al centre de dia té un caire preventiu/estimulatiu, mentre
que al recurs residencial la causa majoritària té una finalitat assistencial.
Cal tenir present que la població de residència, en relació a la del centre de dia, és
més envellida, tal i com hem pogut comprovar a la mitjana d’edat dels dos serveis,
esmentada anteriorment.
Persona que promou l’ingrés

Índex d’ocupació

148,16
144,77

148,33
145,17

148,48
147,03

148,83
147,67

149,03
148,35

148,94
146,97

148,9
147,23

148,81
145,71

148,8
145,4

149,58
146,45

147,29
148,61

147,16
147,61

Pel que fa a l’ocupació del servei de residencia assistida, la mitjana d’ocupació anual
ha estat de 148,53 usuaris.

Residència
2014
2013
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2014
2013

37

38,7

38,83
38,7

38,1
37,77

36,63
38,6

Centre de Dia
37,94

38,52
36,84

38,53
38,4

37,77
38,13

37,7
37,6

39,77
38,42

40,25
38

38,48
39,13
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La mitjana anual d’ocupació del servei de centre de dia, ha continuat augmentant:
37,43(2012); 38,37 (2013); 38,50 (2014).

Casuística de baixes en els serveis

Evolució de les 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) s'estableixen tres graus de
dependència.
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.

3a PLANTA

31%

38%

21%

10%

9%

21%

4a PLANTA

GII 2013
GII 2014
GIII 2013
GIII 2014

0%

0%

0%

0%

9%

2a PLANTA

GI 20114
31%

38%

GI 20113

36%

36%

30%

30%

23%

23%
0%

3%

0%

9%

9%
0%

0%

0%

1a PLANTA

55%

S/GRAU 2014
55%

70%

S/GRAU 2013

70%

75%

75%

91%

91%

Evolució dels nivells de dependència i distribució per plantes:

5a PLANTA
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Evolució de la dependència en el servei d’atenció residèncial

55,47

56,41

54,24

53,22

54,72

56,82

42,86
39,46
34,25

33,71

NO GRAU
22,14

17,68

23,48
10,27

25,64

27,67

30,68

GRAU II
GRAU III

14,87

15,09

3,07

2,52

12,05

9,66
0,00

0,00

0,00

0,00

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2,84
2014

Promig d’edat dels usuaris dels serveis de residència i centre de dia
79,61%

82,00%

Centre de Dia 2013

81,31%

82,87%

Centre de Dia 2014

85,61%

87,33%

Residència 2013

85,90%

87,41%

Residència 2014

Homes

GRAU I

Dones

Nivells de dependència al Centre de Dia
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Intervencions en 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 sanitàries, socials i familiars de les persones
interessades a gaudir dels serveis del centre.
S’han facilitat un total de 161 entrevistes del recurs de residència i 38
de centre de dia.
.
Altes per accedir a una plaça concertada
pel Departament de Benestar Social i Família

Entrevistes
Entrevistes de seguiment: Programades per la professional o a petició del usuaris i/o
familiars. L’objectiu d’aquestes entrevistes és vetllar per la qualitat de vida de l’usuari,
fent un control periòdic, comunicant necessitats, entre d’altres situacions.
Entrevistes espontànies: Acostumen a ser demandes de l’usuari o pels seus familiars.
Entrevistes telefòniques: Adreçades a atendre demandes de familiars dels usuaris,
informar de fets puntuals, entre d’altres situacions.

