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Durant l’any 2019, hem mantingut el nombre de places públiques concertades, mantenint l’oferta de
30 places fixes, 3 de les quals són per a persones amb trastorns conductuals, més tres altres de curta
estada.
Després de l’intent que es va dur a terme per part de l’administració, durant l’any 2018, de fer els
pagaments de forma estandarditzada per mes i regularitzant-los dos cops l’ any en funció de les places
ocupades reals, la Generalitat ha tornat a seguir, aquest any 2019, la metodologia de pagament
anteriorment utilitzada, la qual es basa en la facturació real per mes, fet que ens ha generat major
tranquil·litat a la hora de rebre els pagaments, els quals s’han donat de forma puntual.
Per altra banda, ens hem tornat a presentar a la convocatòria per equipament amb càrrec al IRPF, del
Ministeri de Sanitat , Serveis Socials i igualtat a través de la nostra patronal DINCAT, però per molt pocs
punts no hem aconseguit cap ajuda.
Tot i això, hem de destacar que, gràcies als esforços de la Fundació, a l’estiu del 2019 s’ha fet una clara
aposta per la millora de les instal·lacions de la Residència, especialment en la refrigeració global del
centre, instal·lant un equip de refrigeració a tots els passadissos que ha contribuït el benestar dels
nostres residents en els dies més calorosos de l’any.
A banda, també s’ha mantingut la relació amb persones provinents del Servei de Mesures Penals, els
quals, duent a terme diverses tasques de pintura i manteniment simple, han contribuït molt en el
manteniment òptim de les instal·lacions del centre.
També a nivell de gestió hem aconseguit l’adaptació a la nova ISO-9001-2015 tal com es va marcar com
a objectiu la nostra institució.
Durant tot l’any, el personal tècnic i cuidador ha seguit rebent formació continuada. Hem dut a terme
tres cursos: Taller de sexualitat en el context residencial, curs de suport vital bàsic i ús de DESA/DEA i
curs de reciclatge i certificació en l’ús del DEA (títol oficial).
Hem de destacar que continuem i seguim amb molta força, mantenint el nostre principal objectiu que
és el de donar atenció a les persones amb major fragilitat, en un marc d’estabilitat que ofereixi als
nostres residents benestar i seguretat.
I finalment, no podem deixar de recordar a tres usuaris del servei que ens han deixat en aquest any
2019, els estimats Guillermo Samaniego, Ana Mª Meseguer i Juan Carlos Dinares que sempre estaran
en el nostre record.
Com sempre la memòria social que cada any presentem, intenta reflectir la tasca i la realitat del
conjunt de serveis i activitats que s’han realitzat, permetent alhora visualitzar i analitzar l’evolució tant
de les necessitats com de les accions que es despleguen.
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MISSIÓ

La missió de la Residència Font Santa és l’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat
intel·lectual en procés d’envelliment i amb necessitats d’un suport extens i generalitzat, contemplant
un servei de “Respir” familiar de tres places i un mòdul de tres places per a persones amb algun tipus
de trastorn de conducta amb l’objectiu de facilitar el màxim benestar i qualitat de vida possible a la
persona atesa i a les seves famílies, en l’àmbit territorial de Barcelona i les seves comarques.

VISIÓ

La visió. La Residència Font Santa pretén esdevenir centre referent per la comarca del Penedès en
l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment responen al moment de
vida de cada persona d’acord amb les necessitats personals i socials i el seu projecte de vida.

VALORS

Els valors que impregnen dia a dia la nostra tasca parteixen del seu fundador, en Mossèn Josep
Raventós, oferint un marc de seguretat afectiva on la persona pugui expressar les seves emocions dins
un entorn familiar, on el respecte, la privacitat, la seguretat, les relacions interpersonals i la confiança
han de ser presents en tot moment.

MODEL DE CENTRE

El nostre model de centre es defineix com a Bio-Psico-Social. Aquest ens permet entendre a la persona
des d’una visió holística com a conjunt de necessitats, desitjos i capacitats a partir dels principis
d’inclusió i normalització fomentant el seu benestar, la qualitat dels nostres serveis i el diàleg
permanent per garantir a totes les persones, sense exclusió, el seu desenvolupament com a ciutadans
de ple dret.
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3. ÀREA PSICOSOCIAL I TERAPÈUTICA- Activitats 2019

La intervenció en aquesta àrea de treball la duu a terme un equip format per 19 persones d’atenció
directe al resident, les quals estan guiades i assessorades per una psicòloga pels matins i una pedagoga
per les tardes.
Tot aquest equip de professionals, amb el suport de la resta de l’equip tècnic, elabora i porta a terme
un programa d’activitats, el qual té com a objectiu principal poder atendre i satisfer les necessitats dels
residents, així com potenciar les capacitats de cadascun d’ells i els seus interessos i prioritats a nivell
personal.
Tenint en compte que ens trobem amb unes necessitats força marcades a nivell de suport al resident,
es pretén poder preservar les habilitats tant físiques com psíquiques, així com potenciar l’autonomia
personal, treballant pel benestar individual i grupal de cada un dels nostres usuari.
Pretenem construir un model de vida proper i adaptat a les necessitats individuals, però sense oblidar
la construcció d’un entorn proper familiar i de treball comunitari.

PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS
Les activitats es planifiquen detalladament, tenint en compte els següents criteris:
- Els pressupostos: des de fa 9 anys, el nivell d’ingressos que ha obtingut la residència per part de
l’administració, s’ha mantingut estable. Tot i així, el centre ha pogut mantenir el programa
d’activitats general i d’activitats a la comunitat, gràcies a les aportacions voluntàries dels
familiars i als beneficis obtinguts amb la venta d’articles d’elaboració pròpia en les fires que
organitzen els pobles veïns.
- Les necessitats individuals dels residents: a la hora de planificar el programa individual de cada
resident, es té en compte les necessitats individuals de cada un d’ells, discriminant-les en 6
àrees d’intervenció diferenciades:
o
o
o
o
o
o

Àrea Ocupacional
Àrea de la Salut i Motora
Àrea Pragmàtica i Funcional
Àrea Emocional
Àrea Cognitiva
Àrea d’Oci i Relacional, de Participació Comunitària i d’atenció a les famílies i
potenciació del vincle familiar

Dites àrees, dins del programa general d’activitats, es discriminen amb 6 colors diferenciats,
facilitant la identificació ràpida de la tipologia de cada activitat.
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-

Les motivacions, demandes i preferències dels residents: Mitjançant l’ observació directa i la
interacció amb el resident, s’identifiquen els interessos i les motivacions de cada un d’ells,
aspectes molt importants a tenir en compte en la planificació de les activitats, ja que, d’això
dependrà el grau d’acceptació de cada una d’elles per part del grup.

Un cop identificades aquestes tres àrees de treball, s’ha elaborat el programa d’activitats de l’any 2019,
el qual ha seguit la mateixa línia proposada en els anys anteriors.
El programa d’activitats del 2019 consta de les següents activitats:
 En l’Àrea de la Salut i Motora (activitats físiques i de coneixement del cos, on els residents treballen
l’àmbit sensorial, la sensibilitat i la coordinació motora, per assegurar el manteniment físic):
fisioteràpia individual, piscina i hidroteràpia, estimulació sensorial a la sala, estimulació sensorial
plàstica, estimulació sensorial i jocs d’aigua, psicomotricitat, estimulació individual, relaxació i
massatges, passeig.
 En l’Àrea Ocupacional (activitats en les que els participants elaboren diferents productes
artesanals, desenvolupant les seves capacitats i experimentant la satisfacció de sentir-se útils i
reconeguts): productes de fira, preparació de festes personals, preparació de festivitats, preparació
d’activitat lúdica, preparació d’activitats lúdiques i fitxes temàtiques.
 En l’Àrea Pragmàtica i Funcional (Activitats dirigides a mantenir l’autonomia personal dels nostres
residents en les Activitats de la Vida Diària (AVD), potenciant la seva participació en les tasques de
manteniment del centre): cuina, jardineria i cura dels espais exteriors i cura de si mateix.
 En l’Àrea Emocional (Espais en els que es treballen les diferents emocions i com gestionar-les, amb
la finalitat d’ajudar als residents a mantenir un estat emocional més estable): Taller de records i
tertúlia.
 En l’Àrea Cognitiva (tallers on els usuaris realitzen tasques d’exigència cognitiva, amb l’objectiu de
millorar i/o mantenir els dèficits cognitius, en la mesura que sigui possible): actualitat, jocs
manipulatius, fitxes cognitives i racons.
 En l’Àrea d’Oci i Relacional (activitats lúdiques en les que el resident pot participar i desenvolupar
els seus interessos compartint-ho amb els altres):
- Activitats d’oci que es realitzen dins de les nostres instal·lacions: jocs col·lectius, activitats
lúdiques diverses (bingo, festes temàtiques, etc..) cinema, música i Karaoke.
- Activitats d’atenció a les famílies i potenciació del vincle familiar (activitats per a potenciar el
vincle amb les famílies): Trobades familiars de Nadal i d’estiu, on es realitza una activitat o
espectacle i un aperitiu entre residents, familiars i treballadors, trucades setmanals als familiars i
aniversaris dels residents.
- Activitats en la comunitat:
o Participació al Sant Jordi de Sant Sadurní d’Anoia.
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o Trobada de Sant Jordi amb un grup de residents del Cenacle per a realitzar un aperitiu en
un restaurant del municipi.
o La Fira Tasta’l a Sant Pau d’Ordal.
o Visita a la Residència d’Avis “El Cenacle” en motiu de la festa de St. Joan
o Participació en la fira de Medi Ambient de Lavern.
o Celebració del carnaval amb els residents del Centre Ocupacional Mas Albornà.
o Visita als nostres residents dels membres de l’Associació de Veïns de Subirats en motiu
de les festes nadalenques (Dia de Reis).
o Sortides al mercat municipal de Sant Sadurní d’Anoia.
o Sortides a la biblioteca de Sant Sadurní d’Anoia.
o Sortides a la Piscina Municipal de Sant Sadurní.
o Sortides estiuenques a la piscina de l’Ordal.
o Sortides a la platja de Vilanova i la Geltrú.
o Compres a diferents comerços del municipi.
o Celebració del Festival de lectures EVA en les nostres instal·lacions.
o Activitat setmanal conjunta amb la gent gran del Cenacle
o Activitat mensual conjunta amb nens i nenes del Centre Vilarnau.
o Activitats conjuntes amb l’Escola Intermunicipal del Penedès.
Totes aquests activitats es distribueixen, amb ajut de diversos quadrants. en un pla setmanal
d’activitats, el qual es va canviant, aproximadament, a cada estació de l’any. A continuació es mostren
els realitzats aquest any 2019:

