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PRESENTACIÓ  
 

El 2015 ha suposat el segon any en el desplegament del nostre projecte “Com a Casa”.  

Després de tot el procés per la seva elaboració, amb l’aportació dels membres dels grups de 

treball, la Junta del Patronat va aprovar el Pla d’Acció 2015 el 16 de març.  

Un Pla que centrava les tretze línies d’acció en la millora de l’atenció de cada un dels residents 

i assistents al centre de dia com l’objectiu comú de tothom. Fer actuacions per acompanyar els 

professionals i fer-los sentir protagonistes, n’era una de les condicions. I orientar cap aquest 

mateix objectiu la feina de les persones de la direcció, la principal garantia.  

De nou, com l’any anterior, van ser els grups mixtes de treball, de manera especial, aquells 

encarregats per impulsar-les i dur-les a terme. En el transcurs del 2015, els catorze grups de 

treball es van trobar en 116 ocasions. Al voltant d’un centenar de persones van participar en 

els seus treballs. 

Especial esment requereix el grup conformat pels 17 professionals de la residència i el centre 

de dia que es van trobar en 40 ocasions en el transcurs de l’any. 

Una manera de treballar per la recerca de la millor atenció a les persones grans des d’una 

vessant oberta, flexible i participativa. Una manera de treballar que requereix molta decisió i 

molta voluntat, molt de temps i un esforç constant  per mantenir una escolta activa en tot 

moment i poder així continuar sumant els sabers de tothom. 

Des del mes de juliol de 2015 tenim una nova directora de la residència i el centre de dia. Hem 

deixat enrere tres anys llargs on aquesta funció l’ha hagut d’assumir la gerent. Una directora 

coneixedora dels residents i assistents al centre de dia, dels seus familiars, dels treballadors 

perquè, des fa més de nou anys treballava com a educadora social a la Casa. El principal 

encàrrec que rebé per part del Patronat fou l’acompanyament dels equips professionals. 

I és que en el transcurs del 2015, amb la nova directora, hem posat en marxa i realitzat 

periòdicament els espais de trobada amb els professionals de cada una de les plantes amb 

l’objecte de construir els acords per treballar amb una mateixa orientació el suport a cada un 

dels residents i els que assisteixen al centre de dia. Trobades centrades en cada una de les 

persones que hi viuen. Trobades en les que aprenem a sumar els coneixements que cada u té 

sobre aquella persona per atendre-la millor.  

El 2015 ha estat un any de moltíssima inversió econòmica per part de la Fundació.  Ha suposat  

l’any de la construcció de la primera unitat de convivència, com a prova d’assaig per tal de 

poder valorar l’orientació futura en el tractament dels espais en el servei residencial i el seu 

impacte en l’atenció a les persones. Aquesta nova unitat de convivència, a més,  ha permès 

l’eliminació de 4 habitacions triples que es trobaven situades a la primera planta.  

Una altre de les grans inversions ha estat de la creació d’un nou ascensor a la residència, el 

que ha suposat duplicar la seva capacitat i facilitar la mobilitat vertical dels serveis. 

Curiosament i, un cop acabada l’obra, quan vam preguntar als residents que els  semblava el 

nou ascensor i, esperant que tothom fes esment a l’ampliació del seu espai, la resposta 

majoritària va ser, que el que més els agradava era que tenia un mirall. Aquest fet i molts 

d’altres  són el que ens han de permetre en el dia a dia,  no oblidar de posar la mirada en 
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aquelles petites coses que per determinades persones esdevenen grans i rellevants per la seva 

vida. 

A l’escola, també hem continuat el desplegament de diferents propostes orientades a 

l’eliminació de barreres arquitectòniques amb la creació d’un nou ascensor adaptat i 

l’adequació de banys accessibles a diferents plantes.  Aquesta obra a més facilita l’accés de les 

persones grans a l’escola que participen de manera continuada i al llarg de l’any en el 

programa intergeneracional que desplega la Fundació de manera natural atès que entre els 

seus serveis acull una residència, un centre de dia i una escola. 

Altres millores rellevants han estat l’adequació i ampliació dels seients de l’auditori facilitant 

una major flexibilitat dels espais amb una major capacitat per a persones amb mobilitat 

reduïda. 

Tot plegat ha suposat una inversió de  gairebé  600.000€. Una quantitat de la que poc més 

d’un 20% s’ha pogut finançar amb el resultat de les accions desplegades pel grup de captació 

de fons. 

Volem destacar el conveni signat amb l’ajuntament de Barcelona, en concret amb el 

Departament de Planificació i Processos de la Direcció d’estratègia i Innovació pel 

desplegament d’un treball de recerca aplicada per la formació, recerca i acompanyament en la 

generació de coneixement a partir del desplegament d’una transició organitzativa cap a un 

nou model transversal i sistèmic de contribucions. Aquest conveni establert pels anys 2015-

2016 ens ha de permetre l’establiment d’una metodologia per poder avaluar els elements 

claus en la transformació dels equips  que facilitin eines futures per a la seva replicabilitat. 

Un altre aspecte a destacar d’enguany ha estat la posta en marxa d’una nova imatge de la 

Fundació juntament amb la web www.casaasil.cat  que us convidem a visitar. 

Finalment, i no menys important, és l’inici al novembre de 2015 de la celebració del 150è 

aniversari de la nostra Fundació. 

Aquesta celebració, organitzada pels components dels quatre grups de treball creats,  preveu 

la realització d’un seguit d’actes al llarg d’un any. La nostra pretensió és donar a conèixer el 

passat, present i futur de la Fundació dins i fora de l’entitat. Des d’aquestes paraules us 

convidem a participar-hi. 

 

Els patrons de la Junta de la Fundació 

Nou logo de la Fundació 

http://www.casaasil.cat/
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INTRODUCCIÓ  
 

L’any 2015 esdevé el 2n any en el desplegament del projecte “com a casa”. Es 

realitza a partir de l’elaboració d’un segon Pla d’Acció Anual fruit del recull de la  

valoració realitzada pel conjunt de persones que ha participat en el desplegament 

del primer Pla d’Acció 2014. Això ha permès concretar les accions a desplegar, 

orientades en els eixos del Pla Estratègic que han de guiar en tot moment les 

diferents actuacions.  

En el 2015 ha continuat el treball dels grups mixtes transversals 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. 

Dels diferents grups establerts al 2014, en el 2015, el grup d’imatge i comunicació ha 

estat substituït per un equip de comunicació del conjunt de la Fundació orientat per 

la directora de comunicació i amb la contractació d’una experta i la participació de 

professionals de l’escola per tal d’anar avançant cap a una visió global del conjunt de 

serveis que acull la Fundació. Aquest treball s’ha concretat en la creació d’una nova 

imatge de l’entitat i la posada en marxa d’una nova web que mostra dins i fora 

aquesta nova etapa que ja va iniciar la nostra entitat fa poc més de dos anys. 

Per altra banda l’objectiu principal que orienta les nostres accions i recollida en la 

nostra visió, ha suposat la posada en marxa de reunions de plantes. Acull 3 àmbits 

d’actuació diferents: 

 Residents: Orientades a un major i millor coneixement de les persones que 

viuen i conviuen a la residència. Aquestes trobades es realitzen amb el 

personal gerocultor de cada planta per tal de conèixer tots aquells aspectes 

rellevants, petits i grans, de la vida de cada persona cercant una praxis 

comuna, acordada, compartida i significativa per cada una d’elles, 

promovent el seu benestar i el de la seva família. La seva freqüència és 

quinzenal. 

 Coordinació: Orientades a una millor coordinació en el conjunt de tasques 

que es realitzen en el dia a dia a la planta. En aquestes participa el conjunt 

de professionals que d’una o altra manera intervé en la vida de la persona. 

Aquest és, per tant, un espai plenament transversal format per:l’equip 

auxiliar dels diferents torns de matí, tarda i nit, infermera, RHS, responsable 

de serveis generals, persona de neteja de la planta, directora de 

comunicació, directora tècnica i tècnics, en funció dels temes a tractar. La 

seva freqüència és mensual. 

 Interdisciplinars: Orientades a planificar el PIAI de la persona. Aquestes 

s’estableixen a partir de la participació  d’una auxiliar de cada torn de 

treball, un representant de cada àrea de tècnics (psicòloga, treballadora 

social, fisioterapeuta, educadora social i infermera) i la directora tècnica. 
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Aquesta trobada permet orientar de manera conjunta les propostes 

d’actuació que s’estableixen en la reunió de PIAI, conjuntament amb el/la 

resident i/o el seu familiar. La seva freqüència és mensual. 

Resta pendent el ple desplegament d’un treball orientat a l’acompanyament de 

l’estat emocional del sistema que faciliti un espai més personalitzat, íntim  i proper, 

facilitador del procés engegat. En el 2015 s’han dut a terme algunes accions al 

voltant d’aquest treball, però de manera puntual i no sistematitzada o continuada. 

LA NOSTRA VISIÓ DEL FUTUR DESITJAT C ONSTRUÏDA ENTRE TOTS  QUE ORIENTA ELS 

PLANS D ’ACCIÓ ANUALS  
 

La Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar vol esdevenir un espai familiar i 

proper, alegre i motivador, on cada una de les persones ateses esdevingui 

protagonista de la seva vida. On cadascun dels professionals se senti també 

protagonista, compromès i satisfet per la tasca d’ajut i suport que proporciona a les 

persones i els familiars, participant activament, i vivint en confiança l’atenció que es 

lliura.  

Una organització que fomenti les relacions personals, afavori  l’autonomia i la 

participació activa. Integrant residents, usuaris, alumnes, professionals i famílies en 

un diàleg constant compartit i comú, obert i flexible, basat en el respecte, l’escolta 

activa, la solidaritat i l’equitat. 

Una Institució que garanteixi l’accessibilitat, la intimitat i la personalització amb 

respecte a les diferències, a partir de l’adequació permanent dels seus espais, 

afavorint i facilitant la qualitat i la gestió dels processos d’atenció. Que visqui i 

gaudeixi la seva realitat intergeneracional fomentant els valors i suport del 

voluntariat, de la comunitat religiosa i de la comunitat. 

Una Fundació clara i transparent en la seva gestió i comunicació. 

EIXOS ESTRATÈGICS  
 

Principals  eixos del Pla Estratègic 2014-2023 que guien els Plans d’Acció anuals. 

Eix 1r. L’establiment d’una nova cultura organitzativa a partir d’una visió compartida 

i d’un nou model relacional basat en la participació, la responsabilitat i el compromís 

individual i conjunt en els diferents àmbits d’acció de la Fundació i des d’un treball 

coparticipatiu, democràtic i en xarxa. 

Eix 2n. La promoció del creixement personal i professional dels equips per una 

millora continuada en l’atenció i el benestar de les persones que conformen la 

Fundació: residents, usuaris, alumnes, professionals i familiars, així com l’atenció a 

les seves necessitats i realitats tant individuals com col·lectives sense exclusió. És a 

dir entenent l’atenció a la diversitat com a quelcom inherent a les persones que ens 
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fa únics i diferents, i ens fa protagonistes del nostre projecte de vida i com a riquesa 

del nostre treball i projecte de futur. 

Eix. 3r. L’adequació dels espais de la Fundació per facilitar una convivència i un 

treball més proper, en un entorn familiar i acollidor que garanteixi alhora 

l’accessibilitat, la intimitat, les relacions personals i fomenti l’autonomia personal a 

partir de la capacitat d’atenció a la diversitat. 

Eix. 4t. La garantia de la sostenibilitat dels serveis a partir d’una gestió eficient i 

eficaç dels recursos, transparent i promovent la recerca de noves fons de 

finançament. 

Eix. 5è. La promoció i l’establiment de les eines necessàries per a una comunicació 

àgil, clara, cohesionada i permanent en el conjunt d’accions i serveis de la Fundació. 

 
PLA D ’ACCIÓ 2015 

 

El Pla d’Acció 2015 ha planificat les seves accions a partir de la valoració realitzada 
pel conjunt de grups que van participar en el desplegament del Pla d’Acció 2014, 
orientant propostes de continuïtat i de millora. 

Les línies del Pla d‘Acció pel 2015 estan fonamentades en: 

 El document de conclusions elaborat pel Consell. Presentat i aprovat en la 
sessió de la Junta del passat 15 de desembre de 2014. 

 Les conclusions del grup d'anàlisi que sorgí arrel del treball realitzat per cinc 
grups de professionals, en el transcurs del mes d'octubre, amb el suport 
d'Innova. 

 Les presentacions de la tasca realitzada al 2014 dels grups mixtes de treball i 
els suggeriments dels mateixos pel Pla d'Acció del 2015 en la jornada de 
treball del passat 31 de gener. 

A més, aquest segon Pla d’Acció 2015 ha comptat amb el suport de  l’Ajuntament de 
Barcelona. En concret, per a la realització d’un treball de recerca aplicada que 
permeti identificar els aspectes claus en la transformació dels equips. Aquest suport 
de planificació i avaluació facilita l’aportació d’una metodologia que permet situar el 
moment de transició de l’organització dins del procés que desplega. 

 

La participació continua sent l’element clau i rellevant per avançar en les propostes 
del Pla i així crear un sentiment de pertinença i avançar, tots junts, cap al model 
desitjat. 