Entrevistes de preacollida: Adreçades als futurs usuaris. Quan una persona manifesta la
seva voluntat d’ingressar en el centre i quan hi ha una plaça adequada a les seves
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necessitats, 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’ ingrés del nou usuari.
Entrevistes d’història social: L’objectiu és conèixer els aspectes socials de la vida de
l’usuari per promoure una bona adaptació al centre de l’usuari, així com vetllar perquè
s’acompleixen els seus gustos, preferències etc. Es realitza a tots els residents de nova
incorporació.
Gestió de tràmits del servei de Treball Social
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sol·licitud LAPAD
Sol·licitud revisió grau dependència
Valoració SEVAD
ACORD PIA
MODIFICACIÓ ACORD PIA
Proposta extinció ACORD PIA
Comunicació de modificació de dades LAPAD (canvi domicili)
Comunicació de modificació de dades LAPAD (defunció)
Sol·licitud revisió aportació econòmica
Empadronament
Informe social
Sol·licitud grau discapacitat
Sol·licitud revisió grau discapacitat
Sol·licitud targeta servei transport especial adaptat
Sol·licitud targeta d’aparcament individual
Sol·licitud medalla centenària
Control de vivència
Gestió acompanyaments
Comunicació fiscalia guarda de fet
Renovació DNI
Sol·licitud canvi domicili INSS
Reclamació prèvia sobre el reconeixement de situació de dependència
Gestions vàries: complementació, sol·licitud de diferents documents a diferents entitats, coordinació amb
professionals externs, etc.
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El percentatge d’usuaris del Centre de Dia que han realitzat estades temporals, per descans familiar, al
servei residencial
Al 2014 ha estat del 30,35% superior respecte al 2013 que va ser del
24’56%.
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 13
reubicacions internes d’habitació. En tots els casos, es va realitzar prèvia
conformitat dels usuaris i/o els seus familiars.
Voluntaris
La tasca social desenvolupada durant
l’any 2014 ha estat possible gràcies al
suport dels voluntaris, que de manera
altruista, ofereixen el seu temps a les
persones grans de la Casa Asil Sant
Andreu de Palomar.

Perfil dels voluntaris
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Serveis opcionals
o
o
o

Podologia
Perruqueria
Acompanyaments

Serveis generals propis
o
o
o
o
o
o

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.

Serveis generals externs
o

Cuina
Aquest servei externalitzat compta, a més d’ un 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 d’Eurest, la responsable higiènica-sanitària de la residència, les
coordinadores del menjador escolar, la direcció de l’escola i la gerent de la Fundació.
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.

o

Servei de vigilància nocturna
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DE RECURSOS HUMANS
Per a qualsevol empresa, i en especial les entitats socials que treballem amb
persones i per a les persones, l’àrea de recursos humans esdevé un elements clau
per assolir noves fites i cercar la millora contínua en els nostres serveis.

Foment de les jornades intensives en els serveis de major càrrega laboral

2014
59

INTENSIVA
PARTIDA

INTENSIVA

0,1048

PARTIDA

28

5

5

1

0

0,8952

AUXILIARS

TÈCNICS

5

1

0
SEVEIS GENERALS

1

GESTIÓ

INFERMERIA

Atenció als perfils d’edat
Atès la càrrega de treball que comporta el dia a dia en l’atenció assistencial i tenint
en compte que la majoria d’edat del personal auxiliar i de serveis se situa entre els
40 i els 60 anys, s’avaluen dos cops l’any les necessitats de suport en cada planta,
amb la participació de tots els treballadors, i s’estudien les possibles demandes de
mobilitat interna que puguin facilitar una continuïtat laboral en el personal de més
edat.
19

Personal Auxiliar Assistencial
2013
15

2014

15
13

16

13

9
6

0

7

7

1

16 -20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70
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14
13

2013
2014
Personal de Serveis Generals
7
6

3

6

3
2
1 1

0 0
16 -20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-65

6 6

2013
2014

Personal Tècnic

3 3

3
2

1 1

1

0 0
16 -20

0
21-30

31-40

41-50

3 3

51-60

61-65

Personal de Gestió i Administració

2013
2014

1 1

0 0

0 0

16 -20

21-30

1 1

1

0
31-40

41-50

51-60

61-65
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Estabilitat Laboral

46

PERSONAL FIX
2013

36

18

2014

PERSONAL EVENTUAL
2013

25

12

12

26

12
5

6

1
AUXILIARS

2014

TÈCNICS

SEVEIS
GENERALS

GESTIÓ

AUXILIARS

2

1

TÈCNICS

2
0

SEVEIS GENERALS

0

GESTIÓ

Hores Sindicals i Formació dels membres del Comitè d’Empresa
El comitè d’empresa està format per un total de 9 representants dels treballadors.
1133