HIVERN 2019:

10:0010:30
10:3012:00
12:0013:00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

Actualitat

Actualitat

Actualitat

Actualitat

Actualitat

Actualitat
(11:00-11:15)

Actualitat
(11:00-11:15)

Racons 1
(primavera)

Racons 1
(primavera)

Cura (ungles i cera)

Racons 1
(primavera)

Racons 1(primavera)

Prepar
ació de
festes

11:0013:00
16:0016:45

Estimulació
individua
l

Horticultura i
jardineria
GRUP X2 (regar)

Fitxes cognitives

Produc
-tes de
fira

Estimu
-lació
individual

Piscina

Jocs Col·lectius

Estimulació
sensorial
a la sala:
tàctil
vestibula
r,
auditiva,
visual.

Estimu
-lació
individual

Racons 2

Cuina estimulativa

Preparaci
ó de
festes
represen
-tació St
jordi)

Estimu
-lació
individ
ual

Cenacle/Mercat/Gi
mnàs

Fitxes temàtiques

Psicomot
ricitat
grupal

Estimulació
individual

Manua
litats
(12:00)

Estimu
-lació
individ
ual
(12:00)

Estimula
ció
individua
l (12:00)

(12:00)

Horticultura i jardineria
GRUP X2

Relaxació i massatges

Cuina
estimu
lativa

Estimul
ació
individ
ual

(17:30)

(17:30)

 El servei de fisioteràpia farà fisioteràpia individual, seguint el programa establert pel mateix servei.
 El Passeig es planteja com a activitat opcional a realitzar en qualsevol moment del dia, excepte el cap de setmana. *Si no hi ha aniversaris aquella setmana
es fa preparació de festes: Carnaval
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Prepar
ació
d’activi
tat
lúdica

Activitat lúdica
(Música, jocs
motrius, etc)
(17:30)

PRIMAVERA 2019:

10:0010:30
10:3012:00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

Actualitat

Actualitat

Actualitat

Actualitat

Actualitat

Actualitat
(11:00-11:15)

Actualitat
(11:00-11:15)

Racons 1 (primavera)

Racons 1 (primavera)

Cura (ungles i cera)

Racons 1 (primavera)

Racons 1
(primavera)

12:0013:00

Preparació
de festes

Productes
de fira

Estimul
ació
individu
al

Jardineria
GRUP X2 (regar)

Piscina

Jocs Col·lectius (motrius)

Preparació de festes

11:0013:00
16:0016:45

Estimulaci
ó
individual

18:1519:00
Preparació
de festes
personals

Estimulaci
ó
individual

16:3018:0
0pla

Fitxes
temàtique
s/
cognitives

Estimulaci
ó sensorial
a la sala:
tàctil
vestibular,
auditiva,
visual.
GRUP A o
GRUP D
GRUP C
o GRUP B

Estimul
ació
individu
al

Estimul
ació
individu
al

Preparació
de festes

Psicomo
tricitat
grupal

Estimul
ació
individu
al

Estimul
ació
individu
al

Racons 2

Cenacle/Mercat/Gimn
às

Jardineria GRUP X2

Cuina estimulativa

Preparació de festes

karaoke

Jocs
col·lectius
(taula)

Cura de sí mateix
(cabells i tallar pèls
celles, orelles i nas)
deplicació axil·les

Descoberta de l’entorn

Estimul
ació
individu
al

Relaxaci
ói
massatg
es

Estimul
ació
individu
al

Preparació
d’activitat
lúdica
(12:00)

Cuina
estimulati
va
(17:30)

Estimul
ació
individu
al
(12:00)

Estimul
ació
individu
al
(17:30)

Prepara
ció
d’activi
tat
lúdica
(12:00)

Estimul
ació
individu
al
(12:00)

Activitat lúdica
(Música, jocs
motrius, etc)
(17:30)

Descoberta de l’entorn

 El servei de fisioteràpia farà fisioteràpia individual, seguint el programa establert pel mateix servei

ESTIU 2019:

10:0010:30
10:3012:00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

Actualitat

Actualitat

Actualitat

Actualitat

Actualitat

Actualitat
(11:00-11:15)

Actualitat
(11:00-11:15)

Jocs
col·lecti
us
motrius

Estimul
ació
individu
al

Racons
1

Estimul
ació
individu
al

12:0013:00

Estimul
ació
sensori
al
plàstica

Estimul
ació
individu
al

11:0013:00
16:0016:45

Sortida: Piscina
Piscina
/
jocs
d’aigua

18:15 a
19:00
Passeig
sortida

Prepara
ció de
festes

Estimul
ació
individu
al

Jocs
Col·lecti
us de
taula

Estimul
ació
individu
al

Cuina estimulativa

Jardiner
ia

Estimul
ació
individu
al

Sortida

Cura (ungles i cera)

Racons
1

Estimulaci
ó sensorial
a la sala:
tàctil
vestibular,
auditiva,
visual.
GRUP A o
GRUP D
GRUP C
o GRUP B

Estimul
ació
sensoria
l
plàstica

Estim
ulació
indivi
dual

Massatges i
relaxació

Piscina/
jocs
d’aigua

Taller
de
records
(fotogra
fies)

Cura de sí mateix
(cabells i tallar pèls
celles, orelles i nas)
depilació axil·les

Estimulaci
ó
individual

Estimulaci
ó
individual

Fitxes
temàtiq
ues

Estimulaci
ó
individual

Psicomo
tricitat
grupal

Estimulaci
ó
individual

Piscina/
jocs
d’aigua

Preparació
festes
personals

Preparació
d’activitat
lúdica
(12:00)

Estimulaci
ó
individual
(12:00)

Preparació
d’activitat
lúdica
(12:00)

Estimulaci
ó
individual
(12:00)

Sortida Piscina
(Cenacle)

Música i Karaoke

Jardiner
ia

Estimulaci
ó
individual

Sortida: Platja
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Estimul
ació
individu
al

Jardineria
Passeig

Estimulaci
ó
individual
(17:30)

Activitat lúdica (Música,
jocs motrius, etc) (17:30)

TARDOR 2019:

10:0010:30
10:3012:00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

Actualitat

Actualitat

Actualitat

Actualitat

Actualitat

Actualitat
(11:00-11:15)

Actualitat
(11:00-11:15)

Racons 1 (primavera)

Racons
1(primavera)

Cura (ungles i cera)

Racons 1 (primavera)

Racons 1(primavera)

12:0013:00
Preparació
de festes
(gincama
ous
pasqua)

11:0013:00
16:0016:45

Estimul
ació
individu
al

Estim
ulació
indivi
dual

Horticultura i
jardineria
GRUP X2 (regar)

Piscina

Fitxes cognitives

Jocs Col·lectius

18:1519:00
Preparació
de festes
(decoració
Pasqua +
Sant Jordi)
16:3018:0
0

Product
es de
fira (Fira
de Sant
Jordi)

Estimul
ació
individu
al

Prepara
ció de
festes
(Decora
ció
Pasqua
+ Sant
Jordi)

Estim
ulació
indivi
dual

Estimulaci
ó sensorial
a la sala:
tàctil
vestibular,
auditiva,
visual.

Estimul
ació
individu
al

Estimulaci
ó
individual

Psicomotri
citat
grupal

Estimulaci
ó
individual

Racons 2

Cenacle/Mercat/Gimn
às

Horticultura i jardineria
GRUP X2

Cuina estimulativa

Fitxes temàtiques

Relaxació i massatges

Cura de sí mateix
(cabells i tallar pèls
celles, orelles i nas)
deplicació axil·les

Descoberta de
l’entorn



Prepara
ció de
festes
represe
ntació
st jordi)

Preparació
de festes
(Decoració
Pasqua +
Sant Jordi)

Estimul
ació
individu
al

Preparació
de festes
personals*
GRUP X

Estimulaci
ó
individual

Manuali
tats
(12:00)

Cuina
estimul
ativa
(17:30)

Estimul
ació
individu
al
(12:00)

Estimul
ació
individu
al
(17:30)

Descoberta de l’entorn

El servei de fisioteràpia farà fisioteràpia individual, seguint el programa establert pel mateix servei.

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
ACTIVITATS DE LA SALUT I DEL SISTEMA MOTOR
Estimulació a la Sala Snozelen:
Taller on els residents gaudeixen, un o dos cops a la setmana, de la
sala Snozelen. En ella poden treballar, mitjançant l’experimentació
amb diversos estímuls, les capacitats sensorials
que tenen
preservades (ús de música, llums, panells tàctils, etc..).
Per tant, l’objectiu final és el d’estimular i millorar la relació dels
residents amb el medi, així com augmentar la seva confiança vers als
professionals, al compartir un espai de temps i de relació
individualitzada.

Sala d’estimulació Snozelen

9

Preparació
d’activitat
lúdica
(12:00)

Estimul
ació
individu
al
(12:00)

Activitat lúdica
(Música, jocs motrius,
etc) (17:30)

Psicomotricitat:
En aquest taller s’ofereix al resident la possibilitat de treballar els
òrgans sensitius i l’aparell motor a través de participar en diferents
reptes sensorials i/o motrius, mitjançant l’elaboració de circuit
psicomotrius (jocs d’anelles, llançament de pilotes, desplaçament
per diferents superfícies, discriminació de temperatures etc..).