 

El Pla d’Acció 2015 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. 
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LÍNIES D ’ACCIÓ 2015  DESPLEGAT A PARTIR DELS GRUPS MIXTES I  T RANSVERSALS 

DE TREBALL  
 

LÍNIA D’ACCIÓ 1. Grup per la millora de l’atenció. 

Aconseguir una millora de l'atenció de cada un dels residents i assistents al Centre de 

Dia, perquè ho diuen ells, els seus familiars i els professionals que els acompanyen. 

LÍNIA D’ACCIÓ 2. Grup de Cuina 

El menjar haurà de significar una millora real i percebuda per part de residents, 

assistents al centre de dia, alumnes i professionals. 

LÍNIA D’ACCIÓ 3. Grup d’Espais 

Adequar aquells espais que tenen incidència diària en la vida dels residents, en la 

dels assistents al centre de dia i en la dels treballadors. 

LÍNIA D’ACCIÓ 4. Grup d’Ajuts tècnics 

Disposar d'un pla per l'adquisició i el manteniment preventiu de llits articulats i 

d'altres ajuts tècnics (diferents tipus de grues, cadires...) que permeti un millor 

confort als residents, als assistents al centre de dia, en funció dels seus plans 

individuals, i una millora en la salut laboral dels treballadors. 

LÍNIA D’ACCIÓ 5. Grup Intergeneracional 

Que l'organització de les activitats intergeneracionals es fonamenti a donar resposta 

a allò acordat en els plans individuals de cada un dels residents i assistents als centre 

de dia (també per aquells que pateixen més deteriorament) així com a les 

preferències dels alumnes. I que la seva realització es coordini amb els grups de 

voluntariat i d'actes i festes. 

LÍNIA D’ACCIÓ 6. Grup de Voluntariat 

Que les accions de cada voluntari responguin a les necessitats dels residents i dels 

assistents al centre de dia que figurin en els seus plans individuals i es fonamentin en 

els interessos, les habilitats i les preferències personals de cada voluntari. I que les 

seves accions es coordinin amb les que realitzin els membres del grup 

intergeneracional i els d'actes i festes. 

LÍNIA D’ACCIÓ 7. Grup d’Actes i Festes 

Que l'organització dels actes i les festes prevegi la participació dels residents i 

assistents al centre de dia en funció del seu pla individual i la seva realització es 

coordini amb els grups de voluntariat i intergeneracional. 

LÍNIA D’ACCIÓ 8. Direcció Residència i Centre de Dia 

Planificar les actuacions a dur a terme amb l'objecte que la incorporació de la 

persona que dirigirà la residència i el centre de dia (en el transcurs del segon 

trimestre de l'any) comporti, des del començament, una percepció de millora per 

part dels residents, els assistents al centre de dia, els professionals i els familiars. 
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LÍNIA D’ACCIÓ 9. Grup de Revista 

Que l'elaboració i el contingut de “la revista de tots” sigui el millor reflex de com 

vivim, en el dia a dia, el conjunt de valors sobre els quals volem construir la relació 

entre tots els que formem part de la Fundació. I que la revista esdevingui el millor 

vehicle d'informació per a residents, treballadors, familiars, alumnes, professors i el 

pares i mares de l'escola. 

LÍNIA D’ACCIÓ 10. Grup d’Imatge i Comunicació 

Que en el transcurs d'aquest any disposem d'un logo. Confegim i despleguem la 

imatge corporativa; iniciem la posada en marxa de la web de la Fundació i l'ús de les 

xarxes socials. 

LÍNIA D’ACCIÓ 11. Grup de Captació de Fons 

Aconseguir captar fons per completar el finançament de les obres, definides en la 

línia tercera, per l'adquisició de l'equipament i els ajuts tècnics, descrits a la línia 

quarta i per equilibrar el pressupost ordinari de despeses d'aquest any, motivat per 

la ferma decisió de garantir, en especial, la participació efectiva dels professionals en 

tot allò proposat en la línia primera d'aquest pla i de les accions que es descriuen en 

la línia desena. 

LÍNIA D’ACCIÓ 12. Grup coordinador per la Commemoració 150è aniversari 

Posar en peu (en el transcurs del mes de març) un grup coordinador i, impulsats per 

ell, els diferents grups per activitats que preparin el conjunt d'actes que celebrarem 

a partir del mes de novembre de 2015 per commemorar els 150 anys de la Fundació. 

 

Finalment cada òrgan i personal directiu elabora, els seus plans anuals per dur a 

terme les línies d'acció d'aquest pla general pel 2015 i les tasques que tenen 

encarregades. 

Cadascuna d’aquestes línies es desplega a partir d’un conjunt d’accions per part dels 

diferents professionals i grups de treball orientats a la consecució dels objectius 

específics establerts. 

PARTICIPACIÓ DELS GRU PS MIXTES DE TREBALL 2015 

GRUPS MIXTES 
TRANSVERSALS 2015 

Professionals Patronat Famílies Residents Voluntaris Altres 

Espais 4 3 2 0 0 0 

Captació de Fons 3 + (1 escola) 3 1 0 0 0 

Ajuts tècnics 3 0 0 0 0 0 

Voluntariat 4 2 1 0 5 0 

Intergeneracional 5 + 5(escola) 0 3 0 0 0 

Revista 4 0 2 1 2 0 

Actes i festes 5 1 3 0 3 0 

Cuina 3 + (3 escola) 1 2 2 0 0 
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REUNIONS DE TREBALL 
ESPECÍFICS DE 

PROFESSIONALS I PLANTES 
2015 

Professionals 
de planta 

Tècnics 
Serveis 

generals 
Responsables 

Millora en l’atenció 3 10 0 2 

Reunions Interdisciplinar 16 10 0 2 

Reunions de Coordinació 29 5 10 3 

Reunions de Residents 30 0 0 2 

AVALUACIÓ DELS RESULTATS –  PROCÉS DE TREBALL  
 

El Pla d’avaluació s’ha establert a partir : 

 del buidatge de les actes de cada grup; 

 de reunions de seguiment de l’equip impulsor 

 de trobades de reflexió; 

 de redacció de memòries i conclusions. 
 

Altres indicadors d’anàlisi i avaluació: 

 Participants i perfils en cada grup. 

 Nivell d’execució de les accions establertes per cada línia. 

 Identificació dels punt forts i febles del procés. 

 Quantificació i registre del nombre de reunions i de la participació dels seus 
membres. 

 Nivell de coneixement / transversalitat de la informació entre grups de 
treball. 

 Participació en espais d’acompanyament i reflexió. 
 
Accions de difusió realitzades: 

 Trobades internes i externes (organitzacions, entitats, empreses) 

 Elaboració de díptics, tríptics i memòries al voltant del projecte “com a casa”. 

 Visites a organismes públics. 

 Facilitació del coneixement del treball realitzat a través d’un visor d’actes on 
line a tots els participants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         MAPA DE PROCESSOS PER LA TRANSFORMACIÓ DELS EQUIPS 
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PROCESSOS ESTRATÈGICS FORTALESES DEBILITATS 

Projecte “Com a casa” 

Visió desitjada. Definició participada i conjunta 
per part de tots els agents interns i externs 
involucrats (residents, usuaris, familiars, 
professionals de tots els serveis que acull la 
Fundació, voluntaris, comunitat religiosa i 
entitats del barri). Jornada de Diàlegs Múltiples i 
Seminari prospectiu (octubre 2013). 
 

Manca d’una participació més àmplia de 
professionals,  familiars i entitats del barri. 
 
És constat un desconeixement important al 
voltant de la tasca i les accions concretes 
que es duen a terme a cada servei. 

Plans d’Acció Anuals 

Definició participada i conjunta entre el Consell i 
els grups de treball a partir de l’avaluació de 
l’any anterior i les propostes del següent.  
Coneixement transversal del moment en el 
desplegament del projecte atès que els grups de 
treball estan formats per perfils del conjunt de 
serveis juntament amb usuaris, alumnes, les 
seves famílies, professionals, voluntaris  i 
patrons). 
Actualment en elaboració el 3r Pla D’Acció Anual 

Manca de coneixement o expertesa sobre 
les accions a desplegar. 
Dificultats perquè el propi grup elabori el 
seu Pla. 
Assistència irregular en alguns grups. 
Manca de participació de professionals en 
aquells grups en que la participació és 
voluntària i fora de l’horari laboral. 
Manca d’implantació d’una metodologia de 
treball que faciliti indicadors d’impacte. 
Necessitat de molt acompanyament als 
grups. 
 

Participació del Patronat en el 
procés 

Garantia del desplegament del projecte. 
Alta implicació d’alguns patrons, en especials 
aquells que formen part del Consell Executiu. 

Manca de convicció i coneixement del que 
significa el Projecte “Com a casa” en relació 
al rol del patró. 
Manca d’implicació i/o participació per part 
d’alguns patrons. 
Disparitat i contradiccions entre el passat i 
el futur dins una entitat amb 150 anys 
d’història. 

 Processos que fixen els objectius i descriuen les directrius o guies a 
seguir per tots els altres processos (clau i de suport). 

 Processos que es refereixen a les diferents iniciatives destinades a 

satisfer les activitats essencials per la transformació dels equips. 
 Són els processos que el treballador “veu i rep”. 
 Aquests processos aporten la visió externa de la missió de 

l’organització. 

 Processos que proporcionen els recursos i/o eines necessàries per 
aconseguir els objectius dels processos clau i estratègics. 

 

Processos Estratègics 

 

Processos  Claus 

 

Processos de Suport 
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Seguiment del Consell Executiu 

Elevada implicació. 
Seguiment constant i exhaustiu en l’anàlisi del 
procés. 
Participació en el Consell de Patrons i de l’equip 
directiu. 
Definició de Plans Anuals per cada àmbit de 
treball. 

Les demandes permanents sorgides del 
seguiment que fan el patrons, membres del 
consell, provoquen dificultats per part de 
l’equip directiu per incorporar totes les 
accions a desplegar i atendre en el dia a dia 
dels serveis. 
Dificultats per la implicació i execució de 
les accions del Pla per part de membres del 
Patronat, el que fa que recaigui en 
determinades persones i enlloc que siguin 
fruit d’un treball compartit amb implicació 
de tothom. 

Inclusió de reunions en el calendari 
laboral 

Visualització de la importància del treball en 
equip com una tasca clau a incorporar en el dia a 
dia. 

Manca de continuïtat en la participació per 
les incidències de personal que es 
produeixen en el calendari. 
Manca d’estabilitat del personal de planta. 
Manca de convicció i visualització del 
projecte i de la importància del treball en 
equip de manera constant i continuada. 

Política d’atenció al treballador 

La creació d’un grup laboral format per la 
direcció, la responsable higiènica sanitària i la 
responsable administrativa, la gerència i la 
responsable de comunicació permet una 
orientació al projecte a partir de criteris de 
consens. 

Manca la definició d’una  visió unificada a 
partir de la suma dels coneixements i 
experiències dels diferents membres del 
grup. 

Visualització del procés participatiu 
transversal dels Grups de Treball 

El treball permanent amb equips de perfils tan 
transversals permet ampliar la visualització del 
procés als diferents àmbits de la Fundació 
(treballadors, usuaris, famílies, etc) 

Dificultat de treballar perfils, experiències, 
coneixements  i habilitats tan diferents.   
Necessitat de mantenir un 
acompanyament per orientar el treball del 
grup cap als objectius acordats en el Pla 
d’Acció Anual. 
 

PROCESSOS CLAU FORTALESES DEBILITATS 

Reunions orientades al resident 

S’inicien després d’un treball d’anàlisis amb 
INNOVA on participa un grup reduït que 
acull patrons, directius, tècnics i auxiliars de 
planta. Això permet un millor coneixement 
de la necessitat de desplegar reunions 
temàtiques. 
Aquestes reunions s’inicien al setembre de 
manera continuada i constant. En formen 
part tot equip d’auxiliars de torn de matí i de 
tarda, la directora de comunicació i la 
directora tècnica. 
De cada reunió es recull un acta amb els 
temes tractats i els acords. Aquestes es 
deixen a les plantes per la seva consulta. 
S’elaboren uns dossiers amb el recull de la 
història de vida de cada persona i es situen 
en les mateixes plantes com a eina de 
consulta i actualització permanent per part 
de l’equip de planta. 
 

Manca de praxis en el treball en equip. 
Dificultats per assolir una convicció i 
visualització del projecte. 
Desconfiança i resistències als canvis. 
Manca de comprensió del procés. 
Por davant l’assumpció de nous rols i de noves 
responsabilitats. 
Dificultats en l’hàbit i ús de les actes i manca 
de convicció sobre la seva importància en el 
treball de cada dia. Dificultats per posar a la 
pràctica comuna del dia a dia allò que es diu o 
s’acorda. 
El desplegament d’un volum important de 
reunions que requereix un acompanyament 
constant ha suposat la necessitat de 
contractar un suport administratiu.  
Manca d’espais de reflexió per l’elaboració 
d’indicadors d’impacte i de resultat. 

Reunions interdisciplinars 

La participació d’una auxiliar de cada torn 
(matí, tarda i nit), un representant de cada 
àrea de tècnics (psicòloga, treballadora 
social, fisio, educadora, infermera) i la 
directora tècnica permet consensuar acords 
i objectius des de les diferents visions i 
àmbits de treball a establir després en el PIAI 
de cada persona. 
 