544,75

2012

Casuística del absentisme laboral

493

2013

2014

2500

2013
2014
1193

348
145
ACCIDENT DE
TREBALL

121
MALATIA COMÚ

0

MATERNITAT
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293

CASUÍSTICA MENSUAL D'ABSENTISME LABORAL 2014
M.COMÚ
235

231

221

210

MATERNITAT

ACC TREB

213

209

199

199
169

157

164
125

80
56
28

24

9

11

3

0

2013

293

Malaltia comú

2014
235

231
210

221

209

213
199

199

167
122
117

100

95

8

4

0

157
121

113

170

182
169

188
164

115

73

125

2013

80

2014

Accidents de treball

56
44
28
26

24

9

15
0

3

11
0

14
6
0

7
0

0

4

13
8
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31

77

30

29

Maternitat
23

2013
2014

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personal en Pràctiques
En el 2014 hem tingut un total de 4 estudiants en pràctiques dins la formació d’Atenció
sociosanitària per a persones depenents en Institucions dels següents centres de formació:
o
o

Fundació BCN Formació Professional: 1 alumnes
Centre Català Comercial: 3 alumnes

Les pràctiques s’han realitzat de juliol a desembre amb un total de 1.136h.

399
288

273

276
Fundació BCN
Centre Català Comercial

1

2

3
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FORMACIÓ
En el 2014 les accions de formació han estat principalment orientades al voltant
d’un treball de reflexió i compartit directament vinculat al desplegament del
projecte “com a casa”.
428

HORES FORMACIÓ 2014

222
178

94

AUXILIARS

SERVEIS GENERALS

TÈCNICS

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ

Participació en activitats formatives segons grups professionals

0,1931

0,2408
AUXILIARS
SERVEIS GENERALS
0,102

TÈCNICS
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ

0,4642

176

136
116
96
AUXILIARS
80
64

TÈCNICS

64
50
40

SERVEIS GENERALS

40

24

22
14
0

COM FER UN TEBALL ANÀLISI I DISSENY
DE CONTRIBUCIONS TRANSVERSAL I
SISTÈMIC DEL
CENTRAT EN LA
PERSONA
TREBALL DE
CONTRIBUCIONS

0

0

SEMINARI DE
LIDERATGE

ALTRES
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DE PARTICIPACIÓ

– Ò RGANS

DE GOVERN

El Patronat
El Patronat està format per una Junta de quinze membres, (catorze des de març
2014) que 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, formada per un total de 15 membres, es reuneix amb una
freqüència quinzenal.
Consell Executiu
El Consell Executiu és un òrgan gestor format per quatre membres del Patronat, la
gerència 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.

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 hi 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 2014 el Consell es va reunir el 21 de març, amb la participació dels següents
membres:
Presidenta: Sra. ASCENSIÓ FINET (Directora-Gerent del centre)
Representants de les persones treballadores: Sra. ASUN MARTÍ (Secretària) , Sra. FANNY CABADA - Vocal
Representants de les persones usuàries: Sra. MONTSERRAT POU – Vocal (usuari), Sra. TERESA BLANCH –
Vocal (usuari), Sra. TERESA LLAMBÍ - Vocal (usuari)
Representant del Departament de Benestar Social i Família . Sr. JOSEP Mª FONDEVILA - Vocal
Representant de l’administració local (Ajuntament de St Andreu de Palomar) Sr. JOSEP VILÀ – Vocal
Assisteix amb veu i sense vot: Sra. Teresa Marfull (Directora de Comunicació).
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Van excusar la seva presència:
Sr. RAFAEL ROQUERO – Vocal (usuari),
Sra. CARME ARBÓS - Vocal i representant de les famílies.
Sr. MÀXIM MARTINEZ - Vocal de la titularitat (membre del Patronat i del Consell Executiu)

L A P ASTORAL

DE LA

C ASA

L’equip de la Pastoral de la Casa Asil està format per els següents membres:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mn. Pep Soler (President de la Fundació)
Sr. Joaquim Serrà
Sr. Francesc Estrada
Gna. Ana M. Montero
Gna. Marcela Cornejo
Gna. Irene Pujol
Sra. Montserrat Jané
Sra. Josefina Pérez
Sra. Rosa M. Vilaseca