Circuït de psicomotricitat

Estimulació sensorial plàstica i amb jocs d’aigua:
També hem proposat als nostre usuaris la possibilitat de treballar la seva relació amb l’entorn,
mitjançant l’estimulació dels seus òrgans sensitius, oferint-los diverses activitats de treball plàstic. En
elles, han pogut experimentar amb diferents materials de manera lliure i/o dirigida, percebent les
sensacions que cada un d’ells els hi transmeten, observant com canvia cada element segons les accions
que ells els hi practiquen.

Experimentem amb les olors

A l’estiu, aprofitant les altes temperatures, hem inclòs dins d’aquests
tallers, l’experimentació amb els tres estats de l’aigua (líquid, sòlid i
gasós), observant la seva reacció amb diferents materials com ara el sabó,
colorants, etc.
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Treball del sistema motor:
Diàriament s’ha dut a terme l’activitat de fisioteràpia, la qual està
planificada de manera individual, tenint en compte les capacitats i
necessitats terapèutiques de cada un dels residents.

Fisioteràpia individual

També s’ha ofert a l’usuari poder participar en l’activitat d’hidroteràpia, assistint a la Piscina Municipal
de Sant Sadurní d’Anoia o en el mateix centre, gaudint de la sala Spa.

Activitat d’hidroteràpia

Relaxació i massatges:
En aquest taller, s’ofereix a l’usuari la possibilitat de gaudir
d’un espai tranquil, en el que, acompanyats amb música
relaxant, poden treballar el coneixement del seu cos
mitjançant massatges realitzats amb diferents materials
(pilotes, les mans del cuidador, etc..)
Passeig:
Aquesta activitat s’ha donat com a
opcional durant tot l’any, escollint el
millor moment per a realitzar-la en
funció de la climatologia, i la
predisposició dels residents. Passejar
resulta molt beneficiós pels usuaris, ja
que els permet millorar i/o mantenir la
seva salut física i mental, així com
establir un contacte directe amb l’entorn
que ens envolta.
Passeig fins al Castell
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ACTIVITATS OCUPACIONALS:
Preparació de festivitats:
En aquest taller es treballen les diferents festes populars del nostre país, coneixent-les i elaborant els
elements més significatius de cadascuna d’elles. (Carnaval, celebració de la Mona de Pasqua, Sant Jordi,
Sant Joan, la Diada de Catalunya, la Castanyada, Halloween i les festes de Nadal: el Tió, Nit bona, el
Pare Noel, Nadal, St. Esteve, Cap d’any)

Preparació de festivitats: Nadal

Preparació de festivitats: Halloween

També es realitzen els preparatius de les trobades amb les famílies, les quals es duen a terme dos cops
l’any, un en motiu de les festes de Nadal i l’altre abans de les vacances d’estiu.
Preparació de festes personals (aniversaris):
Altra activitat que s’ha fet és la de preparació de les
festes personals on es duen a terme els preparatius
per celebrar els aniversaris de tots els nostres
residents: pastís, regal, targeta d’aniversari, etc.

Preparació de festes personals

Productes de fira:
Amb l’objectiu de donar a
conèixer el treball dels nostres residents a la comunitat més
propera a la residència, des de fa anys, duem a terme aquest
taller, en el que els participants elaboren articles manuals per
mostrar-los posteriorment en les diferents fires d’entitats que
organitzen els pobles veïns.
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A part, hem elaborat pastissos de bolquers per tal de que l’Ajuntament de Subirats els regali als nou
nats del municipi, i cada any cada resident ha realitzat la seva postal per a felicitar les festes de Nadal
als seus familiars o amics.
Fitxes temàtiques:
Taller on els usuaris experimenten amb diferents
tècniques creatives, mitjançant l’elaboració de fitxes de
treball, sobre temes concrets prèviament escollits.

ACTIVITATS PRAGMÀTIQUES I FUNCIONALS:

Fitxes temàtiques

La finalitat d’aquest tipus d’activitats és la de permetre que els residents adoptin una actitud de
participació activa en les activitats de la vida diària, mantenint un
paper protagonista en l’atenció i cura d’ells mateixos i de l’entorn
de
la residència que els envolta.
Taller de cuina:
Activitat en la que els participants elaboren, amb ajuda dels
cuidadors, receptes senzilles de rebosteria, experimentant amb els
ingredients i procediments que requereixen cada una d’elles.

Taller de Jardineria i cura dels espais
exteriors:
Un altre taller que hem dut a terme durant
tot l’any ha estat l’activitat de jardineria i
cura dels espais exteriors. En ell, els
participants s’han encarregat de conservar,
en condicions òptimes, els espais exteriors
del centre, mantenint-los nets i
Cura dels vegetals
Neteja dels exteriors
encarregant-se de la cura de les diverses
plantes i vegetals que tenim.
Aquesta activitat s’organitza amb grups reduït de participants per tal de facilitar l’assistència en el
procés, duent-lo a terme de forma segura i amb atenció.
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Cura de sí mateix:
Espai en el que s’ofereix als residents la possibilitat de rebre
diferents tractaments de bellesa, amb l’objectiu de mantenir una
imatge personal acurada, millorant, d’aquesta manera, la seva
autoestima.

ACTIVITATS COGNITIVES
Activitats encaminades a potenciar les funcions cognitives dels nostres usuaris, a partir de la
participació en diversos jocs i tasques individuals i/o grupals
Taller d’actualitat:
Cada matí es duu a terme l’activitat
d’actualitat amb l’objectiu que, amb ajuda
de plafons visuals, els nostres residents
puguin identificar el dia en el que es
troben, les activitats que se’ls proposaran i
el menú que podran menjar.

Actualitat

Racons:
Activitat en la que es proposen, a escollir segons els seus
interessos personals de cada usuari, diverses tasques
d’exigència cognitiva com són la lectura, el cinema, jocs de
taula, etc.

Taller de fitxes cognitives:
A través de la pràctica amb diverses fitxes d’exigència
cognitives, els participants treballen amb l’objectiu de
mantenir les capacitats cognitives que tenen preservades.
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ACTIVITATS EMOCIONALS
Des del centre treballem les emocions a partir
d’espais de conversa on es promou l’expressió de tot
allò que és significatiu per ells, per tal de que ho
comparteixin amb els altres (angoixes, alegries,
desitjos etc.). Per tal de facilitar la conversa, se solen
utilitzar, com a material de suport, diverses
fotografies sobre esdeveniments vitals dels
participants, a través de les quals, es treballa la
Taller de records I tertúlia
identificació i expressió de les emocions que cada un
d’ells els aportaven.
Aquests tallers pretenen potenciar un estil de relació entre els residents en el que el grup aporti major
benestar emocional a la persona amb discapacitat, a més d’ajudar-la a detectar i gestionar els seus
sentiments amb la finalitat d’aconseguir mantenir un estat emocional més estable. En aquest moment
el resident pot expressar tot allò que li agrada, o l’angoixa en un espai distès i segur.

ACTIVITATS D’OCI I RELACIONALS
Dins d’aquesta àrea hi distingim:
- Aquelles que es duen a terme dins de la nostra residència,
com són el jocs col·lectius, festes temàtiques, bingo,
cinema, música, Karaoke, etc.

Festa temàtica Tutifruti

Muisca i Karaoke

Cinema
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També fem la celebració de les diferents festivitats del nostre país i dels aniversaris dels nostres
residents, on tots plegats passen una bona estona de ball i gresca.

Castanyada i Halloween

Nadal

Sant Jordi

-

Tió

Aniversaris

Les activitats que es duen a terme fora del centre, on l’objectiu principal és l’inclusiu i
normalització del col·lectiu dins de la comunitat, gaudint del ventall de serveis i activitats que
ens ofereix l’entorn més pròxim a la residència. Per aquesta raó s’elabora un programa
d’inclusió en la comunitat, el qual està format per diverses propostes:

Participació en fires i festes dels pobles veïns:
Des de fa uns anys, participem, muntant una parada amb els productes que duem a terme en el taller
de productes de fira, en les fires que s’organitzen en els pobles més propers a la residència.
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Aquest any 2019 hem participat en les fires de Sant Jordi de Sant Sadurní d’Anoia, en la fira de Tasta’l
de Sant Pau d’Ordal i en la fira del Medi Ambient de Lavern.

Fira Tasta’l

Fira del Medi Ambient de Lavern

Fira de Sant Jordi de Sant Sadurní d’Anoia

Celebració de festivitats amb persones d’altres entitats:
Cada any, realitzem diverses festivitats juntament amb altres entitats i altres col·lectius de
persones.
Aquest any 2019 hem celebrat la festa de Carnaval amb els usuaris del Centre Ocupacional de
Mas Albornà.

Carnaval amb Mas Albornà
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Hem fet un dinar de germanor amb els avis de la residència El Cenacle de Maria, en motiu de la festa de
Sant Jordi.

Dinar de germanor

I també hem celebrat amb aquest col·lectiu el dia de Sant Joan, amb coca, petards i ball.

Festa de Sant Joan a la Residència d’Avis “El Cenacle”

Activitats amb persones d’altres entitats:

Cada mes els voluntaris del Voluntariat Lectures en
Veu Alta EVA 354, ens han vingut a visitar per a fernos sessions de lectures de contes, en les que, en
moltes ocasions, han fet representacions d’aquests
amb actors i música en directe.
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Lectures amb els voluntaris

Un cop a la setmana, hem anat a la Residència Casa
Familiar el Cenacle de Maria. Allà hem compartit
activitats diverses de caràcter creatiu, lúdic i de
manteniment psicomotor, gaudint d’estones molt
agradables que ens han permès enfortir el nostre
vincle amb els avis d’aquesta residència.

Residència El Cenacle de Maria

El mes d’abril vam dur a terme una
trobada amb l’escola Inter Municipal,
en la que vàrem elaborar un mural
conjunt amb els seus alumnes.