Es constata la dificultat en el canvi de rols que 
requereix l’equip tècnic per passar d’un model 
més tradicional, on cada disciplina desplega el 
seu coneixement, a un model obert, flexible i 
compartit que s’adapti a les necessitats de la 
persona. Manca que l’equip tècnic i auxiliars 
reorientin el seu treball cap a l’empoderament 
de l’auxiliar de referència. 
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Reunions de PIAI 

La participació de tècnics, auxiliar de 
referència, resident i familiar (si així ho 
desitja el resident o per la seva 
representació). 
La visualització de l’auxiliar de referència per 
part de la família. 
La importància de l’empoderament 
d’aquesta figura en el procés de transició. 
La suma dels coneixements de la persona a 
partir de dues reunions prèvies. 

Manca d’eines formatives i d’acompanyament 
per facilitar l’empoderament de la figura de 
l’auxiliar, per a una major participació i 
conducció en el PIAI i amb la família com a 
figura referent. 
Manca de valoració en el resultat de l’aplicació 
de tots aquells acords reflectits en el PIAI per 
una nova definició del model de PIAI que 
caldrà anar dibuixant. 

Reunions de coordinació           

La participació de tot l’equip auxiliar (matí, 
tarda i nit), infermera, RHS, responsable de 
serveis generals, persona de neteja de la 
planta, directora de comunicació, directora 
tècnica (i algun altre tècnic, depenent dels 
temes a tractar). 

Manca rodatge per una millor gestió dels 
objectius i continguts de la reunió, atès que no 
és habitual que tots els àmbits professionals 
que intervenen en un espai de vida 
determinats, seguin a la mateixa taula i 
debatin i acordin junts les accions a desplegar.  
Aquesta visualització més transversal i 
horitzontal que posa de relleu la importància 
de totes i cadascuna de les feines que es 
despleguen a la planta, contrasta amb un 
model tradicional molt més jeràrquic on preval 
com a principal o important, la vessant 
tècnica. 

Reunions de l’estat emocional dels 
sistemes de treball            

Aquesta és una eina facilitadora per la 
transformació dels equips sorgida del treball 
d’anàlisi compartit. 

S’han dut a terme accions puntuals però no 
s’han pogut desplegar adequadament aquests 
espais d’acord amb els objectius previstos. 

Creació del grup laboral 

Permetre una millor i major orientació al 
projecte de totes les persones que, des 
d’àmbits diferents participen de decisions en 
l’àmbit laboral: direcció tècnica, 
comunicació, RHS i administració. 

Manca el recull de resultats en l’establiment 
de mecanismes d’avaluació per tal de poder 
visualitzar la millora en l’estabilitat dels 
equips, així com el seu compromís i orientació 
vers el projecte. 

 
PROCESSOS DE SUPORT FORTALESES DEBILITATS 

Gestió dels espais                 

Creació al 2015 de la 1a unitat de 
convivència entesa com un espai d’assaig. Cal 
avaluar el seu impacte sobre el benestar de 
les persones i facilitació a la proximitat en la 
seva atenció. 
 

El 2016 suposarà el tercer any de treball del 
grup d’espais format per treballadors, 
patrons, familiars, etc. que permet debatre i 
cercar solucions sobre diferents 
problemàtiques al voltant del espais des de 
diferents visions. 
 

També s’ha establert un recull de millores 
anuals. 

Manca de definició dels indicadors de 
valoració. 
 

Manca una avaluació de l’impacte en relació al 
treball del dia a dia en l’atenció al resident, al 
seu benestar i la visió de les famílies, a partir 
de l’ús d’uns nous espais més propers i amb 
una clara eliminació de barreres 
arquitectòniques. 
 

Dificultats per canviar els hàbits tot i tenint un 
entorn diferent i facilitador. 
 

Manca d’una major visualització global del 
conjunt de necessitats per tal d’establir acords 
de priorització consensuats i orientats a 
objectius compartits. 

Gestió del Personal               

Fruit del treball a plantes i de les conclusions 
del grup, al 2016 s’incorpora un major 
nombre d’hores d’atenció en el calendari 
laboral anual que caldrà anar avaluant per 
part del Grup laboral i a partir de les 
reunions de plantes. 
Actualment s’està fent una avaluació de les 
incidències i tipus que s’han produït al llarg 
de l’any a les plantes, ja que permetrà 
orientar una millor definició en la planificació 
i perfils que permetin afavorir l’estabilitat de 
les plantes, reforçant la continuïtat del 
treball i la figura del referent. 
 

Manca definir els indicadors d’avaluació i 
impacte per establir, si s’escau, les mesures 
correctores oportunes. 
 
Manca finalitzar la recollida de dades i 
desenvolupar una comparativa 2015-2016 que 
permeti avaluar l’evolució en l’estabilitat del 
personal a plantes i establir, si s’escau, les 
mesures correctores i de seguiment oportunes. 
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Pla de Formació                 

S’ha iniciat en el 2014 una formació a tot el 
personal al voltant del projecte i en especial 
a visualitzar, a partir del treball de grups 
reduïts i conduits per INNOVA, els circuits de 
relació que s’estableixen. Això ha permès 
una visualització de la realitat actual per 
cercar propostes de millora, en especial en 
els circuits de comunicació interna.  
En el 2015 s’estableixen formacions més 
específiques. 
S’inicia el treball directe a plantes. 

Manca dissenyar un Pla de Formació pel 2016 
que aculli les necessitats detectades, en 
especial en els equips de plantes, i prioritzi els 
àmbits on  volem abordar el procés. 
Aquest Pla de Formació haurà de tenir una 
mirada a més llarg termini entenent que el 
procés de transformació dels equips l’establim 
inicialment a 4 anys per poder observar canvis 
significatius en el model que desitgem 
desplegar. 
Cal tenir present que en el 2015 s’incorpora 
una nova direcció tècnica sorgida de la pròpia 
Fundació atès que es valora el coneixement 
profund de l’organització i de les persones que 
hi viuen i conviuen davant d’una expertesa 
més directiva. 
Per això es preveu alhora un procés 
d’acompanyament i formació a aquesta figura, 
comptant amb el suport, entre d’altres, 
d’INNOVA. 

Pla de Comunicació 

Al 2014 es realitza la contractació d’una 
responsable de comunicació amb experiència 
en la conducció i transformació d’equips. 
Aquesta figura va iniciar el seu abordatge el 
2014 amb la posada en marxa dels grups 
transversals i mixtes de treball juntament 
amb la participació de gerència. 
Al 2015 la figura de gerència passa a 
participar en alguns grups, però no en la 
totalitat. Ttot i que la continuïtat en 
l’acompanyament dels esmentats grups per 
part de la responsable de comunicació 
esdevé clau. 
Així mateix a final del 2015 i en el 2016 inicia 
el treball amb els grups de plantes en concret 
on s’orienten el resident i  la coordinació dels 
equips de planta. 
Finalment s’està fent un treball de camp per 
avaluar els circuits de comunicació interna 
com a eina facilitadora per l’assumpció en la 
integració progressiva del nou model a 
desplegar. 

Es visualitza una manca de capacitat per deixar 
d’acompanyar els equips transversals de 
treball atès el perfil i variabilitat del mateixos. 
Cal a més millorar els indicadors de resultat i 
d’impacte que permetin detectar una millor 
orientació en els perfils i dinàmiques dels 
esmentats grups. 
 

Es visualitza una manca d’hàbit en el treball en 
equip, mantenint-se una clara diferenciació 
entre torns i entre l’equip auxiliar d’atenció 
directe a les plantes i els professionals de 
l’equip tècnic. En aquesta vessant també caldrà 
visualitzar quines eines s’estableixen per 
afavorir aquesta manca de cohesió entre el 
conjunt de l’equip que intervé amb la persona 
resident. 
 

En les reunions de plantes encara no s’han 
pogut incorporar els espais per abordar l’estat 
emocional dels sistemes de treball, tot i que 
s’han fet abordatges puntuals. Cal valorar com 
es condueixen les vivències d’acompanyament 
al dol i es reorienten diferents rols establerts 
que limiten l’avançament cohesionat i lliure del 
conjunt de membres dels equips de plantes. 
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INICIATIVA 1  Reunió plantes al voltant del resident 

Objectiu 

- Unificar les maneres de treballar centrant-nos en cada un dels residents per assolir i adaptar 

els objectius marcats en el seu PIAI tenint present les especificitats de cada persona i alhora 

donar resposta a la realitat del seu dia a dia. 

- Empoderar l’equip auxiliar. 

- Reforçar el paper cabdal de les auxiliars a l’hora de prendre decisions davant una incidència 

no prevista. 

Accions 

- Dues reunions mensuals, d’una hora de durada. 

- Elaboració d’un dossier on es comparteix informació del resident, recollint tots aquells 

aspectes que comporten l’atenció integral de la persona així com la seva història de vida. 

- Creació d’ un espai de confiança, proper i dialogant en el qual l’equip se senti escoltat i 

s’impulsi la participació de tot l’equip. 

Temporalitat 

- La durada prevista per obtenir els resultats esperats, és, inicialment, d’un any, es valorarà en 

el seu moment,  l’assiduïtat i composició de les reunions. 

- Més enllà de la previsió de valoració en un any, el dossier tindrà  continuïtat i serà  l’eina de 

consulta imprescindible per al dia a dia dels equips i també on es reculliran totes aquelles 

informacions adscrites a cada un dels residents. 

Participants 
- A cada una de les reunions participa  la meitat de l’equip auxiliar de planta, la responsable de 

comunicació, la directora tècnica. 

- En l’elaboració del dossier, col·laboren tots els equips d’atenció directa del resident. 

Indicadors de resultat 

- Registre de la participació a les reunions. 

- Nombre d’aportacions al dossier.  

- Nivell d’acompliment dels acords. 

- Participació activa dels membres dels equips a les reunions. 

 

INICIATIVA 2  Reunió plantes al voltant de la coordinació 

 
 

INICIATIVA 2  Reunió plantes al voltant de la coordinació 

Objectiu 

- Afavorir l’organització de les tasques, a través del consens i d’acord amb el rol de cadascun 

dels equips participants a la reunió, centrant l’objectiu, en el benestar del resident i les seves 

necessitats. 

- Fomentar una major comunicació amb criteri transversal que faciliti l’entesa entre equips, i 

propiciï l’encaix dels equips a partir del respecte i el coneixement de la importància de la 

tasca de cadascú  en benefici del resident i les seves famílies. 

- Obtenir tota aquella informació necessària que permeti desenvolupar la tasca encomanada de 

manera més operativa, satisfactòria i consensuada. 

- Optimitzar els recursos a partir d’un major coneixement de les necessitats dels equips. 

Accions 

- Una reunió mensual d’hora i mitja de durada. 

- Elaboració de l’acta de cada reunió on consti totes aquelles aportacions i acords presos, que, 

des de el rol de cada participant i en funció de la tasca encomanada, permeti que 

posteriorment, se’n pugui fer un seguiment.  

- Creació d’ un espai de confiança, proper i dialogant on l’equip es senti escoltat i s’impulsi la 

participació de tots, sense excepció. 

- Donar resposta a aquelles necessitats que han d’agilitzar la tasca, a partir dels acords presos. 

Temporalitat 
- La durada prevista per obtenir els resultats esperats, és, inicialment, d’un any, es valorarà en 

el seu moment,  l’assiduïtat i composició de les reunions. 

Participants 
- A cada reunió, participen els membres de l’equip auxiliar (torn matí, tarda i nit), responsable 

dels equips de serveis generals i persona de neteja de la planta, la responsable higiènico-
sanitària, una infermera i, d’acord amb el tema previst a tractar, el personal tècnic 

corresponent. També la directora tècnica i la directora de comunicació. 

Indicadors de resultat 

- Registre de la participació a les reunions. 

- Capacitat d’arribar a acords consensuats reflectits a les actes. 

- Nivell d’acompliment dels acords. 

- Participació activa dels participants a les reunions. 
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INICIATIVA 3  Reunió interdisciplinar 

Objectiu 

- Unificar criteris d’atenció integral dels residents, a partir dels acords presos a les reunions 

centrades en el resident amb els equips auxiliars de planta. 

- Sumar sabers a partir de les aportacions i experiència dels diferents perfils professionals que  

treballen a l’entorn del resident. 

- Revisar els objectius del PIAI elaborats anteriorment amb la finalitat de definir, 

posteriorment, amb el resident i la seva família les properes accions. 

- Fomentar la interrelació entre personal tècnic i personal auxiliar per obtenir una mirada 

integral, propiciant un espai de comunicació i una reorientació en els seus perfils i tasques 

professionals. 

Accions 

- Una reunió mensual d’una hora de durada. 

- Elaboració de l’acta de cada reunió en que consten totes les aportacions des del rol de cada 

participant. 

- Aportació de la informació que es desprèn a la reunió, al dossier corresponent de cada 

resident. 

Temporalitat 
- La durada prevista per obtenir els resultats esperats és, inicialment, d’un any, es valorarà en 

el seu moment,  l’assiduïtat i composició de les reunions. 

Participants 
- A cada reunió, participen un membre de l’equip auxiliar de cada torn, la responsable 

higiènico-sanitària, i un representant tècnic de cada àrea: infermera, fisioterapeuta, 

treballadora social, psicòloga, educadora social i la directora tècnica. 