El lema ha estat “OBRE LA PORTA”
Objectius:
o Acompanyament i suport als avis.
o Diumenges i festius, administrar la comunió als malalts.
o Facilitar un suport perquè les persones que ho desitgin puguin assistir a la
missa.
o Fer possible una vivència religiosa.
o Atendre els familiars i les persones en fases terminals i fer un
acompanyament.
o Formació de l’equip de la Pastoral dins la vivència de la fe.
o Contacte de les persones que viuen a la Casa Asil amb la gent del barri i de la
Parròquia.
o Atenció a les necessitats espirituals.
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DE MILLORA CONTÍNUA
El 2014 ha suposat , a més de l’inici del desplegament del projecte “com a casa”, que
té una previsió de 10 anys, l’inici d’una experiència compartida amb la redacció,
posta en marxa, seguiment i avaluació del Pla d’Acció 2014. Un Pla sorgit pel conjunt
d’aportacions que més d’un centenar de persones (treballadors, familiars, patronat,
voluntaris, etc) van fer en les jornades de Diàlegs Múltiples i Seminari Prospectiu
realitzats a finals del 2013. Per tant, un Pla transversal, ple de moltes mirades i sentir
diferents, compartit per una gran diversitat de perfils, contrastat i avaluat. A més,
l’inici d’aquest Pla ha comportat la posta en marxa d’un total de nou grups de
treball, que han participat de manera ferma i continuada al llarg de l’any en les
diferents propostes que recollia el Pla d’Acció 2014.
Val la pena destacar una major percepció d’unitat del conjunt de serveis que
conformen la Fundació: residència, centre de dia i escola, fet que ha tingut un
important impacte sobre els nostres protagonistes principals: les persones grans i els
infants i joves. És cert que fa molt anys que l’escola i la residència compartien
activitats, però aquest treball conjunt, reforçat pels grups de treball transversals, ha
permès créixer en coneixements, en experiències i en presència, aquests espais de
vida compartida entre generacions. Ha permès enriquir-nos a totes i cadascuna de
les persones que han participat d’una o altra manera: alumnes, residents i assistents
al centre de dia, professionals dels diferents serveis, familiars, voluntaris, Ampa i
amics.
Novament i tots junts vam organitzar una trobada el 31 de gener per avaluar tota la
feina dels grups, copsar els resultats i l’impacte de les accions per, finalment, fer
propostes que, entre d’altres, han conformat el Pla d’Acció del 2015.
Esmentar que al llarg del 2014 s’han realitzats diferents accions formatives i de
reflexió al voltant del moment actual i de cap a on volem anar (nou model). S’ha
treballat en especial de quina manera el nostre dia a dia posa la mirada en la millora
de la qualitat de vida de cada una de les persones a qui atenem, des de la seva
singularitat, necessitats, diferència i preferències.
Finalment fem una relació de les millores que s’ha fet al llarg del 2014 al voltant dels
espais i orientades a la millora del benestar de la persona i a la facilitació de
l’accessibilitat.
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ESPAI

ACCIONS DE MILLORA
Instal·lació de dos radiadors nous al passadís
Construcció de nous banys (accessibilitat)
Adwquació d'una nova sala d'estar i televisió
Adquisició d'una nova necera al menjador general

PLANTA BAIXA

Adquisició d'un nou microones al menjador general
Adquisició d'un nou carro de menjar al menjador general
Instal·lació d'un tancament elèctric amb codi al garatge
Instal·lació d'un projector a la capella
Instal·lació de càmeres de vigilància
Reubicació i adequació de la central contra incendis
Adquisició d'una cadena de música

1ª PLANTA

Adquisició de 19 tauletes de dormitori
Adquisició de 13 llits articulats amb carro elevador
Adquisició d'un rentaplats a l'office
Adquisició d'una cadena de música

2ª PLANTA

Adquisició d'un rentaplats a l'office
Pintat de tota la planta
Reparació de terrasses
Adquisició d'una cadena de música

3ª PLANTA

Adquisició d'un rentaplats a l'office
Adquisició de nou mobiliari a l'office
Adquisició d'un nou carro d'infermeria

4ª PLANTA
5ª PLANTA
BUGADERIA
SERV. GENERALS
CUINA
ADMINISTRACIÓ

Instal·lació d'aire condicionat
Adquisició d'una nova nevera
Instal·lació d'aire condicionat
Adquisició d'un televisor
Adquisició d'un nou carro per a la roba
Adquisició de dues vaporetes per millorar la neteja sense productes (ecològic)
Actualització de les càmeres de congelació i refrigeració
Renovació de taules i cadires a través d'una donació
Millora i ampliació de la capacitat dels terminals informàtics
Construcció de nous banys (accessibilitat)
Instal·lació d'aire condicionat

CENTRE DE DIA

Pintat de la sala principal
Col·locació de cortines
Adquisició i instal·lació de nous armaris
Adquisició d'una vaixella

PLANTA -1

Reforma bany. Instal·lació de sanitaris i rentamans
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