Aprofitant la ben entesa, es van coordinar dos activitats més amb ells:

Escola Inter Municipal: taller de decoració de Nadal.
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Vam anar a visitar els avis de la Residència Nova
Llar de Mediona.

I, per últim, hem realitzat activitats mensuals amb els nens i
nenes del centre Vilarnau, compartint estones fantàstiques,
elaborant diferents manualitats, participant en jocs grupals,
etc.

Sortides a la comunitat:
Durant l’any, s’han organitzat diverses sortides i activitats, aprofitant els serveis i entorns que
ens ofereixen els municipis més propers al centre. En dites sortides acostumem a anar-hi 6
residents acompanyats de 2 educadors.


De forma periòdica, assistim a la piscina Municipal de Sant Sadurní d’Anoia:

Piscina Municipal interior de St. Sadurní d’Anoia



També hem gaudit passejant pel Mercat municipal de Sant
Sadurní, aprofitant per a fer alguna compra i per establir contacte
directe amb les diverses persones que hi ha.

Mercat De Sant Sadurní d’Anoia
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Als supermercats de la zona a fer petits encàrrecs:

Montserrat Centre d’Abrera
Esclat de Sant Sadurní d’Anoia



I a granges i a bars a berenar, gaudint d’una estona de tertúlia:

Granja Cal Mir de sant Sadurní d’Anoia

Bar de Sant Pau

De forma més puntual, també hem gaudit anant:

Pobles de l’entorn
Platja de Cubelles
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Pobles de l’entorn

Piscina d’ordal

Festivitat del Pa i l’empenta del Castell de Subirats

Finalment distingim les activitats d’atenció a les famílies i de potenciació del vincle familiar, les quals
tenen com a objectiu principal facilitar i potenciar el vincle familiar entre aquests i els seus familiars
més propers. Amb aquesta visió, el centre organitza cada any dos trobades en les que familiars i
residents comparteixen un àpat i participen d’una activitat lúdica, gaudint plegats d’una estona de
diversió i germanor.

Festa de Nadal

Trobada amb les famílies de l’estiu
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VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS
De forma periòdica, es dur a terme la valoració de les activitats programades, tenint en compte, per
una banda, l’adaptació d’aquestes a les necessitats individuals dels usuaris del centre i, per l’altre, la
motivació que aquests mostren per a participar-hi. Aquest procés és imprescindible, ja que la major
part dels nostres usuaris es troben en procés d’envelliment i les seves possibilitats, capacitats i
necessitats poden variar amb relativa rapidesa.
La valoració de les activitats i l’evolució de cara resident en cada una d’elles s’ha dut a terme
mitjançant el programa de gestió residencial Aegerus. Per contra, el seguiment dels tallers s’ha fet en
format paper:




A través del programa Aegerus:
o Registre d’assistència a les activitats: el realitza el responsable d’activitats. Ens permet
observar si l’activitat ha sigut acceptada pels residents.
o Valoració individual de les activitats a les que participa cada resident: la pedagoga,
amb l’ajut del personal d’atenció directa, valora l’interès/motivació que ha mostrat per
l’activitat cada usuari, així com l’actitud que ha tingut, les millores que li ha
proporcionat i el tipus d’interacció que ha establert ell amb la resta del grup i amb els
professionals.
o Una valoració grupal de l’activitat: es valora l’èxit i l’adequació de l’activitat al grup
d’usuaris.
En format paper:
o El seguiment de l’activitat: cada dia es registre el que s’ha dut a terme en cada sessió
de treball, assegurant una correcte continuïtat.
o El Programa d’Atenció Individual: document consensuat per tot l’equip d’atenció
directe (infermer, fisioterapeuta, treballador social, psicòleg, pedagog i auxiliar de
referència) que recull totes les necessitats del resident, els objectius a treballar des del
nostre servei per tal de donar resposta a aquestes necessitats i les eines d’intervenció
que s’utilitzaran en cada cas. És des d’aquest document des d’on podem objectivar les
necessitats dels residents, i per tant és aquest el document que ens porta a decidir quin
tipus d’activitats oferim.

Així doncs, durant aquest any 2019, s’han realitzat quatre plans d’activitats diferents, els quals també
han incorporat activitats ambientades en les diferents estacions de l’any. Cal remarcat que s’ha garantit
una oferta variada i adaptada a les necessitats i preferències dels residents.
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ÀREA D’OCI I TEMPS DE LLEURE
El nostre model de centre contempla que els espais de cap de setmana són un temps en la nostra vida
quotidiana diferent a la resta de la setmana, per aquesta raó, durant els dissabtes i diumenges de l’any
2019 s’han dut a terme activitats de caire més lúdic, relacionades amb el descans, el lleure i la família.
L’objectiu principal és que els usuaris puguin visualitzar i vivenciar la diferenciació de les activitats del
cap de setmana, ja que aquestes es realitzen en espais i amb persones diferents. El que es pretén doncs
és realitzar una rèplica del que normalment viu qualsevol persona, on les activitats, els espais i les
relacions personals varien del resta de la setmana.
Com que el personal de cap de setmana és diferent i les activitats que es despleguen tenen un tarannà
més lúdic, això ajuda a que el resident es pugui situar millor en el temps i que tingui una vida el millor
integrada a nivell social.
L’equip del cap de setmana està format per 5 cuidadors i un cuidador-coordinador. Aquesta figura
esdevé un enllaç amb la resta de professionals de l’equip tècnic que treballen majoritàriament entre
setmana i permet garantir així la continuïtat dels objectius i del pla de vida dels residents. El cuidadorcoordinador permet que el personal de cap de setmana assoleixi la correcta motivació i desenvolupi la
seva tasca de manera òptima, i també atén a les famílies que acudeixen a visitar als familiars residents
facilitant la comunicació entre aquests i la resta dels professionals i tècnics.
Pel que fa a les activitats que es realitzen al cap de setmana aquestes serien les següents:
 Activitats lúdiques i preparació de les activitats lúdiques: els diumenges a la tarda es programen
activitats lúdiques variades. En funció de les voluntats dels residents, s’ofereixen diversos jocs, balls
i tallers. Degut a que aquestes activitats solen requerir de certa preparació prèvia de decorats,
obsequis, etc, s’han destinat els matins dels caps de setmana per a dur a terme aquestes tasques,
permetent als usuaris engrescar-se amb els preparatius.
 Cuina: on es realitza l’esmorzar del dia següent, i els residents poden veure el que elaboren i
després es mengen.
 Estimulació plàstica (manualitats): aquesta activitat consisteix en realitzar diferents tipus de
manualitats plàstiques amb diferents materials, les quals realitzen cada un dels residents de forma
personalitzada. Són activitats que es poden escollir en funció de la disposició i interès del resident.
 Manualitats: Espai en el que els residents poden elaborar diferents manualitats per decorar les
seves habitacions o els espais comuns del centre.
 Estimulació individual: per aquells usuaris amb major assistència i menor autonomia s’adapten
activitats estimulatives amb diferents materials, i també es fan massatges.
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Jocs

Cant

Ball

Finalment des del centre vetllem per tal que el cap de setmana, a part de ser un espai d’oci i lleure,
sigui també un espai potenciador del vincle familiar, ja que moltes de les famílies dels nostres
residents, aprofiten els dies de festa per venir a visitar-los. Per aquest motiu, des de la residència es
convida a tots els familiars a participar de les activitats lúdiques que s’hi duen a terme, així com se’ls
ofereix la possibilitat de quedar-se a dinar en les nostres instal·lacions, compartint un nou espai amb el
seu familiar. Cal destacar, que amb la incorporació de la furgoneta l’any 2017, es va donar la possibilitat
d’anar-los a buscar i retornar-los a l’estació de Sant Sadurní, tots els dimecres i diumenges, sempre que
aquests ho sol·licitin amb anterioritat.
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4. ÀREA DE SALUT
És missió de l’àrea de salut del nostre centre residencial la prestació de cures integrals i personalitzades
dels nostres residents, gestionant eficaçment amb el recursos que disposem, una atenció de qualitat
cobrint les necessitats tant dels nostres residents com les expectatives de totes les persones que
constitueixen el seu entorn.
Formada per un equip multidisciplinari de diversos professionals, donant cobertura a les necessitats
que, dia a dia, es van generant derivades de l’atenció dels nostres residents i que donen resposta als
següents valors:
- Cohesió d’equip amb la finalitat del benestar integral de la persona usuària resident.
- Compromís en el compliment de les tasques.
- Responsabilitat en la prestació de les cures i l’ atenció.
- Fixació d’objectius amb l’esperit de superació.
- Professionalitat en el desenvolupament de totes les activitats.
- Satisfer totes les necessitats per garantir un estat de salut correcte.
Millora del servei:
- Aquest any hem incorporat l’equip del DEA (desfibril·lador extern automàtic), amb la formació
corresponent i acreditació dels professionals.
Hem continuant treballant en les millores dels anys anteriors com:
- Revisions odontològiques al mateix centre per tal d’agilitzar les visites i la comoditat del
resident i els familiars.
- Revisions anuals d’electrocardiogrames al mateix centre.
- Coordinació amb l’equip EAR (equip d’atenció residencial).
- Analítiques i control respectiu pel metge de la residència, realitzades al mateix centre per la
comoditat del resident i els familiars.
- Valoracions i primera atenció per compte del metge i infermer per evitar derivacions

Residents agrupats per edat i sexe:
Segons la gràfica realitzada posteriorment, basant-nos en l’edat i el sexe dels nostres residents, podem
anotar que:
-

Fent un estudi del sexe més nombrós, s’observa poca diferència entre ambdós, sent la
diferència de sis usuaris de sexe masculí per sobre del sexe femení. Per tant podríem dir
que existeix un equilibri bastant notable entre dones i homes.