Indicadors de resultat 

- Registre de la participació a les reunions 

- Participació activa dels membres a les reunions a través del recull de les actes 

- Nombre d’incorporacions de nous  coneixements al dossier de cada resident 

- Capacitat per arribar a acords compartits i consensuats reflectits a les actes. 

 
 

INICIATIVA 4  Reunió de l’estat emocional del sistema 

Objectiu 

- Identificar el clima emocional de la unitat de treball. 

- Ajudar a reconèixer les pròpies emocions i les dels altres (sistema de treball). 

- Detectar els processos emocionals de dependència o rebuig en base a la relació amb el 

resident i les seves famílies i, alhora, entre els membres del propi grup de treball. 

- Millorar l’estat emocional del sistema a partir del reconeixement del propi. 

Accions 

- Una reunió trimestral on explorar les pròpies emocions i les dels altres a través de diverses 

tècniques: rolplaying, exposició de situacions concretes referides als residents i als 

familiars(defunció, trastorn de conducta...), exploració de situacions concretes referides al 

propi treballador (canvi lloc treball, canvi de planta, canvi de torn), gestió del temps (no sóc 

capaç, no puc, no tinc temps). Cal destacar la importància de prioritzar el treball amb els 

grups que mostrin més dificultat d’entesa. 

- Atenció individualitzada per respondre demandes concretes, sempre en el marc del rol i la 

tasca del treballador. 

- Intervencions concretes davant el conflicte en el propi equip de treball. 

Temporalitat 

- La durada prevista és, inicialment, d’un any, valorant en el seu moment,  l’assiduïtat i 

composició de les reunions. 

- La durada de l’atenció individualitzada i les intervencions concretes és il·limitada. 

Participants 

- A cada reunió participen tots els treballadors d’un torn de treball, conduïts per la directora de 

comunicació amb el suport de la psicòloga. 

- El seguiment en l’atenció individualitzada i les intervencions concretes el farà la directora de 

comunicació. 

Indicadors de resultat 

- Registre de la participació a les reunions. 

- Participació activa a les reunions. 

- Capacitat de recuperar el pensament raonat per redirigir la situació. 

- Canvi d’actitud en benefici de la pròpia organització i de l’atenció al resident a partir de la 

seva participació en els altre grups de treball. 
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INICIATIVA 5  Reunió de PIAI 

Objectiu 

- Fixar les accions concretes a dur a terme per assolir els objectius establerts entre l’equip de 

professionals, el resident i/o la seva família, en referència a les necessitats de la persona, 

tenint en compte les seves preferències, gustos, capacitats 

- Fer extensiva la informació referent als acords presos a la reunió de PIAI 

Accions 

- Reunió de seguiment anual de cada un dels residents 

- Reunions puntuals de valoració dels residents que ho requereixin, ja sigui per criteri 

professional o demanda del familiar 

- Recopilació de la informació tractada a la reunió de resident i la interdisciplinar. Seguiment 

del dossier del resident 

- Adjuntar al dossier els acords consensuats a la reunió de PIAI. 

Temporalitat - La temporalitat és indefinida 

Participants - El resident i/o familiar, l’auxiliar de referència i els tècnics que s’acordi important la seva 

participació. 

Indicadors de resultat 

- Registre dels participants a les reunions. 

- Establiment d’accions concretes que responguin a necessitats preferències, gustos i 

capacitats de a persona i  nivell d’acompliment dels acords en els diferents seguiment. 

- Nivell de satisfacció del resident i de la seva família. 

 

 

INICIATIVA 6  Reunió de grup per tractar aspectes laborals 

Objectiu 

- Aconseguir equips de treball estables a cada planta 

- Establir criteris compartits a fi de facilitar i estabilitzar el calendari anual: com es fan les 

cobertures de llocs de treball (puntuals, suplències...) 

- Consensuar criteris comuns d’acompanyament i seguiment de les noves incorporacions als 

equips de treball 

Accions 

- Tres reunions setmanals d’una hora de durada. 

- Propiciem elements que facilitin l’estabilitat dels equips: afavorir que el personal pugui 

accedir a tenir una plaça fixa, facilitar un percentatge de jornada laboral que permeti cobrir 

incidències dels companys de l’equip, fidelitzar persones 

- Elaboració d’un protocol de com es fan les cobertures de personal 

- Elaboració d’un protocol d’acollida i seguiment del personal de nova incorporació, amb 

l’establiment de la figura d’acompanyament. 

Temporalitat 
- La temporalitat de les reunions està en funció dels resultats que s’obtinguin, els acords 

presos i els protocols establerts. 

Participants - Directora tècnica, responsable higiènico-sanitària, directora de comunicació, cap de secció 

administrativa 

Indicadors de resultat 

- Percentatge de nombre i tipus d’incidències. Comparativa interanual. 

- Disposició dels protocols de cobertura i d’acollida i seguiment del personal. 

- Valoració del personal de nova incorporació. 
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RESIDÈNCIA  I  CENTRE  DE  DIA 
 

L’objectiu dels serveis de residència i d’atenció de dia de la Casa Asil és el 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,  es facilita 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 respir/estada temporal. 

També disposa de 40 places de Centre de Dia, de les quals 34 són públiques i 6 de 

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 de la Congregació Institut 

de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell 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. 

S’ha continuat el treball compartit entre gent gran, infants i joves,  participant en 

activitats conjuntes entre l’escola, la residència i el centre de dia i alhora, promovent 

festivitats amb l’AMPA, professionals, familiars i el Patronat de la Fundació amb un 

augment significatiu dels seus participants.  

Els serveis de la Fundació ocupen una illa en el conjunt dels edificis on es troben el 

Col·legi Sagrada Família i la Residència i Centre de dia Casa Asil.  

Mitja illa és destinada als serveis d’atenció a la gent gran. La residència s’estructura 

en 5 plantes. En el 2015 a partir de la creació de la primera unitat de convivència s’ha 

passat de 78 a 81 habitacions mantenint un total de 150 llits. Això ha suposat a més 

l’eliminació d’un total de 4 habitacions triples que es trobaven situades a la primera 

planta. En aquesta planta en el 2014 s’ubicaven un total de 10 habitacions 

distribuïdes entre 5 individuals, 1 doble i 4 triples. Ara, en l’actualitat la nova unitat 

acull els mateixos residents amb un total de 13 habitacions distribuïdes entre 7 

individuals i 6 dobles.  

A la primera planta es mantenen els serveis mèdics i d’infermeria i la comunitat 

religiosa, i a la quarta les educadores socials. 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 2015  s’han desplegat tot un seguit d’obres d’inversió importants 

orientades totes elles a la millora de la seguretat, el confort i l’accessibilitat dels 

usuaris. 

En relació a l’escola s’han adequat banys adaptats en diferents plantes juntament 

amb la construcció d’un nou ascensor. 
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A la residència s’han comprat nous armaris, grues de transferència i cadira basculant 

de dutxa, entre d’altres. S’han instal·lat, cortines i arrambadors a les plantes, tendals 

al jardí, radiadors a la planta baixa, aire condicionat, que milloren el confort, i 

baranes a la capella. També s’ha instal·lat un nou accés  a l’entrada que millora la 

seguretat de les persones grans i redueix el risc d’escapisme.  

Finalment s’han desplegat dues obres importants com l’ampliació de l’ascensor de la 

residència (que ha permès duplicar la seva capacitat) i,  en especial, la creació de la 

primera unitat de convivència a partir de la reconversió d’una mitja planta. Aquesta 

primera unitat de convivència ha permès millores importants en els espais de vida. 

Tot plegat ha comportat una inversió de prop de 600.00€ del quals s’han rebut un 

16’3% de finançament per subvencions públiques i privades per part de l’Estat  a 

través de la subvenció del IRPF (13,3%), Institut de Cultura de l’Ajuntament de 

Barcelona (2,06%) i Fundació Roviralta (0,94%).  

També en el 2015 hem comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona amb la 

signatura d’un conveni bianual que ha de permetre, a través d’un treball de recerca 

aplicada, facilitar el desplegament en la transició organitzativa que comporta el 

projecte com a casa. 

Agrair finalment el suport rebut provinent del programa d’Herències Intestades de 

l’Estat Espanyol ( 3.066,17€), de l’oficina de La Caixa (9.000€), així com totes aquelles 

persones i empreses que han volgut fer la seva aportació donant suport a la tasca de 

la Fundació. 

 

El nostre capital humà 

El 2015 continua creixent  el capital humà de la Fundació amb una participació més 

transversal i consolidada en el desplegament dels diferents grups mixtes de treball 

en la seva continuïtat i constància com a mosta del seu compromís  al voltant del 

projecte “com a casa”. 

També en el 2015 s’ha incorporat una nova direcció tècnica que, va ser assumida 

entre el 2012 i el 2015 per la figura de la gerència. Aquesta direcció actual sorgeix de 

la figura d’un professional de la casa, fet que facilita el coneixement, orientació i 

adequació dels processos de transformació en especial aquells vinculats als equips 

de treball. Des del Patronat es va cercar la figura d’un professional tenint present 

que  incorporés en la seva manera de fer i d'actuar la visió, els principis, els valors i 

els eixos d'actuació de la Fundació i conegués la Fundació, el seu projecte de futur 

per orientar la direcció dels serveis d’acord amb el model centrat en la persona com 

aspectes rellevants, entre d’altres.  

La directora esdevé, juntament amb la responsable de comunicació, la figura clau en 

el desplegament dels grups de treball de plantes com a eina central en el procés de 

transformació dels equips de treball des d’una metodologia relacional, propera i de 

diàleg i consens permanent. 
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ÀREA DE SALUT  
Aquesta àrea acull els serveis mèdic, d’infermeria i fisioteràpia. 

La finalitat d’aquesta àrea és la de cercar el benestar i la qualitat de vida de la 

persona gran a partir del foment, i/o manteniment, de la seva autonomia i l’atenció 

a les seves necessitats de salut i funcionals a partir d’un treball continuat i coordinat 

entre els diferents professionals. Els objectius són establerts dins el programa 

d’atenció individual i revisats anualment, i sempre que es consideri oportú,  a partir 

d’una avaluació integral i interdisciplinària. 

Els objectius i actuacions dels diferents professionals que conformen l’àrea de la 

salut es troben dins del diagnòstic integral del resident que inclou l’avaluació 

mèdica, social i funcional.   

 

Servei mèdic 

El servei mèdic disposa d’un metge propi qui dóna cobertura presencial cada matí de 

dilluns a divendres de 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 permet 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. En cadascun dels serveis una infermera assumeix 

les funcions de cap d’infermeria i de coordinadora del centre de dia respectivament. 

Així com també és la responsable higiènic-sanitària de manera compartida amb la 

direcció tècnica d’ambdós serveis. 

L ‘equip d’infermeria té una cobertura presencial de 7h a 21’55h cada dia de la 

setmana, caps de setmana inclosos. 

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 coordinadora del servei i 

responsable higiènic sanitària. 

El servei d’infermeria desplega:  
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o tasques assistencials d’atenció a la salut com cures, gestió i administració de 

medicació, control i gestió de dietes, presa de constants i controls diversos, 

prevenció, gestió i seguiment de caigudes, mesures de contenció, etc.   

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. 

o participació en els diferents grups de treball específics de plantes i en grups 

de treball transversal, en especial en el de millora de l’atenció. 

La Cap d’infermeria i Responsable Higiènic Sanitària realitza el control de la 

despesa farmacèutica, material de cures i d'higiene personal, control de receptes i 

SPD de farmàcies, visites a especialistes, peticions d'ambulàncies, 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 
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Residents que han rebut cures al servei d’infermeria 
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Contencions – Total any i a data 31.12. 
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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 
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Úlceres per tipus i procedència 

                             

26 1 4 3 0 0 1 1 1

18

1 2 3 1 1 0 0 0

30

0
2 2

0 0

4

1 0

2015

2014

2013

 
Al llarg del 2015 es van tractar un total de 37 úlceres (26 al 2014). L’important increment ha estat per un 

augment de la fragilitat.  

A 31-12-2015 es mantenien 2 úlceres actives (6 al 2014), 1 sacra i 1 taló, sent la resta plenament guarides. En 

ambdós casos cap ha estat d’inici en el centre sinó procedent del domicili i de derivació hospitalària. 

 

Prevenció. Risc d’úlceres per pressió 
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L’escala de Nortom ens indica el risc a patir una úlcera per pressió. L’avaluació 

realitzada ha originat que en el 2015 37 residents portin matalàs antiescares i 95 

residents portin coixins antiescares. 

 

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

7

61

26 25

64

19

44

23

31

59

38

28

22
26

59

INDEPENDENT DEPENDÈNCIA LLEU DEPENDÈNCIA
MODERADA

DEPENDÈNCIA
GREU

DEPENDÈNCIA
TOTAL

2015 2014 2013

 



 

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

 

25 MEMÒRIA 2015 

Avaluació de les incontinències 
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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 Dieta basal: Indicada per a qui no requereix una dieta terapèutica específica.  

o Dieta basal hiposòdica: lleugerament hipocalòrica amb restricció de sodi, indicada 

en cardiopaties i hipertensions.  

o Dieta diabètica: baixa en greixos i  en hidrats de carboni. Recomanada a persones 

amb diabetis diagnosticada.  

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

o Especial hipocalòrica: indicada per a usuaris amb sobrepès.  

o Especial astringent: baix contingut en fibres vegetals i lactosa, indicada  en processos 

aguts i/o malalties del budell.   

o Especial hipoproteica:  Indicada en insuficiències  renals cròniques severes. 

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

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

 

 

Textures i preparacions  

o Dieta triturada: indicada en problemes de deglució. 

o 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 
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Avaluació de les dietes segons plantes 
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Menjador general 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

27 MEMÒRIA 2015 

En aquest any 2015 han hagut dues novetats. La primera i més important ha estat aconseguir que les dietes 

trituradas siguin exactament iguals a la dieta basal, canviant la textura però no els ingredients ni el sabor. La 

segona ha estat la incorporació de menjadors, en dues plantes ( 4a i 5a) on es realitzen els esmorzars i 

sopars d'alguns residents. Això permet una millor atenció a partir d’una atenció a grups més reduïts. 

 

4a Planta 

3

3

0

0

1

2

0

0

0

0

BASAL

BASAL HIPOSÒDICA

DIABÈTICA

PROTECCIÓ GÀSTRICA

HIPOCALÒRICA

BASAL TRITURADA

DIABÈTICA TRITURADA

BASAL HIPOSÒDICA TRITURADA

DIABÈTICA HIPOSÒDICA

SENSE GREIXOS

2015

 
 

5a Planta 
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DIABÈTICA HIPOSÒDICA
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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. 
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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 

La RHS de la residència té una atenció continuada als familiars des de les 8:00 h a les 

17:00 h. Tot i que l'horari habitual del metge és de 8’30h a 13’30h, aquest  s'ajusta 

per poder donar una millor atenció conjuntament amb infermeria.  

 

El registre de visites mèdiques anuals de tots els residents permet una setmana 

abans de la visita fer un recordatori als familiars. Si precisen d'un acompanyant, se’ls 

faciliten telèfons de contactes perquè els familiars puguin resoldre 

l'acompanyament a la visita pendent. En ocasions especials és la treballadora social 

qui s'encarrega de tramitar aquest servei amb voluntaris. 

 

Es manté una comunicació constant davant qualsevol canvi significatiu de salut o per 

ingrés hospitalari. 

 

La RHS 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 e interconsultes, 

coordinació amb les famílies per tràmits mèdics externs, peticions i tramitacions 

d'analítiques i d'altres controls. 
 

Residents amb ingressos hospitalaris  

 

 

 

 

 

Estades hospitalàries 
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Estades hospitalàries segons casuística 

7

2

0
1
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7 7
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2

6
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3
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2015
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Centre de Dia 

El centre de dia disposa d’un equip d’atenció directa format per 1 infermera i 3 

auxiliars,  que treballen, de forma conjunta, amb la resta de l’equip de professionals 

vetllant pel benestar dels  usuaris/es i donant un suport continuat a les famílies i/o 

cuidadors. 

La RHS del Centre de Dia a més de tenir 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, és qui desplega la coordinació del servei. A diferència amb la 

residència, els usuaris de centre de dia, marxen a casa a dormir i és per això que 

esdevé necessari aquest contacte constant amb la família (normalment solen ser els 

cuidadors principals) per tenir cura de l’usuari, valorant, el seu estat biopsicosocial i 

així poder donar un  major suport. 

La responsable del servei, que té l’especialitat en Infermeria geriàtrica,  coordina 

l’atenció  entre els diferents professionals que participen al centre. 

També, el centre facilita a les famílies la possibilitat d’estades temporals.  Aquestes 

són coordinades entre les dies RHS de la residència i del centre de dia. 

El fet que aquest servei es troba situat a la planta baixa del mateix edifici que la 

residència i comparteix professionals diferents permet que pugui disposar del servei 

mèdic en situacions de necessitat i/o d’urgència. 

Des del servei es manté una comunicació permanent amb les famílies mitjançant 

unes agendes que faciliten el contacte diari. Cada  usuari, disposa d’una agenda on, 

tant la família, com tots els professionals del centre, es comuniquen en relació a 

incidències, valoracions i/o activitats o informacions d’interès.   

La coordinadora del servei participa dels PIAIS que es fan de manera setmanal al 

centre de dia. Des del 2014 també les famílies i usuaris participen del PIAI juntament 

amb tot l’equip de professionals.  
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 També el servei participa del grup d’infermeria de FEATE i, conjuntament amb la 

treballadora social, les educadores socials i les fisioterapeutes, dels grups 

sòcioeducatius de suport a les famílies i de les activitats intergeneracionals.  

Des del 2012, que es va proposar fer les entrevistes de preingrés dels usuaris en el 

seu domicili, es continuen fent-se, amb l’objectiu de poder fer una millor recollida de 

dades  i alhora una valoració més exhaustiva de l’entorn de la persona.  Això permet 

un major i millor  coneixement  de la persona,  del seu entorn i de la seva història de 

vida, facilitant l’establiment d’un pla més ajustat als gustos, preferències i centres 

d’interès de la persona.  

Es continua ampliant i millorant el contacte directe amb els metges i especialistes 

dels usuaris sempre que és necessari, per millorar la cura, les pautes en els 

tractaments, es promou així un major benestar de la persona.  

El servei també realitza informes de valoració interdisciplinar a petició de la família o 

quan es considera necessari informar el metge en relació al seguiment de la vida 

diaria de la persona en el Centre.  

Un dels objectius principals del servei és el de millorar el contacte amb els metges i 

especialistes de cada usuari i, d’aquesta manera, poder garantir una millor 

coordinació en la seva atenció, tant al centre, com al domicili. Alhora continuem 

treballant per tal que cada usuari del Centre de Dia, davant de  visites de seguiment 

sobre el seu estat de salut, disposi d’un informe interdisciplinar de valoració de la 

seva estància al centre i seguiment. 

L’altre objectiu és el de continuar donant  suport i acompanyament a les famílies 

mitjançant trobades personalitzades i individuals, generant un espai de confiança i 

de suport davant el paper de cuidadors que molt sovint despleguen.  

 

Nivells de dependència al centre de Dia segons l’escala de Barthel 

13%

37%

26%

16%

8%

8%

30%

25%

14%

23%

INDEPENDENT

DEPENDÈNCIA LLEU

DEPENDÈNCIA MODERADA

DEPENDÈNCIA GREU

DEPENDÈNCIA TOTAL

2015 2014
 

 

A llarg del 2015 continua l’augment de la dependència entre els usuaris al servei.   
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Avaluació de les dietes (mitjana) 

 
 

 

Diabètics 

Al centre de dia es porta un control dels usuaris que són diabètics conjuntament amb 

el CAP i la família. S’intenten mantenir els nivells de glucèmia dins de la normalitat, 

oferint una dieta baixa o sense sucre i  administrant el tractament pautat. Entre el 

2014 i 2015 no s’aprecien diferències significatives.   

27% 30%

73% 70%

2015 2014

DIABÈTICS
NO  DIABÈTICS

 

Diabètics  del centre de dia en el 2015, segons el tractament. 

17%

77%

6%

INSULINODEPENENTS

ANTIDIABÈTICS ORALS

DIETA DIABÈTICA

 
Medicació 

La  medicació  al centre de dia  està pautada pel metge de capçalera de cada  usuari. 

Quan hi ha un canvi en la medicació, la família o l’usuari ha de portar la nova pauta  

mèdica signada pel metge o recepta electrònica.  

Des del 2014 es gestiona a partir de receptes electròniques per tenir present tota la 

medicació que pren cada usuari, ja sigui al centre com a casa.  De forma semestral o 

segons les dates de caducitat de les receptes electròniques, es demana a les famílies 

la seva actualització.  
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Cada usuari porta la seva medicació de casa i des del servei es prepara de forma 

setmanal en blisters i s’administra.  

El 97% dels usuaris van prendre medicació al centre de dia durant el 2015, sent els 

col·liris llàgrimes humectants , lubrificants i antibiòtiques i, els  injectables  insulines i 

vacunes antigripals els més administrats. 

 

Cures 

Durant  el 2015 es van realitzar petites cures sense importància. Les més importants  

van ser pautades  pel metge de capçalera dels usuaris i valorades pel metge o la 

infermera de l’ambulatori, fent un seguiment  conjunt de la cura .  

Al llarg de l’any tres usuaris van presentar nafres. Dues a la zona sacra i una en els 

talons. Les dues nafres de la zona sacra van requerir ingrés en un sociosanitari per 

control 24h. La nafra de talons va guarir sense cap incidència. 

 

Incidència d’usuaris amb demència 

Dels usuaris que van assistir al Centre de Dia durant el 2015, un 78% va presentar 

entre les seves patologies, algun tipus de demència. Classifiquem segons informes 

dels seus metges de capçalera i neuròlegs. 

22%

27%

22%

7%

22%

SENSE
DEMÈNCIA

D. TIPUS
ALZHEIMER

D. VASCULAR D. PER COSSOS
DE LEWYS

D. SENSE
ESPECIFICAR

 
Incontinències al Centre de Dia 
 

Durant el 2015 es produeix un augment de les incontinències urinàries. Mencionar, 

que ha augmentat el número d’usuaris incontinents, que necessiten supervisió o són 

dependents  per anar al bany. 

29%

16%

32%

13%

39%

19%

36%

16%

CONTINENT INCONTINÈNCIA
OCASIONAL

INCONTINÈNCIA
URINARIA
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TOTAL

2015
2014
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Servei de dutxa 

El  centre de dia disposa de servei de dutxa. La coordinadora juntament amb la 

treballadora social valoren la necessitat d’aquest servei amb les famílies.  

60% 61%

40% 39%

2015 2014

USUARIS AMB DUTXA AL
CENTRE DE DIA

USUARIS QUE NO ES
DUTXEN AL CENTRE DE DIA

 

Servei d’estada temporal 

Amb la finalitat de donar suport a les famílies s’ofereixen estades temporals als 

usuaris del centre de dia.  

Durant l’any van haver un total de 36 estades temporals, 9 més que el 2014.   

 

Nombre d’usuaris que van utilitzar el servei 
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Número de dies d’estades temporals  
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Estades temporals en altres centres 

Al 2015 van haver un total de 15 estades temporals en altres residències o centres 

sociosanitaris. 

Per dies 
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Per número d’usuaris 
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Dies d’absències en el Centre de Dia i casuística 
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Absentisme total 

233
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En relació al 2014 han disminuït les estades temporals en altres residències. Degut al 

perfil d’usuaris, ha augmentat l’hospitalització i l’absentisme sobretot, degut a 

malalties agudes. També ha disminuït el número d’usuaris que marxen de vacances 

amb la família. 
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Servei de Fisioteràpia 

L’equip de fisioteràpia està format per dues fisioterapeutes que donen atenció de 

dilluns a divendres a usuaris del servei de Residència i Centre de Dia. 

Es realitzen tractaments individuals i grupals en resposta a patologies cròniques i 

agudes i amb l’objectiu de pal·liar els efectes que la inactivitat física provoca en les 

persones grans. El servei parteix sempre des de la concepció global de la persona, 

cercant el benestar físic i emocional i tenint en compte tots els àmbits (físic, cognitiu, 

social i espiritual).  

En la línia del projecte “Com a casa”,  les activitats planificades volen contribuir al 

programa de vida que es defineix per a cada un dels residents i usuaris del Centre de 

Dia, respectant, per tant, les seves necessitats, capacitats i la seva voluntat, dins de 

la proposta que el servei li pot oferir. Aquest model demana, doncs, una major 

coordinació amb la persona, la seva família i la resta de professionals de la casa. 

El servei de fisioteràpia realitza, també, una tasca directa i/o indirecta 

d’assessorament, valoració i tramitació de productes de suport que milloren el 

confort, la seguretat i l’autonomia de la persona. Així com la valoració de la 

reorganització de l’espai a habitacions i zones comunes.  

La Casa Asil realitza préstec de material ortopèdic a persones externes al centre, 

sempre que sigui possible. 

Des d’aquest servei es duu a terme el control semestral de pes de tots els residents i 

usuaris del Centre de dia. 

La realització d’obres importants a la Casa durant aquest any 2015, ha obligat el 

servei de fisioteràpia a adaptar-se a les circumstàncies de cada moment, en relació a 

l’espai, material i activitats. 

Aquest servei participa en les reunions de fisioterapeutes de la FEATE,  en les 

comissions d’ajudes tècniques, en el grup transversal d’espais,  línia 2 i en la 

preparació d’actes corresponent al 150è aniversari. 
 

 

Nombre de residents atesos pel servei de fisioteràpia 
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Intervenció del servei a les plantes 

 
 

 

Valoracions d’ajuts tècnics 

 

 

Intervenció en teràpies passives/esquema corporal 

 

Intervenció en tractaments de bipedestació  
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Intervenció en tractaments de marxa 

 
Intervenció en tractaments antiàlgics 

 
 

Mecanoteràpia 

 
 

Tractaments individuals per planta 
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Tractaments al Centre de Dia 
 

                             
 

 

 

Participació en activitats grupals 

                                              

 
 

Participació grup de manteniment centre de dia 

 
 

 

Tractaments a la Residència  
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 Participació en activitats grupals Residència 

             

 

Participació segons grup de teràpia a la residència 
 

 
 
 
Avaluació en el desplaçament al Centre de Dia 

 

   
 

 

 

Avaluació del desplaçament a la Residència 
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Estudi de caigudes 

 
 

 

 
 

 

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, continuen essent la causa més 

freqüent de les caigudes. 