-

Vers l’edat dels residents que conviuen al nostre centre, podem observar que la majoria es
situen en una franja d’edat entre els 51-65 anys, destacant aquesta franja, observem que
els homes són qui es troben en majoria. Per la contra, en la franja d’edat de més de 65, les
dones superen en un als homes. Per tant, podem enfocar l’estudi de l’edat dels nostres
usuaris dient que ens movem bàsicament en l’edat adulta i dins del marc d’un procés
d’envelliment.
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CONTROL DE PES DELS NOSTRES RESIDENTS:
Dintre del marc de la salut, l’ítem del pes és de gran importància per poder gaudir d’un bon estat de
salut i no augmentar el risc de patir problemes de salut així com malalties cardiovasculars, hipertensió
arterial, diabetis tipus II, malalties respiratòries, alguns tipus de càncer,...
El control de pes és un factor en la majoria dels casos molt important per mantenir un estat de salut
correcte per això fem als nostres Residents mensualment un control de pes que es tradueix per poder
objectivar-ho millor amb el control a través de l'IMC (fórmula matemàtica anomenada índex de massa
corporal, que aporta un valor el qual estableix la condició física saludable d’una persona en relació amb
el seu pes i alçada).
Són molts els factors que poden tenir una incidència directa sobre l'augment o la pèrdua de pes tals
com els factors de tipus metabòlic, aspectes de tipus psíquic-emocional i evidentment una alimentació
que s'ajusti a les necessitats de cada persona. A més, i en el nostre context, també hi ha altres factors
de tipus mecànic tals com els problemes de masticació i/o deglució que cobren una vital importància.
Aquests i altres factors són els que justifiquen la nostra preocupació pel control del pes dels nostres
residents.
A la gràfica podem destacar que el pes normal i el sobrepes estàn bastant equiparats, deixant l’obesitat
i l’infrapès amb una mitjana molt baixa de residents.
Treballem desde el nostre
centre amb dietes
personalitzades per a les
necessitats de cada resident,
amb l’objectiu de normalitzar i
poder gaudir d’un pes òptim i
saludable, que ens ajudarà a
aconseguir un millor estil de
vida evitant complicacions i
possibles malalties derivades
pel aquest motiu anteriorment
esmentades.

Control de pes
Obesitat; 3;
10%

Infrapès; 3;
10%

Pes normal; 11;
37%

Sobrepes; 13;
43%

Infrapès
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Pes normal

Sobrepes

Obesitat

TIPUS DE DIETES SEGONS LES NECESSITATS DE CADA USUARI:
Per aconseguir un IMC correcte i basant-nos en les necessitats específiques i individuals que requereix
cada usuari s’estableixen unes pautes alimentàries per alleugerir cadascun dels problemes associats a
la salut que la persona pugui patir arrel del problema de l’alimentació.
Segons l’estudi mensual del pes traiem el resultat d’un IMC el qual intentem mantenir dintre dels
paràmetres normals aplicant una dieta apropiada segons la necessitat i arribar al IMC òptim de cada
persona.
Tenim diferents dietes adaptades a cada estació de l’any per poder gaudir dels aliments més frescos i
de temporada, revisant cada dieta i adaptant-la a les necessitats específiques de cada resident.
Podem distingir a grans trets, tres grups de dietes segons el control de l’IMC.
- Dieta hipercalòrica: adreçada als residents amb baix pes i que donen com a resultat un IMC
per sota 18.5. Aquesta dieta té un augment de quantitat i de calories sempre dintre dels
marges de la salut per al resident.
- Dieta normo calòrica: és amb la que s’ingereixen les mateixes calories que es consumeixen,
arribant a obtenir un objectiu saludable de IMC per la vida del resident.
- Dieta hipocalòrica: es basa en la reducció de calories i quantitat per tal de reduir pes per
arribar a un IMC saludable per al resident.

TIPUS DIETA
Hipercalòrica; 5
Normocalòrica;
10
Hipocalòrica;
15

Hipercalòrica

Hipocalòrica

Normocalòrica

TIPUS DE DIETES SEGONS NECESSITATS ESPECÍFIQUES:
Fent un estudi de les necessitats específiques de cada usuari oferim tres tipus de dietes per controlar
l’estat de salut adequat de cada resident.
- Dieta de protecció gàstrica: adreçada als nostres residents amb problemes gàstrics per
mantenir una bona funció de la digestió, evitant aliments irritants de la mucosa gàstrica,
dieta d’aliments tous i de fàcil digestió, amb petits àpats però freqüents.
- Dieta diabètica: basada en el control de la quantitat de grams de carbohidrats que
s’ingereix durant els àpats, adaptant-la a les necessitats del seu organisme evitant els
aliments amb índex glicèric alt.
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-

Dieta hipo sòdica: consisteix en la restricció del consum diari de sodi indicat per a persones
que pateixen hipertensió, insuficiència cardíaca o problemes renals.
Dieta astringent crònica: dieta especialitzada a una resident que pateix deposicions
diarreiques abundants, i amb la dieta regularitza l’aliment que ingereix i es nodreix.

DIETES ESPECIALS
5

1

4

20

DIETA PROTECCIÓ GÀSTRICA

DIETA HIPOSÒDICA

DIETA DIABÈTICA

DIETA ASTRINGENT CRÒNICA

Basant-nos en les dades de la gràfica anterior, destaca el nivell de la dieta hipo sòdica on és més
nombrós el nombre d’usuaris, seguida de la diabètica i de la de protecció gàstrica i la dieta astringent
crònica que és la última, que la disposa només una usuària per la seva salut especial.
Tipus de textures dels règims alimentaris:
Valorant les necessitats dels nostres residents adaptem les textures de les dietes, ja que per motius
diferents, com una disfàgia o perill de bronco- aspiració alt, absència o pèrdua de peces dentals
requereixen una modificació en la consistència dels aliments ingerits, així doncs, distingim quatres
grups:
- Textura normal: no hi ha cap variació de consistència en aquests règims.
- Textura trinxada: dirigida a residents que solen menjar molt ràpid, circumstància que
podria provocar ennuegament. Consisteix en una textura picada, amb la finalitat que la
persona, que té la capacitat de mastegar no la perdi i així evitar la caiguda de les peces
dentals i la pèrdua del moviment de la masticació, no patint el risc de dificultat respiratòria
per possible ennuegament.
- Textura triturada: dirigida als usuaris amb un alt risc de bronco-aspiracions, moltes vegades
degudes a la seva pròpia patologia o bé per absència de peces dentals.¡
- Textura tova (fàcil masticació): adreçada als residents que mantenint una funcionalitat de la
masticació correcta per factors mecànics, no poden realitzar aquest acte i/o funció d’una
manera adequada i eficient.

Basant-nos en les dades recollides observem que, tal com s’ indica en un gràfic posterior, classificant
les varietats de textures abans esmentades, observem que la majoria està dins de la textura normal,
seguida de la triturada i trinxada, i com a especial la textura de fàcil masticació que està adreçada a una
persona que necessita una adaptació especial.
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Textures dietes.
7; 23%

1; 3%
11; 37%

11; 37%

Textura normal

Textura Trinchada

Textura triturada

Textura de fàcil masticació

CONTINÈNCIA/INCONTINÈNCIA:
Una persona és continent quan la persona és conscient de l’acte de la micció i la deposició.
Una persona és incontinent quan pels motius que siguin no és capaç de mantenir un control
eficaç dels esfínters vesicals i/o anals.
Poden haver residents que poden ser incontinents urinari i fecal o bé només d’una d’aquestes
dues.
Diferenciem dos grups:
-

-

Incontinència urinària o vesical: que és aquella que es presenta quan l’usuari no és capaç
d’impedir que l’ orina s’escapi de la uretra. És possible que el resident tingui pèrdues
puntuals o bé, potser que no pugui contenir cap quantitat d’orina. Aquest tipus
d’incontinència pot ser deguda a obstruccions o problemes en l’aparell urinari, problemes
neurològics o cerebrals, demència i altres problemes de salut mental que dificulten el fet
de sentir i respondre a les ganes d’ orinar o bé a trastorns neuromusculars.
Incontinència fecal: definida com la incapacitat de mantenir la funció de mantenir l’esfínter
anal, això impedeix a les persones controlar quan i amb quina freqüència s’evacua.

Basant-nos en les dades recollides del nostre centre i havent estudiat les necessitats
particulars de cadascun d’ells, hi ha una diferència poc apreciable.
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CONTINÈNCIA/INCONTINÈNCIA.
Dins del tant per cent de persones incontinents, hem d’especificar que hi ha persones amb
incontinència total, i parcial, presentant aquest tipus de disfunció durant les nits.

INCONTINÈNCIA PARCIAL/TOTAL.
15
TOTAL; 12

10
5

PARCIAL; 6

0
PARCIAL

INCONTINÈNCIA PARCIAL/TOTAL.

TOTAL

També remarquem que dintre de les persones incontinents hi ha usuaris als que practiquem
reeducació de la bufeta, portant a la persona al wc cada 3h per tal d’habituar-la a uns horaris establerts
i així mantenir la permeabilitat de la pell seca les majors hores possibles.

ESTUDI DE VISITES MÈDIQUES A ESPECIALISTES I URGÈNCIES:
Per proporcionar un benestar físic i psíquic dels nostres residents, des del nostre centre
programem visites als diferents especialistes segons patologia i necessitat de cada usuari, i en
casos excepcionals de salut que pot sorgir en un moment puntual de la vida diària i que no
podem atendre al mateix centre per part dels professionals fem derivació al servei d’urgències.
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El resultat de la gràfica és de 107 visites a especialistes programades per necessitats del resident i 7
d’urgències causades per un factor extern momentani que necessitava de derivació.

VISITES MÈDIQUES AMBULATÒRIES PER ESPECIALITATS.
Les visites programades a especialistes queden reflectides a la gràfica posterior on destaquen les
especialitats de maxil·lofacial i cirurgia maxil·lofacial, salut mental i neurologia, seguint els protocols
establerts per les pautes de medicació i el bon control de la salut dels nostres residents i seguir gaudint
d’un bon estat de salut alhora que es controlen els efectes secundaris de les medicacions que tenen
pautades.