Observem que un major percentatge de caigudes tenen lloc durant la tarda. A banda 
que és la franja horària més ampla, també es veu influït pel fet que el cansament i el 
neguit és major a mida que avança el dia.  
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ÀREA D ’ATENCIÓ PSICOSOCIAL  
 
Servei de Psicologia 

El servei de psicologia té com a  funcions principals,  l'avaluació psicològica en les 
àrees cognitiva, afectiva i neuropsicològica, la intervenció preventiva i terapèutica 
individual i de grup. 
 

Es beneficien del servei  les persones que viuen a la residència i puntualment les que 

vénen al  Centre de Dia prèvia valoració de l’equip tècnic del servei. 

 

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. 

 

ATENCIÓ DIRECTA: 
Suport emocional 
Contenció emocional 
Orientació a la realitat, 
Estimulació cognitiva,  
Grup de conversa,  
Grup de relaxació  
Estimulació del llenguatge, 
Psicoestimulació. 
Valoracions 
Estimulació dels sentits 
 
Taller resident- família  

 

METGE INFERMERIA ATENCIÓ INDIRECTA: 
Reunió PIAI 
Reunió treball 
Suport familia 
Suport equip 
Grup FEATE 
Informes 
 

PSICOLOGIA 

FISIOTERÀPIA 

TREBALL SOCIAL 

EDUCACIÓ SOCIAL 

 

PASTORAL: 
Celebracions 
Activitats 

Aniversaris a les plantes 
Sortides 
Celebracions  
Activitats intergeneracionals 
Voluntariat 

 

 
Conjuntament amb el servei d’educació social es comparteixen activitats 

encaminades als residents més assistits.  Es fan sortides a l’exterior i celebracions en 

les diferents èpoques de l’any, coincidint amb les diferents estacions i festes del 

calendari.  

Amb la treballadora social es treballa en la resolució de conflictes i en l’elaboració 

d’informes. 

Es participa també en les diferents activitats del programa intergeneracional que es 

porta conjuntament amb l’escola.  

I amb el servei de pastoral de la Casa en l’elaboració de les diferents activitats i 

celebracions religioses. 
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Amb la resta  de l’equip tècnic es treballa en funció de les necessitats de cada 

resident individualment. 

 

Perfil de les persones ateses pel servei de psicologia 

o Persones assistides amb deteriorament cognitiu  

o Persones amb alteracions de l’estat  emocional  

o Persones amb capacitats físiques reduïdes 

o Persones amb trastorn del comportament  

o Familiars de les persones que viuen a la Casa  

 
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.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

La Contenció emocional es dirigeix  a les persones que presenten alteració de 

conducta degut a un problema emocional o de relació amb altres residents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativa suport emocional % 
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2015 Contenció emocional % participants per planta

27
21 20

10
15

5

Primera Segona Tercera Quarta Cinquena CD

21 24
11

19 183

5 8
13

19
26

10 27
27 30

10
5 27 21 20 10 15

30

CD Primera Segona Tercera Quarta Cinquena

2012 2013 2014 2015



 

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

 

45 MEMÒRIA 2015 

L’orientació a la realitat s’ha realitzat cada cop que la persona presenta 

desorientació, sobretot en relació al temps i l’espai on es troba i que moltes vegades 

va acompanyada d’angoixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
En el 2015 es produeix un increment significatiu de les intervencions en orientació a 
la realitat respecte l’any passat en totes les plantes. Destacar l’increment significatiu. 
 
Les intervencions en orientació, s’incrementen degut que les persones que ingressen 
a la residència cada vegada ho fan amb un grau més elevat de deteriorament, en tots 
els àmbits.  

 
 
Valoracions cognitives 

Es fa una valoració a l’ ingrés i després 

cada sis mesos (Pfeiffer). Per aquells 

residents en què Pfeiffer dóna una 

puntuació superior a vuit un cop l’any 

es passa el MEC de Lobo. Pels  

residents en què el seu Pfeiffer és de 

zero, es passa una valoració 

combinada amb la prova del Set –Test, 

uns ítems que valoren la designació, 

uns altres que determinen el càlcul i 

per acabar s’avalua la grafia i el 

llenguatge escrit. 

 
Valoracions emocionals 

 Es fa una valoració a l’ ingrés i després cada any o quan es produeixi algun fet que 
requereixi intervenció. Es valora amb l’escala HAD a aquelles persones amb un grau 
normal, lleu o lleu- moderat, doncs encara les seves respostes són fiables.  
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En ansietat, es pot observar un increment significatiu en els intervals de símptomes 
lleus i problema clínic. En depressió,  es veu incrementat significativament  l’ interval 
de problema clínic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoracions Prèvies a l’ingrés  

Es fa una valoració d’aquelles persones que possiblement hauran d’ingressar a la 
Casa en un espai de temps relativament curt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Teràpies de Grup 
En el 2015 les teràpies en grup es poden diferenciar per les que han format part del 
programa intergeneracional i les que s’han fet a les diferents plantes. 
 
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. 
 

 

Taula comparativa del grau d'ANSIETAT segons l'escala HAD
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Estimulació dels sentits 
La teràpia es fa a les plantes on es troben les persones que necessiten més suport. És 
una teràpia que ajuda a prendre consciència del cos, mitjançant la música i 
massatges a les mans, acabant amb una respiració profunda. Es treballa a partir dels 
sentits. 

 

 

 

 

 

En referència a l’any passat hi ha un lleuger augment de participació, sobretot a la 
primera planta. 

 

 

Grup de relaxació o ansietat.  

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. 

  
Taula comparativa:Grup de relaxació % participants per  planta
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Grup d’estimulació del llenguatge 

Estan dirigits a residents assistits o semi- assistits amb deteriorament cognitiu. 
S’agrupen segons les capacitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMULACIÓ DELS SENTITS

Taula comparativa de la mitjana de participants 
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 %de participants en els grups d'estimulació del llenguatge
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Psicoestimulació (dirigit a persones amb majors nivells de dependència) 

Es realitza  un cop per setmana a cada planta. En el 2015 ha patit canvis degut a 
problemes d’espai. 

 

 

 

 

GRUPS INTERGENERACIONALS 

Grup de conversa de l’actualitat 
Format per residents amb capacitats cognitives alterades lleu, lleu- moderat o 
moderat i semi- assistits i els alumnes de 3r de l’ESO del Col·legi Sagrada Família. Es 
promou la capacitat per recordar fets passats i actuals. Com a base tenen la premsa 
del dia i les notícies al llarg de la setmana. S’ha realitzat els dimarts a la 5a planta i els 
dimecres a la 4a planta. Des del mes de octubre del 2014 fins el mes de maig del 
2015. 
 

 

 

 

 

 

El grup de dimarts ha estat constant tant els residents com els alumnes, per la contra 

el grup de dimecres ha estat inestable per part dels nois i l’interès dels residents ha 

minvat. 

 

Lectura del diari  

Els nois de l’Escola vénen a primera hora del matí per llegir el diari a un resident que 

per ell mateix no pot degut a la dificultat visual que pateix, o de lectura. 
 

LECTURA DEL DIARI

Mitjana de participants
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El grup de dimarts ha estat constant i sempre han estat els mateixos nois amb els 
mateixos residents creant vincles de relació en un clima d’amistat i un intercanvi 
d’experiències.  
El grup de dijous ha canviat segons el trimestre i no s’han pogut crear els mateixos 

vincles de relació entre residents i nois. 

 

CONVERSA D'ACTUALITAT 2015
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Psicoestimulació, % de participants per planta
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TREBALL EN 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 es troba el 
resident o en el despatx del servei. 

 
2015 SUPORT EMOCIONAL FAMILIARS 

% participants per planta   
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Taller de Famílies 
El Taller amb Famílies es treballa amb les persones més assistides conjuntament 
amb un familiar (normalment el cuidador principal). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot i haver canviat objectius i  les activitats que es realitzen la participació 
disminueix. Hi ha diferents motius, els principals són: el deteriorament del resident i 
la impossibilitat del familiar de poder assistir durant dia, doncs a molts els coincideix 
amb l’horari laboral. 

 

 
Al Centre de Dia, les diferents intervencions del servei de psicologia són al voltant del suport emocional, 
contenció i orientació a la realitat, així com suport a familiars. 
 

Durant l’any 2015 s’ha continuat el projecte “com a casa”. El servei ha reestructurat els seus horaris i els 

espais de les activitats per apropar-nos  millor a tots els residents.   

 

Núm. de participants per plantes al taller amb famílies
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Formació lliurada.  

 Participació en la presentació del pòster “Compartir no té edat” a les 9enes Jornades 

Interdisciplinars Catalanes de Residències de la Gent Gran els dies 13 i 14 de març del 2015. 

 Tutoria. El servei ha tingut un alumna en pràctiques, de la Universitat Ramon Llull, durant els 

mesos d’octubre del 2014 a maig del 2015.  

 
 
Formació rebuda 
 

 21.01.2015. “Com arribar a les persones amb demència i/o discapacitat intel·lectuals : 5 
tastets d’eines d’apropament.” Fundació Alzheimer Catalunya. 

 18.02.2015. Jornada Gestió de les emocions i com potenciar la il·lusió i l’entusiasme dels 
professionals dels nostres centres”. FEATE. 

 16-27.03.2015: “ DINS I FORA LA INSTITUCIÓ. Programa d’acompanyament per a 
professionals d’atenció a les persones”. INNOVA. 

 13-14.03.2015. “9enes Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de la Gent Gran. 

 Novembre -Desembre 2015. “CURS ONLINE HABILITATS DE TREBALL EN EQUIP”. FEATE 

 03.12.2015. XIII Jornada Anual FEATE. “Desplegament del projecte ACP FEATE: 
Aprenentatges durant el primer any”. Bisbal d’Empordà.  
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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 treballar en 

l’atenció centrada en la persona.   

                                                            Integració          

                        Socialització                              Convivència  

               Participació                                            Interessos  

                                  Inquietuds  Il·lusions                

                                                                                                                                                                                                                    Relació amb l’entorn  

                                                 Motivació                    Aprenentatge   

                                                        Interrelació 
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Procés d’intervenció 

P E R S O N A 

Història de vida 

Capacitats       Personalitat 

Interessos 

 

Personalitat - Hàbits 

Família – relacions socials 

VALORACIÓ 

DIAGNÒSTIC PLANIFICACIÓ 

AVALUACIÓ DESENVOLUPAMENT 

PROGRAMA 

D’ACTIVITATS  
 
 
Activitats exteriors i participació per plantes 
 

Sortides Culturals a Barcelona (mensuals d’un matí o tarda)  
 

o Març: Visita Palau de la Música 
o Abril: Assistència a un concert a l’Auditori 
o Abril: Visita paradetes Sant Jordi 
o Abril: Concert Palau de la Música 
o Maig: Assistència a una obra al Teatre Lliure de Montjuïc 
o Juny: Assistència a una obra al Teatre Lliure de Montjuïc 
o Juny: Visita Sinagoga 
o Juny: Visita Catedral de Barcelona 
o Juliol: Sortida a la platja 
o Juliol: Passeig per la rambla i “fer una orxata”  
o Juliol: Passeig per la rambla i “fer una orxata”  
o Novembre: Assistència a una obra al Teatre Lliure de Montjuïc 
o Novembre: Visita III Mostra d’imatgeria festiva a Can Fabra  
o Desembre: Assistència a un concert a l’Auditori 
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Activitats lúdiques  

 

 

 

 

 

Activitat setmanal orientada al centre de dia. Hi ha alguns residents de la casa que 

participen de l’activitat. 
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Actuacions, Festes i Celebracions  

Aquesta activitat consisteix a celebrar les festes tradicionals i dates assenyalades, així com 
rebre entitats que ofereixen diferents actes. Al 2015 s’han realitzat les següents:  

o 3 de gener: Reis de l’escola 

o 18de gener: Coral Camerata Improntu 

o 7 de febrer: grup de teatre “Amic” Centro Castellano Leonés 

o 17 de febrer: Niu Palomar (centre cívic Sant Andreu) 

o 28 de febrer: Coral “Amics per sempre” Casal Bascònia 

o 21 de març: Escola de dansa “Gemma” i Concert de piano a càrrec del alumnes de la resident Pilar Sintes 

o 28 de març: Festival “Bentrobats” 

o 18 d’abril: Coral “Sant Andreu” 

o 22 d’abril: Celebració de Sant Jordi 

o 24 d’abril: Coral Bon Pastor 

o 21 de maig: Grup de balls en línia del Casal Bascònia 

o 2 de juny: Grup d’havaneres 

o 7 de juny: Concert de Piano 

o 15 de juny: Concert de violí i piano 

o 22 de juny: Revetlla de Sant Joan 

o 3 de juliol: Grup Niu Palomar del Casal d’Avis de Sant Andreu 

o 24 d’octubre: Obra de teatre Niu Palomar del Casal d’avis de Sant Andreu 

o Tots Sants: panellets i castanyeres 

o 22 de novembre: Grup de sardanes 

o 14 de novembre: Inauguració del 150è aniversari de la Fundació 

o 28 de novembre: Visita a la casa dels Trabucaires 

o 30 de novembre: Festival festa major. Tómbola 

o 1 de desembre: Coral “Amics per Sempre” 

o 14 de desembre: Cantada de nadales a cicle infantil de l’escola, a càrrec de residents i usuaris de centre 

de dia 

o 17 i 18 de desembre: Cantada de nadales a càrrec de cicle infantil i de primària 

o 18 de desembre: Cantada de nadales a càrrec de treballadors de la casa 

o 18 de desembre: Visita i felicitació de les festes per part de la UE Sant Andreu 

o 19 de desembre: Escola de dansa Gemma i Balls en línia 

o 21 de desembre: Visita a casa i felicitació de les festes a càrrec de l’escola bressol “Splait” 

o 22 de desembre: Poema de Nadal 

o 26 de desembre: Concert de Nadal a càrrec de l’orfeó “La Lira” 

o 28 de desembre: Coral Bon Pastor 

o 29 de desembre: Coral d’avis “Cantaires de St. Andreu” 

 



 

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

 

55 MEMÒRIA 2015 

 
 

Celebració d’aniversaris 
Aquest any la celebració dels aniversaris s’ha realitzat, mensualment a la  planta 4a1a., 2a. 
i 3a. Les plantes 4a., 5a. i centre de dia, han continuat celebrant-ho al menjador general. 
Aquesta activitat està adreçada a tots els residents de la Casa i familiars.  
El mes de novembre es valora canviar la ubicació de la festa d’aniversaris del centre de dia 
i es passa a fer al mateix espai del centre de dia. El canvi és positiu i es decideix continuar 
fent-ho d’aquesta manera l’any 2016. 

 

Jornada de Gimcana 
Aquest any 2015 també s’ha realitzat una gimcana amb la participació de 47 persones 
de residència i 23 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 9 de juny. El recorregut d’activitats es 
realitza pel matí, amb l’ajut i suport d’un grup de voluntaris de la casa i, a la tarda, es fa 
l’entrega de regals i diplomes per a tots els participants a l’auditori. Aquesta activitat es 
coordina amb les fisioterapeutes i la psicòloga, i requereix d’un treball conjunt amb tots 
els professionals. Aquest any, degut a la calor, des d’infermeria es valora que les proves 
del matí s’haurien de  realitzar a la planta baixa i centre de dia. 
La valoració no ha estat bona ja que degut al poc espai que hi ha, la mobilització  ha 
estat dificultosa.  
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Activitat Corporal Estimulativa 

Aquesta activitat es realitza diàriament, als matins, al centre de dia i hi participen 

també alguns residents de la Casa. 

 

 
Activitats Culturals 

Lectures literàries 

Un dia a la setmana es reuneix un grup de residents a la 4a planta i es llegeixen llibres de 
la biblioteca (Projecte Lectura-fàcil). 

 
 

 
La revista 

Trimestralment es realitza una revista a la Casa amb la participació de residents, familiars, 
voluntaris i treballadors. L’elaboració d’aquesta es realitza a partir d’aportacions i idees 
que es concreten en un consell de redacció format  per una persona voluntària, residents i 
l’educadora social.  

 
Especial Cinema 

Activitat mensual. Es realitza a l’auditori de la Casa amb la projecció d’una pel·lícula a la 
pantalla gran. Està adreçada a tots els residents, usuaris del centre de dia i familiars i 
portada a terme per l’àrea social. Des del mes de juliol aquesta activitat es realitza 
setmanalment cada dimarts a la tarda i és valorada molt positivament. 

 
Cinema de cap de setmana  
Degut que ara es realitza el cinema setmanalment a l’auditori  els caps de setmana a 
la tarda es veuen les pel·lícules que fan a la TV. 
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Grup de Teatre 

Activitat setmanal. Adreçada a residents autònoms o amb baixa dependència. Per poder 

realitzar aquesta activitat tenim el suport d’una voluntària.  

 
 
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 puguin opinar, debatre i donar idees en 

referència a temes diversos relacionats amb la convivència, les activitats, necessitats i 

propostes. Així com l’espai on debatre i informar de diferents activitats i canvis que es 

puguin realitzar a la casa. 
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Activitats Manuals 

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 i festivitat de l’any (Nadal, St. Jordi, Carnestoltes,...) això 

com altres treballs artesanals. El grup de residència és portat a terme per dues 

persones voluntàries i, el de centre de dia, per l’àrea social. 
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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. 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 4.1a-2a i 3a i centre de dia 
 

Es realitzen a la sala de cada planta i al centre de dia, esporàdicament. Estan adreçades a 
residents amb mitja i alta dependència. 
Aquest any realitzem una activitat nova a les plantes els dijous a la tarda on es projecten 
sarsueles, circ, obres de teatre,... es realitza mensualment i té molt bona acceptació, ja 
que ajuda a centrar l’atenció, estimulació auditava i visual, distreure, afavorint un ambient  
de calma i silenci (activitat estimulativa). 
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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. 
 

 
 

 

Grups socioeducatius 

 Activitat mensual. Hi participen 2 grups de familiars del centre de dia, acompanyats per la 
coordinadora del servei, una educadora i la treballadora social, respectivament 
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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 transversal de treball format per voluntaris, 
familiars i professionals de la Casa Asil i de l’escola. La coordinació del grup la desplegua conjuntament  la 
treballadora social, la psicòloga i les educadores socials.  

 

Activitats portades per voluntaris 

 

                                     

Les diferents labors com costura, mitja, ganxet es realitzen setmanalment. 
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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. 
 
Aquest any, adaptant les activitats al nou projecte “Com a Casa”, una de les activitats amb 
més demanda ha estat la de cuina, ja que tothom cuinava a casa seva i agrada molt. 
Per realitzar aquesta activitat hem comptat amb el suport d’una voluntària. 

 

 

Activitats Inter generacionals 

 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. 

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

 Carnestoltes, els alumnes de 6è de primària, realitzen una rua per la planta baixa i centre de dia de la casa. 
 Representació del musical de Sant Jordi, a càrrec d’alumnes de l’escola als residents. 
 Tertúlia: un grupet reduït de residents van a l’escola als cursos de 1r i 2n  de primària (8 i 9 anys) a fer una 

tertúlia on expliquen oficis i jocs d’abans. 
 Taller de roses de Sant Jordi: un grup de residents, per parelles, van a classes de 3r i 4t primària i ensenyen els 

alumnes a fer una rosa de Sant Jordi de paper. 
 Castanyeres a l’escola: algunes residents van, per Tots Sants, al pati de l’escola, vestides de castanyeres, a 

repartir castanyes als més petitons (3, 4 i 5 anys). Aquest any, com a novetat, també han pujat a les classes de 
cicle inicial de primària. 

 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. 
 Cantada de Nadales a càrrec dels residents als més petits de l’escola. 
 Cantada de Nadales a càrrec d’alumnes de secundària per les plantes 1, 2 i 3 de la residència. 
 Cantada de Nadales a l’auditori, a càrrec dels cicles infantil i de primària. 
 Poema de Nadal: a càrrec del director de l’escola i amenitzat amb música i cant. Obert als residents que ho 

desitgin. 
 

En el 2015 ha continuat el treball d’aquest grup mixt intergeneracional creat al 2014 amb 
la participació de pares de l’escola, familiars de residents, professionals de l’escola i la 
residència i membres del Patronat. 
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Participació de residents en activitats concretes 

Intergeneracional 

 

 

 

 

 

 

 

Servei comunitari 

Aquest any 2015 hem continuat una sèrie d’activitats amb els nois i noies de 

secundària, dins el projecte de servei a la comunitat iniciat al 2014. 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. En 

el projecte, participen alumnes de 3r i de 4t de l’ESO. 
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Formació 

o Jornada Gestió de les emocions i com potenciar la il·lusió i l’entusiasme dels professionals 

dels nostres centres (18 de febrer del 2015) 

o XIII Jornada Anual de FEATE: Desplegament del projecte ACP i aprenentatge durant el 

primer any  (3 de desembre del 2015) 

 

Participació en  grups de treball de FEATE 

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

 

Reunions setmanals 

3

1,5

12

4 Hores setmanals de participació 

Reunions de PIAI Residència

Reunions de PIAI Residència

Reunions de Plantes

Reunions de coordinació

Reunións del grup de millora  
 

Participació en Grups de Treball 

                   

Revista

Actes i Festes

Voluntariat

Intergeneracional
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ÀREA D ’ATENCIÓ 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 2015 
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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.  

                                        

 

82,86
%

17,14
%

Pública Privada

RESIDÈNCIA

                   

 

61,54
% 38,46

%

Pública Privada

CENTRE DE DIA

 

 
Mitjana d’edat a l’ ingrés 
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Procedència dels usuaris en el moment de l’ ingrés 
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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. 

Motiu d’ingrés  
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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.  
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Un motiu d’ingrés predominant a la residència és el de proximitat a l’entorn habitual, 

el qual està relacionat amb el nombre elevat de residents que procedeixen a l’ingrés 

d’un centre residencial, tal i com hem pogut comprovar  a la gràfica anterior. 

El motiu d’ingrés més predominant al centre de dia és el de sobrecàrrega del 

cuidador principal, l’assistència al centre de dia del seu familiar els proporciona 

suport per tractar la sobrecàrrega amb l’ajuda d’altres intervencions. 

 
Persona que promou l’ingrés 
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Índex d’ocupació 

Pel que fa a l’ocupació del servei de residencia assistida, la mitjana d’ocupació anual 
ha estat de 148,67 usuaris. 

 
 

La mitjana  anual d’ocupació del servei de centre de dia, ha continuat augmentant: 
37,43(2012);  38,37 (2013); 38,50 (2014). 
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Casuística de baixes en els serveis 
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Evolució de les baixes en els serveis 

 
 

 

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. 
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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. 
 
Evolució dels nivells de dependència i distribució per plantes: 
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Evolució de la dependència en el servei d’atenció residèncial 

 
 
Promig d’edat dels usuaris dels serveis de residència i centre de dia 

 
 
Nivells de dependència al Centre de Dia 

 

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 147 entrevistes del recurs de residència i 
30 de centre de dia. 

. 
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Altes per accedir a una plaça concertada pel Departament de Benestar Social i Família 
 

24

120

Centre de dia

Residència

 

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 

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.  

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. 
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Gestió de tràmits del servei de Treball Social 

 
Canvis d’habitació 

Per facilitar la resolució de dificultats en l’adaptació dels residents del centre 
residencial, com ara: les relacions amb els companys d’habitació, adaptar la 
dependència de la persona a la planta, entre d’altres, es van realitzar 12 
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 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 durant l’any 2015 
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ÀREA DE SERVEIS  
 

Serveis opcionals 

o Podologia 
o Perruqueria 
o Acompanyaments 

 

Serveis generals propis 

o Servei d’atenció al menjador general 
o Servei de neteja 
o Servei de bugaderia 
o Servei de cosidor 
o Servei de manteniment 
o 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 de Cuina Gestió, 

la responsable higiènica-sanitària de la residència, les coordinadores del menjador 

escolar, la direcció de l’escola i de la residència i centre de dia i la gerent de la 

Fundació, membres de l’Ampa i residents.  

El control es realitza a partir d’un registre diari i únic on s’avalua, d’acord amb uns 

criteris establerts, el menjar servit i que contempla des de l’adequat gramatge fins a 

la qualitat, presentació, etc. 

o Servei de vigilància nocturna  
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ÀREA 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 
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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.   

Personal Auxiliar Assistencial 
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Personal de Serveis Generals 
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Estabilitat Laboral 
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Jubilacions parcials 
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Hores Sindicals i Formació dels membres del Comitè d’Empresa 

El comitè d’empresa està format per un total de 9 representants dels treballadors. 
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Accidents de Treball 
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Personal en Pràctiques 
 

En el 2015 hem tingut un total de 8 estudiants en pràctiques dins de diferents modalitats 

d’atenció en els serveis de Residència i centre de Dia. 
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FORMACIÓ  

En el 2015 les accions de formació han continuat principalment orientades al voltant 

d’un treball de reflexió i compartit directament vinculat al desplegament del 

projecte “com a casa”. Dins d’aquestes accions es contemplen la posta en marxa de 

les reunions de treballa plantes que s’inicien al setembre de 2015 i que suposen un 

aprenentatge compartí i comú al voltant del resident i de la organització orientada 

cap a la personalització del servei. 
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ÀREES DE PARTICIPACIÓ –  ÒRGANS DE GOVERN  
 

El Patronat 

En el 2015 el Patronat està format per una Junta de dotze membres 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, s’ha reunit amb una freqüència quinzenal fins  el mes d’abril, 

passant a ser d’una freqüència mensual a partir d’aquesta data, d’acord amb l’acta 

de Junta del 20.04.2015. 
 

Consell Executiu 

El Consell Executiu és un òrgan gestor format per quatre membres del Patronat, la 

gerència, la direcció dels serveis de residència i centre de dia i la directora de 

comunicació de la Fundació. El seu principal objectiu és facilitar i orientar la presa de 

decisions i accions a desplegar en la Fundació. Les reunions del Consell han estat 

d’una freqüència setmanal. 
 