Visites a especialistes
Otorrinolaringologia

1

Odontologia
Nutrición

4
2

Cardiologia

1

Rehabilitación

1

Oftalmologia
Ginecologia

6
1

Digestiu

5

Neurologia

21

Maxilofacial
Anestesia
Dermatologia

22
1
2

Diagnostic per la imatge
Laboratori

5
2

Salut mental
Cirugia maxilofacial
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PROCESSOS MÈDICS ATESOS EN EL CENTRE
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Exposat en el punt anterior, el conjunt de visites que realitza el nostre resident fora del nostre centre,
segons tipus de derivació en hospitals, centres d’atenció primària,...; Ara valorem tots els processos
atesos que es fan al mateix centre, per part del metge de medicina interna amb una freqüència de dos
cops per setmana. On es treballa en conjunt de tot l’equip multidisciplinari per detectar i estudiar els
problemes diversos de salut que poden sorgir en la vida quotidiana dels residents i que no són
estrictament necessaris de derivació a metges especialistes fora del centre; evitant així el trasbals de
mobilització tant del resident com del personal.
També comptem amb la presència d’un cop al mes del metge especialista en neurologia on es revisa la
medicació i l’estat del resident per tal de reforçar les visites externes al servei de neuropsiquiatria.
Les patologies tractades al mateix centre que se’n deriven en el dia a dia del resident estan exposades a
la gràfica, aquí detallem les especificacions més comuns tractades:
- Patologia respiratòria: com síndromes catarrals, tos, mal de gola, augment de la
temperatura, grip, angines.
- Patologia urinària: cistitis, síndrome renal.
- Patologia digestiva: restrenyiment, hernies, indigestions, gastritis, intoleràncies.
- Patologies oftalmològiques: conjuntivitis, mussols.
- Patologies auditives: otitis.
- Patologies dermatològiques: erosions, eritemes, èczemes, fol·liculitis, ferides, picadures
d’insectes.
- Patologia traumatològica: esquinç, cops.
- Patologia bucodental: flemons, gingivitis.
- Patologia neurològica: crisis epilèptiques.
- Valoració analítica: rebut el resultat de l’anàlisi realitzat al mateix centre, es fa una
valoració per tal que tots els paràmetres estiguin dins de la normalitat i en funció del
resultat s’aplica el tractament necessari per tornar als valors idonis per una salut
normalitzada.
- Valoració d’ECG: un cop l’any es realitza al mateix centre un electrocardiograma a cada
resident, on el metge valora els resultats, i es decideix la derivació a l’especialista si es
necessari.
- Vacunacions: campanya de vacunació de la grip.
El nombre de visites a l’any 2018 ha estat de 243 cites. A la gràfica observem que les més nombroses
són les alteracions dermatològiques a causa del tipus d’usuari que resideix al nostre centre, amb un
índex de mobilitat inferior o molt inferior a la normalitat, seguides de les patologies respiratòries lleus,
que han disminuït vers l’any passat, gràcies a la campanya vacunal contra la grip que també és
administrada al centre.
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PROCESSOS MÈDICS ATESOS AL CENTRE

ANALÍTIQUES, MONITORITZACIONS I DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES.
De forma periòdica, segons els protocols establerts i per necessitats específiques dels fàrmacs i de la
salut del nostre resident, es realitzen analítiques de perfil bàsic, monitoritzacions i determinacions
específiques per valorar l’estat de salut dels nostres residents.
L’anàlisi de sang és una de les principals, sinó la més importat, eina que té el metge per arribar a una
diagnòstic clar. Amb freqüència representen la primera de les exploracions que es sol·liciten per a
diagnosticar una patologia, formant part del seguiment de l’evolució d’aquesta malaltia i del efecte que
té el tractament en aquesta.
La monitorització de fàrmacs consisteix en la determinació de fàrmacs específics a uns intervals fixats
amb la finalitat de mantenir una concentració relativament constant del fàrmac en sang. Els fàrmacs
que es monitoritzen solen presentar una quantitat necessària perquè el fàrmac sigui efectiu i que no
ocasioni efectes adversos i/o signes de toxicitat. Per mantenir aquest estat d’equilibri realitzem
aquestes monitoritzacions específiques a cada resident i les seves necessitats que queda exposat en la
següent gràfica.
En les determinacions específiques analitzem la funció del tiroides i la glicohemologlibenia dels nostres
residents amb aquesta necessitat.
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TEST DE VALORACIÓ DEL RISC DE CAIGUDA DEL RESIDENT:
Des del centre també tenim especial interès en fer un estudi del risc que té cada usuari de patir una
caiguda, per tal d’evitar les possibles lesions que se’n poguessin derivar.
Amb aquest objectiu s’aplica a la totalitat dels nostres residents l’escala de Dowton, la qual s’utilitza
per avaluar el risc que presenta una persona de patir una caiguda amb el fi de, en cas necessari, poder
implementar les mesures preventives encaminades a evitar noves caigudes i les seves possibles
conseqüències.
Dita taula determina el grau de risc de patir una caiguda, avaluant les possibles causes que poden
comportar que una persona sofreixi una caiguda:
- Problemes en la marxa.
- Pèrdua de força muscular.
- Trastorns cognitius.
- Alteracions en la visió.
- Patir determinades malalties cròniques.
- Seguir un tractament amb psicòtrops.
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El resultat de la següent gràfica mostra els risc alt moderat en el nostre centre, per la tipologia de
persones que atenem, és per això, que analitzant les característiques i necessitats de cada resident,
tenim un registre de caigudes on es determinen les causes i les conseqüències per poder minimitzar al
màxim aquest tipus de risc.
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Caigudes
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Podem veure al gràfic anterior que hi ha hagut un petit increment de les caigudes, ja que el procés
cognitiu i de salut dels residents, per edat, va minvant en el temps.

TEST DE MESURA DEL RISC DE DETERIORAMENT DE LA INTEGRITAT CUTÀNIA.
Un altre factor de risc que tenim present en la gestió de l’estat de salut dels nostres usuaris és el risc de
patir algun tipus de deteriorament de la integritat cutània. Aquest risc és avaluat pels nostres
professionals de manera periòdica a través de l’escala de Braden.
Dita escala té en compte 6 paràmetres (Percepció sensorial, humitat, activitat, mobilitat, nutrició i
fricció (combinació de pressió i fricció), els quals s’avaluen de manera individual del 1 al 4. En funció de
la puntuació obtinguda, es determina el risc de patir alguna lesió cutània (la puntuació de de 6 a 23
punts), a més puntuació, major risc.
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El major percentatge de les persones que viuen en el nostre centre, presenta un risc alt o moderat de
patir algun tipus de deteriorament cutani. Per aquest motiu des del centre s’elabora un pla de
protecció consistent amb diverses activitats com són, l’ aplicació de canvis posturals i canvis de bolquer
freqüents i una adequada nutrició que en conjunt fa que encara que el risc sigui elevat per las
característiques dels nostres usuaris no sigui un problema afegit. Actualment no tenim a cap resident
que pateixi una UPP.
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Respecte l’any passat hi ha un augment en el percentatge del risc alt, ja que el nostres residents es van
deteriorant tot i adoptar les mesures adients en tot moment, i això comporta que amb el treball
continuat i centrat en les necessitats que varien en el temps de cada resident, no tenim cap UPP.
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5. SERVEI DE FISIOTERÀPIA

L’horari d’atenció al centre segueix sent el mateix que l’any anterior: matins de dilluns a divendres,
amb coordinacions puntuals amb els torns de tarda, nit i cap de setmana.
SERVEIS QUE OFEREIX:
- Tractaments individuals personalitzats, juntament amb sessions de psicomotricitat, massatge,
hidroteràpia (piscina Sant Sadurní i al centre) i estimulació sensorial, grupal e individual.
Permetent desplegar teràpies orientades especialment a aquelles persones amb una major
limitació física i cognitiva.
-

Realitzar valoracions i tractaments en usuaris del servei de respir intentant conjuntament amb
la família, elaborar un pla d’atenció específic. Per aquest motiu, sempre es demana una
valoració de fisioteràpia anterior a l’estada.

-

Planifica i defineix les pautes posturals tant de dia com de nit per tal d’assegurar un correcte
estat físic i col·labora amb el metge i infermer en la prevenció de nafres i caigudes.

-

Es coordina amb el servei de salut del centre en l’elaboració de pautes d’alimentació establint
el tipus de dieta i de textura més adient per cada resident, amb col·laboració del servei
d’infermeria i medicina i de l’empresa externa Avi ecològic.

-

I Dins d’una vessant de treball multidisciplinari i transversal, el servei, amb el suport de l’equip
tècnic, facilita a les famílies la gestió d’ajudes tècniques a través del Servei Català de la Salut.
Aquesta àrea suposa una coordinació amb altres serveis externs al centre com són hospitals i
ortopèdies.

ATENCIÓ A L’USUARI:
En el nostre centre, trobem dos perfils diferents de resident destacables en aquest àmbit. Un grup en el
qual predomina el manteniment de l’autonomia realitzant tasques i plans amb més intensitat i
dificultat i un segon grup amb alta dependència, que duen a terme actuacions més personalitzades i
relaxants.
L’atenció individual segueix tenint el paper protagonista com a conseqüència de la disminució funcional
en els usuaris, ja que necessiten molta més atenció personalitzada. Cada vegada són tractaments més
assistits o activo-assistits com a conseqüència del procés d’envelliment i a les grans davallades
patològiques que pateixen els nostres residents.
A part es gestiona una nova activitat, que duen a terme les educadores, dedicada a aquests usuaris
amb major dependència funcional. Incloent: deambulació, jocs motrius, massoteràpia, canvis posturals
e hidroteràpia.
En la majoria de residents el nostre objectiu principal és el manteniment de la capacitat funcional, ja
que rarament s’obtenen millores i si en tenen, són lleus.
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USUARIS AMB TRACTAMENT INDIVIDUAL
Fisioteràpia Diürna

Fisioteràpia Diürna i nocturna (Canvis posturals)
100,00%

93,33%
30%

23%

2018

2019

El nombre de residents atesos, en comparació a l’any anterior, ha augmentat, ja que no hi ha residents
que no realitzin fisioteràpia o bé alguna activitat d’estimulació grupal i/o individual.
Respecte a l’any passat, hi ha hagut un usuari menys dels quals realitzen canvis posturals al llit. La gran
majoria, han assolit l’autonomia en l’acció, encara que hi ha un grup reduït, que es nega a realitzar-los.