Consell de Participació de Centres 

El Consell de Participació de Centres és un òrgan de participació i coordinació que té 

per objecte la participació com a membres actius de la societat civil en el qual són 

representats la direcció del servei, persones ateses o els representants legals, els 

professionals, familiars, la titularitat, l’administració finançadora majoritària i 

l’administració local. 

Aquest òrgan promou principalment apropar els objectius del departament de 

Benestar i Família al Pla Estratègic del Centre, amb referència a la qualitat 

assistencial de les persones usuàries i la participació activa de tots els agents 

implicats,  en la valoració i promoció d’iniciatives, el desenvolupament d’activitats 

que afavoreixin les relacions intergeneracionals, la creació de circuits de coordinació 

entre direcció, professionals, usuaris i familiars i la canalització de demandes i 

aspectes de millora perquè els usuaris trobin el Centre com a “lloc de vida” i 

participació. 

Aquest Consell es reuneix anualment amb caràcter ordinari. 

L’any 2015 el Consell es va reunir el 19 de juny, amb la participació dels següents 

membres: 

Presidenta: Sra. QUERALT ANGLÈS (Directora Tècnica dels Serveis de Residència i Centre de Dia) 

Representants de les persones treballadores: Sra. IRENE PUJOL (Secretària) , Sra. ROSA Mª LLUCIÀ (Vocal) 

Representants de les persones usuàries: Sr. ANTONIO GALLARDET (Vocal C.Dia), Sra. JOSEFA PRINCEP 

(Vocal Residència), Sra. PILAR SINTES (Vocal Residència) i Sr. MOISÉS UTRILLA (Vocal Residència). 

Representant del Departament de Benestar Social i Família . Sr. SALVADOR COLL - Vocal  

Representant de l’admin. local (Ajuntament de St Andreu de Palomar) Sra. CECILIA GUAITA – Vocal  
 

Van assistir amb veu i sense vot: Sra. ASCENSIÓ FINET (Gerent i Representant de l’entitat titular) i Sr. JOSEP 

VILÀ (Administració Local). 
 

 Van excusar la seva presència:  

 Sra. ANTONIA SEGURA - Vocal  i representant de les famílies. 



 

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

 

83 MEMÒRIA 2015 

LA PASTORAL DE LA CASA –  LEMA 2015:  “VULL ESTIMAR-TE MÉS”  
 

L’equip de la Pastoral en el 2015 està format per els següents membres: 

o Mn. Pep Soler (President de la Fundació) 

o Sr. Joaquim Serrà 

o Sr. Francesc Estrada 

o Gna. Ana M. Montero 

o Gna. Marcela Cornejo 

o Sra. Montserrat Jané  

o Sra. Josefina Pérez 

o Sra. Rosa M. Vilaseca 

o Sra. Pilar Pardos 
 

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 

l’eucaristia. 

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. 
 

Activitats: 

o Setmana Mare Janer ( del 12 al 17 de Gener) 

o Celebracions diàries de la Missa. 

o Taller de preparació de les celebracions de Nadal i Pasqua 

o Reunions del equip de pastoral per preparar les diferents celebracions 

especials. 

o Celebracions especials: Dia Beata Ana Maria Janer, Pasqua de Resurrecció 

per Assistits, Dia dels difunts, Quaresma, Nadal, etc. 

o Celebració de Quaresma 

o Dimecres de Cendra 

o Celebració d’Advent  

o Missa de Nadal per Assistits 

o Catequesis de preparació per la Unció 

o Celebració de la Unció dels malalts a la Capella. 

 Atenció espiritual als residents i familiars 
 Acompanyament als residents dins i fora de la Casa. 
 Donar els àpats a les diferents plantes.  
 Accions de voluntariat. 
 Formació del equip de pastoral. 
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ÀREA DE MILLORA CONT ÍNUA  
 

El 2015 ha esta el segon any corresponent al desplegament del projecte “com a 

casa”, que té una previsió de 10 anys. 

Aquest segon any ha permès, entre d’altres, elaborar el del Pla d’Acció 2015 a partir 

de les conclusions sorgides en la jornada d’avaluació del Pla 2014 incorporant les 

propostes de millora pel proper any.  

També ha estat en el 2015 quan s’han iniciat les reunions de treball a les plantes a 

partir de l’establiment de 3 tipus de reunions diferenciades: una primera al voltant 

del residents, una segona al voltant de la coordinació de la planta i una tercera 

interdisciplinar que permet orientar de manera conjunta el programa individual de 

la persona. Ha restat pendent la posta en marxa de les reunions orientades a l’estat 

emocional que es preveu que es faci en el proper any. 

Per altra banda s’ha cohesionat el treball transversal entre els diferents actors que 

conformen la Fundació: patronat, professionals dels diferents serveis, famílies, 

voluntaris i col·laboradors. 

Novament i tots junts  vam organitzar una trobada el 16 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 2016. 

Esmentar que al llarg del 2015 s’han continuat orientant les accions en el nostre dia 

a dia posant la mirada en aquelles petites coses que suposen una significació 

especial clara i vinculant en les vivències personals de cada una de les persones 

ateses. Som conscients que aquest és un camí llarg i amb no poques dificultats però, 

alhora estem convençuts que l’assoliment de cada petita fita suposa un creixement 

personal i professional constant. 

Seguidament fem una relació de les millores que s’han fet al llarg del 2015 al voltant 

dels espais i orientades a la millora del benestar de la persona i a la facilitació de 

l’accessibilitat.  

Destacar tres aspectes de millora importants:  

1. la priorització en la millora de la climatització dels espais, ja que suposa un 

benefici directe envers les persones, especialment  amb les darreres onades de 

calor, que a més tenen un impacte important en les persones amb major 

fragilitat. 

2. La instal·lació d’un nou ascensor d’accés a les plantes ha suposat doblar la 

capacitat i millorar, de manera notable els temps d’espera facilitant, alhora 

l’accessibilitat de les cadires de rodes de grans dimensions. 

3. L’obra destacada del 2015 ha estat sens dubte la creació de la 1a unitat de 

convivència vinculada al projecte “com a casa”. Aquest nou espai ha de 
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permetre avaluar l’impacte dels espais en la vida de les persones, i orientar les 

accions de futur. 

 

ESPAI ACCIONS DE MILLORA 

PLANTA BAIXA 

Instal·lació del reliquiari i de baranes a l’interior i a l’exterior de la 
Capella per facilitar-ne l’accés. 
Instal·lació de dos aparells d’aire condicionat al menjador general i a 
la saleta de televisió prèvia. 
Instal·lació de nous radiadors al passadís general 

RESIDÈNCIA 

CREACIÓ DE LA PRIMERA UNITAT DE CONVICÈNCIA 
INSTAL·LACIÓ D’UN NOUS ACCENSOR DE DOBLE CAPACITAT 
Instal·lació de cortines al menjador, passadissos i dormitoris de la 2a 
planta. 
Adquisició de noves grues de bipedestació 
Pintat de la 3a planta. 
Instal·lació de nous ventiladors a les 2a, 3a i 5a plantes. 
Instal·lació de llums leds al replà de cada planta. 
Substitució de nous avisadors a les plantes 4a i 5a. 
Instal·lació de fons d’aigua a les plantes 
Millores en el bany de la 5a planta 
Instal·lació d’arrambadors a la 5a planta 
Adquisició d’una cadira de dutxa basculant 

CENTRE DE DIA Instal·lació de nous armaris 

SERVEIS GENERALS 

Instal·lació d’un control d’accés al costat de recepció per millorar la 
seguretat de les persones. 
Adquisició d’un nou carro de neteja 
Adquisició de nou mobiliari pel menjador dels treballadors 

CUINA 
Adquisició de nous elements per la cuina central: paella volcable de 
120 litres de capacitat, fregidora de 50l de capacitat,  forn mixta, 
descalcificador industrial, millora del sistema d’extinció d’incendis 

ALTRES 

Creació d’un nou logo de la Fundació 
Creació d’una nova web 
Instal·lació d’aire condicionat al despatx de direcció. 
Adequació d’un nou espai per a la comunitat religiosa. 
Adequació d’un nou espai de farmàcia. 
Adquisició de 9 equips informàtics 
Substitució  d’un  sistema de marcatge manual per un de digital. 
Instal·lació de butaques mòbils a l’auditori per facilitar l’accessibilitat 
de les persones amb mobilitat reduïda. 
Instal·lació de tendals al jardí interior dels residents. 
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NOU  AS CE NSOR              FONTS D ’A IGU A  

 

  
NOV ES HAB I TAC IO NS D E  LA U NI TA T DE CO NV IV È N CIA  
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PROJECTES RELLEVANTS  –  PONT ALIMENTARI  
 

El Pont Alimentari  impulsat per la Fundació Prevenció de 

Residus i Consum i la Fundació Banc de Recursos amb el 

suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, és una iniciativa que pretén 

reduir el malbaratament alimentari i fomentar la 

solidaritat. 

El passat mes de juliol la Fundació Casa Asil de Sant 

Andreu de Palomar es va adherir al projecte com a 

entitat donant i vinculant els seus excedents alimentaris, 

un cop congelats a una entitat receptora que va ser 

Canpedró, amb el suport i col·laboració d’una voluntària que feia les recollides. 

Aquesta va ser una primera iniciativa que va tenir una durada a partir de la signatura 

d’un acord de col·laboració el passat 5 de juliol i fins el 30 d’octubre. Durant aquest 

període es van fer arribar els excedents alimentaris a Canpedró de l’Associació Acció 

Hospitalària. Aquest és un centre de serveis inaugurat a finals del  2012, i que inclou 

menjador social, servei de bugaderia, banys adaptats, atenció d’infermeria, acollida i 

dinamització social, tot adreçat preferentment al col·lectiu més vulnerable de gent 

gran del barri de Sants de Barcelona. Gràcies a un conveni amb l’Ajuntament de 

Barcelona, es va estendre l’oferta dels mateixos serveis a d’altres col·lectius del barri 

amb risc d’exclusió social. Particularment a famílies en situació de pobresa, amb tots 

els seus components a l’atur, i amb infants, així com a joves sense feina, immigrants i 

sense cap mena de suport familiar. És precisament a aquest col·lectiu on es van 

dirigir els nostres excedents alimentaris dels diferents àpats que es fan a la Fundació. 

 Cada dia, des de cuina, al vespre es van congelar les racions sobrants del dia en unes 

carmanyoles que permetien distribuir els excedents alimentaris cuinats sense 

generar residus ni envasos d’un sol ús, en coherència amb els valors ambientals del 

projecte. Cada matí, de dilluns a divendres, va venir una voluntària de Canpedró a 

recollir-la i a retornar la del dia anterior. Aquests àpats han estat lliurats cada tarda a 

les diferents famílies.  

Des de diferents 

correus, aquesta 

entitat ens va 

manifestar el seu 

agraïment que vam fer 

extensiu a totes les 

persones (residents, 

familiars, alumnes i 

treballadors) que fan 

visible en el seu dia a dia tots aquests valors que defineixen la nostra entitat i 

mostren, més enllà del treball intern que es desplega en els diferents serveis, les 

altres activitats de suport social que es desenvolupen a casa nostra. 
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CELEBRACIÓ 150È ANIVERSARI  
 

El 2015 la Fundació celebra els seus 150anys (1865 – 2015). Aquesta celebració 

l’entenem “com una oportunitat única per donar a conèixer i difondre el nostre 

projecte, acostar-lo a més persones, entitats i institucions, aconseguir que el 

comparteixin i contribuir a teixir xarxa i que nous col·laboradors ens vulguin 

acompanyar a fer-lo real”. 

Els missatges que volem que apareguin en cada acte en funció del seu caràcter i en 

consonància amb el mateix, són: 

 La fundació i la voluntat de projectar-se al futur, a partir dels nostres orígens i 

història. 

 La fundació, com a espai on conviuen infants, joves i gent gran. 

 La fundació com a entitat de serveis, sense afany de lucre 

 La fundació i la seva particular manera de fer: l’escolta activa, la participació, la 

pluralitat i la transversalitat. 

 La fundació i el seu arrelament al barri. 

 

Actes realitzats en el 2015 al voltant dels 150è aniversari: 

 14 de novembre de 2015. Inauguració dels actes del 150è aniversari. 

o Celebració de l’Eucaristia presidida per l’Arquebisbe de Barcelona, 

Lluís Martínez Sistach, a la parròquia de Sant Andreu. 

o  Presentació de la nova imatge a l’auditori de la Fundació. 

o  Inauguració de la placa commemorativa del 150è aniversari al pati 

de la casa, amb acompanyament de música i vermut per a tothom. 

 12 de desembre de 2015. Ruta històrica pel barri de Tramuntana de sant 

Andreu. 

o Passejada per barri de Tramuntana de Sant Andreu de Palomar 

rememorant i descobrint els orígens dels noms i la història dels 

carrers. Activitat organitzada conjuntament amb el Centre d’Estudis 

Ignasi Iglesias, a càrrec de Jordi Petit, historiador i arqueòleg. La ruta 

va finalitzar a la plaça d’en Xandri, on els participants van poder  

incorporar-se  als actes organitzats per l’Associació de Pares i Mares 

de l’Escola Sagrada Família, amb motiu de la Marató de TV3. 
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