FREQÜÈNCIA DE TRACTAMENTS SETMANALS DIÜRNS PER
USUARI
2018

40%
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47%

40%

2019

33%
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TRACTAMENTS ESPECÍFICS:
Dins del pla de tractament ofert als usuaris del centre, el fisioterapeuta ofereix els següents
tractaments específics:

TRACTAMENTS DE FISIOTERÀPIA REALITZATS PELS USUARIS
2018
70%
50%

77% 77%

70%
60% 60%

57%
43%

2019
83%
70%

37% 40%

Estiraments Massoteràpia Cinesiteràpia
Passiva

50% 47%

Correcció
Postural
(Llit/Puff)

Cinesiteràpia Deambulació
Activa

Escales

57%

Hidroteràpia

En relació a l’any anterior, hi ha hagut poca fluctuació en el nombre de tractaments per persona.
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Continuem realitzant, un cop per setmana, sessions de psicomotricitat grupal en forma de circuit, amb
diferents graus de dificultat i específic per a les necessitats de cada participant.
I, gràcies a la furgoneta adaptada, s’han pogut realitzar dos sessions d’hidroteràpia setmanals a

la piscina de St. Sadurní d’Anoia.
RENOVACIÓ DE MATERIAL ORTOPÈDIC:
Durant l’any 2018, per tal de millorar i renovar el material ortopèdic dels usuaris, s’han demanat 5
PAO’s, entre cadires de rodes, caminadors i ortesis. Aquest 2019, s’ha demanat 1 PAO, per a una cadira
de rodes.
Mantenint en tot moment, la coordinació amb l’ortopèdia de referència, metge del centre i metge
rehabilitador de l’HCAP, per a la valoració i el bon manteniment del material que disposem.

VISITES AL SERVEI DE TRAUMATOLOGIA I REHABILITACIÓ
SOL·LICITUD DE LES PAO (Prestacions ortoprotèsiques)

LESIONS MÚSCULO-ESQUELÈTIQUES O REVISIONS

16,67%

3,33%

3%

2018

3%

2019
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6. ÀREA DE RECURSOS HUMANS

GESTIÓ DEL CAPITAL HUMÀ. PERFIL DE LA PLANTILLA:

FUNDACIÓ PRIVADA PRO MINUSVÀLIDS
CASTELL DE SUBIRATS

ÀREA DE DIRECCIÓ GENERAL
Imma Serrano
Gerència

RESPONSABLE DE QUALITAT
Laia Vidal

DIRECIÓ TÈCNICA
Antoni Monfort

ÈQUIP TÈCNIC

ÀREA DE
GESTIÓ

ÀREA EDUCATIVA
I PSICOSOCIAL

ÀREA DE SALUT

AdministracióRRHH

Metge

Mar Gómez

Josep Buscà

Laia Vidal

Adrià Rosal

Mireia Batlle

Dr. Berché

Infermer/a

Treball Social

Mar Manso

Manuel Vega

Fisioterapeuta

Psicòloga

Pedagoga

Neuròleg
Metge

Àrea Serveis
Generals
Cuina

PERSONA

amb discapacitat intel·lectual

Bugaderia
ÀreaNeteja
Serveis
Neteja
Complementaris

FAMÍLIA

Podologia
Perruqueria

Auxiliars Tècnics Educatius

Torns Matí – Tarda – Caps de setmana - Nits
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ESTRATÈGIES DE GESTIÓ DEL PERSONAL:
Per la Fundació Pro minusvàlids del Castell de Subirats som una entitat que treballem amb persones i
per les persones, el departament de recursos humans és una part clau per assolir noves fites i caminar
cap a la millora continua en els nostres serveis.
El nostre personal és un bé molt valorat en la nostra Fundació i a ell és deu part de la seva reputació,
qui dia a dia procuren pel benestar dels nostres usuaris i per donar un servei de qualitat.
Des de Recursos Humans reforcem un sentiment de pertinença i d’orgull dels treballadors/es
mitjançant un sistema de promoció interna, si una plaça queda vacant primer es realitza una
convocatòria interna per promoció interna basant-se amb uns barems consensuats entre el
departament de Direcció i Gerència junt amb el de RRHH, si la plaça no és completada per personal
intern es realitza una segona convocatòria amb personal extern, sempre tenint preferència aquelles
persones que ja han realitzat suplències recentment i el seu treball ha estat impecable.
El nostre objectiu sempre és contractar el millor personal amb excel·lència professional i qualitat
humana i així reforcem potenciant la formació continuada de la nostra plantilla.
Tota persona contractada, el en moment de la incorporació rep un Manual d’acollida, on s’explica la
nostra transmissió de valors i la cultura de l’empresa.
Aquest Manual d’acollida, constitueix una presentació de la Fundació al professional que arriba, al
mateix temps que indica el que s'espera del seu treball i quines són les seves responsabilitats i drets,
amb la finalitat de facilitar el seu treball de cada dia.
El Manual d'acollida explica la història de la Fundació , les seves dades d'ubicació, prestació de serveis i
organigrama corporatiu. Aquest document delimita els objectius assistencials i el codi ètic i de
conducta que ha de seguir el treballador. A més, detalla el sistema de gestió integrat en el qual figuren
les reglamentacions de qualitat, formació i prevenció de riscos laborals, per poder desenvolupar amb
eficiència les tasques quotidianes.
Pla d'Igualtat
La relació laboral amb els nostres professionals ve regulada per
l'VI Conveni Col·lectiu de treball de Catalunya de residències,
centres de dia i llars residències per a l’atenció de les persones
amb discapacitat intel·lectual, ( codi de conveni núm. 7901195).
Des de la Residència donem prioritat a les polítiques de conciliació
de la vida laboral i familiar i les mesures que volen assolir la
igualtat entre homes i dones. Actualment en la nostra plantilla
som :
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28%
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Homes

Política de contractació: estabilitat laboral i fidelització
La plantilla de la Residència Fontsanta actualment està integrada per 30 professionals de diferents
àrees d’atenció i competència. El 100 % dels contractes laborals son indefinits.
El personal que requerim per les suplències de treballadors per Incapacitats laborals i períodes de
vacances també són professionals que ja treballen periòdicament amb nosaltres.
En el
2019
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l’organització general està formada per un total de 30 persones de mitjana, contractades i distribuïdes
en les diferents àrees d’atenció:

Personal Assistencial
21 Auxiliars tècnics educatius, distribuïts entre els torns de matí, tarda, nit i caps de setmana.
Equip tècnic
1 Direcció tècnica
1 Psicòloga
1 Psicopedagoga
1 Metge generalista
1 Infermer
1 Fisioterapeuta
1 Treballadora social
1 Coordinador de caps de setmana
Àrea de Gestió
1 Gerent
1 Administrativa responsable de l’àrea d’administració i recursos humans
Personal de Serveis :
1 responsable de manteniment higiènic del centre.
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Altres serveis contractats :
Des de l’any 2015 la gestió de cuina s’ha subcontractat a una empresa de càtering.
1 Metge especialitzat en neuropsiquiatria
1 Podòloga
Servei de bugaderia
Servei de manteniment
Servei Informàtic
Servei de Prevenció de Riscos Laborals

NIVELL FORMATIU DEL PERSONAL:
En la nostra organització tenim especialment cura dels aspectes formatius dels diferents professionals
que treballen a la Residència. Tal i com marca la legislació, el 100 % del nostre personal té la
qualificació oficial requerida per a exercir la seva tasca i la majoria segueixen ampliant la seva formació
en aspectes relacionats amb les seves tasques a la Residència.
Entre els professionals d’atenció directa o auxiliars tècnics, hi ha que tenen la formació de tècnics
educatius, auxiliars pràctics, tècnics auxiliars, tècnics especialistes, monitors d'atenció directa, entre
d'altres. N'hi ha d'altres que tenen una formació de diplomat i/o llicenciat universitari.
A banda, anualment s’elabora un Pla de Formació consensuat entre la Direcció del centre, el
Departament de Recursos Humans i els propis treballadors interessats, que pretén cercar la millor
formació tant de reciclatge com d’innovació assistencial. Es valoren els interessos dels diferents
professionals i les necessitats formatives que puguin presentar, segons les seves especialitats, per
millorar la qualitat del servei.

PREVENCIÓ I SEGURETAT EN EL TREBALL.
La seguretat i la salut del nostre equip de professionals, en tots els nivells de l'organització, garanteix la
qualitat del servei assistencial prestat. Per això, resulta de vital importància que tota activitat que
desenvolupin els empleats es realitzi sempre tenint en compte la prevenció de riscos com a part
integral de la gestió de l'empresa.
Sota aquesta premissa la Residència Fontsanta es va dotar d'un sistema que vetlla permanentment pel
benestar dels treballadors.
El servei de prevenció de riscos laborals és l'encarregat de posar en compliment el Pla de Riscos
Laborals (PRL), document pel qual es regeixen totes les mesures d’ acord amb el capítol V de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Aquest document es val de dos
instruments per aconseguir l'objectiu de crear centres segurs: l'avaluació de riscos i la planificació de
l'acció preventiva, aplicable a cada cas que pugui posar de manifest situacions de risc.
Durant l'any 2019, dins de les activitats desenvolupades en vigilància de la salut, s'han completat en
l'empresa reconeixements mèdics anuals per tots els treballadors.
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La Residència té contractat el Pla de Prevenció de Riscos a, Gabinete SME i compta amb una delegada
de Riscos que fa el seguiment des de l’empresa.

ANÀLISI I ESTADÍSTIC DE LA SINISTRALITAT
L’objectiu principal d’aquest estudi en l’àmbit de seguretat és la prevenció dels riscos per així assolir i
minimitzar la sinistralitat. El 2019 hem tingut menys d’accidents laborals amb baixa que l’any 2018.
La metodologia que s’ha seguit per elaborar l’ anàlisis estadístic de sinistralitat està basat amb l’estudi
de les condicions en les que s’han produït els accidents de treball que cursen amb baixa.
Les principals dades analitzades són les següents:
- Nombre d’accidents ocorreguts amb baixa laboral.
- Nombre de jornades perdudes com a conseqüència de tals accidents.
- Pro mig de jornades de treball perdudes per accident: nº jornades / nº accidents.
- Índex d’Incidència: (nº de accidents / nº de treballadors) x 1000
- Percentatge d’accidents soferts per homes i dones.
- Nombre d’accidents agrupats en funció del dia de la setmana en que es van produir.
- Nombre d’accidents agrupats en funció del lloc en el que es van produir: en el centre de treball
- habitual, en altre centre de treball, en desplaçament o in itínere.
- Accidents segons el tipus de lloc: es descriu l’entorn general, lloc o local de treball en el que es
trobava el lesionat immediatament abans de produir-se l’accident.

Accidents laborals en el 2018.

-

Total accidents amb baixa laboral: 1
Total jornades perdudes per accidents: 39
Mitjana de jornades perdudes per accident: 39
Dies baixa del cas amb mes dies de baixa: 39
Dies baixa del cas amb menys dies de baixa: 39
Mitjana de treballadors: 34
Índex d’incidència (per cada 1.000 treballadors): 24.4
ACCIDENT LABORAL SEGONS
SEXE

DONES
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PARTICIPACIÓ EN EL DESPLEGAMENT DE SERVEIS A LA COMUNITAT
Continuem participant en el programa iniciat al 2011 amb la Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia, en l’execució de programes de treballs en
benefici de la comunitat. Dit programa és una mesura judicial que s’aplica a persones que han comès
penes imposades pels òrgans judicials, per la comissió d’una falta o delicte lleu, menys aflictives que les
penes de presó, i que poden consistir en l’obligació de fer treballs comunitaris, i es duen a terme a
través de programes específics i amb la col·laboració d’organismes i entitats de caire social com la
nostra Fundació.
En el 2019 han participat un total de 4 persones: 4 homes que han col·laborat en tasques de suport de
manteniment.

JORNADES COMPLETADES DE TREBALL A LA COMUNITAT
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7. ÀREA SOCIAL I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
tra blanca
L’ àrea social i d’atenció a les famílies està formada per una diplomada en treball social, amb presència
setmanal.
Les principals funcions d’aquest servei són:
 Atenció i acompanyament a les famílies, en especial, en els processos de pre ingrés i
adaptació.
 Tramitació de la documentació requerida i necessària per el benestar i atenció de la persona.
 Col·laboració en l'elaboració, l'execució i l'avaluació del Pla d'atenció individual de la persona
amb discapacitat.
 Avaluació del grau de satisfacció de les persones ateses, els familiars o les persones referents.
 Informació al resident i a la família sobre els processos legals de protecció .
 Informació, tramitació i seguiment sobre les diferents prestacions i ajuts socials vinculats a la
discapacitat i a la dependència.
 Instar la incapacitació legal i la determinació de tutors i fer els seguiment de les tuteles.
 Coordinació amb les diferents institucions tutelars, serveis municipals, serveis territorials, etc.
per els diferents àmbits de la persona.
Dins l’àrea social esdevé fonamental el contacte permanent amb les famílies per tal de garantir el dret
d’aquestes a rebre tota la informació sobre els diferents àmbits del procés de vida del seu familiar. És
per això que el Centre facilita un règim obert de visites, sempre respectant el bon funcionament de la
institució.
La família és el sistema relacional més significatiu per la majoria dels nostres residents, ja que és el
primer nucli on ens socialitzem, ens desenvolupem i ens emparem durant tota la vida. Per aquest
motiu des del centre es promou de manera constant la relació entre els sistema familiar i/o la xarxa
social amb el resident, evitant en tot moment la seva desvinculació. Entre d’altres, establim un horari
flexible i obert de visites facilitant alhora un Servei de menjador pels familiars tots els caps de setmana.
També des del centre es valora positivament les estades dels residents en el domicili familiar, així les
diferents àrees es coordinen per tal de facilitar aquest procés a les famílies.
Un altre dels aspectes rellevants que es treballa de manera conjunta és la vinculació i participació
activa de la família en la dinàmica del centre. Durant l’any s’organitzen dues activitats festives per el
foment de les relacions família-centre. La primera coincidint amb l’inici de l’estiu, on es celebra el dinar
de germanor entre familiars, treballadors i residents, tot aprofitant per lliurar la memòria de l’any
anterior i donar una breu explicació sobre els principals objectius del centre. La segona es fa durant les
festes nadalenques on celebrem aquestes festivitats compartint un aperitiu i gaudint d’un espectacle.
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ANÀLISI DE LA POBLACIÓ:
VALORACIÓ I GRAU DE DEPENDÈNCIA
28

2

0
BAIXA DEPENDÈNCIA

MITJA DEPENDÈNCIA

ALTA DEPENDÈNCIA

El 93% dels usuaris presenten una dependència amb un nivell alt de suport per realitzar les activitats
bàsiques de la vida diària. La resta d’usuaris , el 6%, presenta una mitja dependència. La dada de
usuaris amb alta dependència disminueix respecte a l’any 2018 en què els usuaris amb una gran
dependència representaven el 100%.

CONDICIÓ LEGAL DELS RESIDENTS

30
0

0

pers. no incapacitades

pers. en procés de
sentència

pers. incapacitades i amb
designació de tutor

Les característiques del col·lectiu al que atenem fan que el 100% dels residents estiguin en situació
d’incapacitació o en procés.

PERFIL DELS REPRESENTANTS LEGALS DELS USUARIS
11

10

7

2
0
INSTITUCIÓ

PARE/MARE

GERMÀ

NEBOT

ALTRES

Un 40% dels residents estan representats legalment per el pare o mare, un 23 % dels residents estan
representats per un germà/na, un 30% està representat per una institució, i el restant 6% per altres.
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DOCUMENTACIÓ LLEI DE DEPENDÈNCIA
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El 100% dels residents del centre tenen tramitada la llei de dependència i tenen reconegut el grau i
nivell de dependència.

RELACIÓ DEL RESIDENT AMB EL NUCLI FAMILIAR I/O REPRESENTANT LEGAL
359
192

VISITES

SORTIDES

Aquest any 2019 ha hagut una lleu disminució del nombre de sortides però ha augmentat
considerablement el nombre de visites que han rebut els nostres residents. Aquest fet, pot deure’s a
l’envelliment dels nostre residents, els quals, cada cop, els costa més fer estades fora del centre degut
a problemàtiques en la seva salut.
Quasi el 100% d’aquestes visites es concentren durant el cap de setmana i festius.

Valoració de la satisfacció dels clients de l’any 2019
Anualment al centre es realitza un qüestionari per tal de valorar el nivell de satisfacció de les famílies
en relació a l’atenció rebuda.
La percepció de la satisfacció té un gran valor per a la gestió i avaluació del centre ja que la informació
obtinguda permet a l’organització desplegar un procés de millora continua en els seus serveis.
Pel que fa als residents, respecte l’any passat, s’ha aconseguit millorar la participació, passant de 16
enquestes contestades a 21. Aquestes enquestes es van facilitar a les famílies el dia 14 de desembre de
2019, dia que celebràvem la festa de nadal, juntament amb les famílies.
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Estat de les instal·lacions
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En aquest gràfic es reflexa la valoració de les instal·lacions del centre en relació a l’atenció que han
rebut les persones residents. La majoria dels enquestats responen que les instal·lacions són correctes i
adequades per a l’atenció dels residents (La suma de molt correcte i correcte suma el 90%) dada molt
semblant a la de l’any passat en què es va concretar amb un 94%.
Atenció i informació

5%
Molt correcte
24%

Correcte
Regular
Incorrecte
71%

Molt Incorrecte

En aquesta segona gràfica es mostra la valoració que se’n fa de l’atenció i la comunicació en quan a la
transmissió de la informació respecte la persona resident. Casi la totalitat dels enquestats valoren que
l’atenció i el tracte de la informació és molt correcte i correcte (Constant que la suma de les dues arriba
al 95%), pel que es senten satisfets en quan a aquest aspecte, valorant que la informació que es
transmet als usuaris i a les famílies és satisfactòria. Observem que s’ha mantingut respecte l’any passat,
també es va obtenir el 100%.
Aptitud dels professionals

Molt correcte

24%

Correcte
Regular
Incorrecte
Molt Incorrecte

76%
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En la tercera gràfica, es defineix com es valora l’aptitud dels professionals per part de les persones
enquestades. Cal destacar que la majoria dels enquestats valoren satisfactòriament l’aptitud dels
professionals. Tal i com reflexa la gràfica, la totalitat valoren l’aptitud molt correcte i correcte, sumant
les dues el 100%, igual que l’any passat, que es va mantenir la mateixa puntuació.

Atenció als residents
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24%

Correcte
Regular
Incorrecte
76%

Molt Incorrecte

En aquesta quarta gràfica, es mostra la valoració en quan a l’atenció als residents. Cal destacar que els
enquestats consideren que l’atenció es molt correcte i correcte (la suma dels dos és el 100%) pel que es
considera que es senten satisfets amb l’atenció rebuda, mantenint-la com l’any passat.
Activitats i animació

Molt correcte
Correcte
48%

Regular

52%

Incorrecte
Molt Incorrecte

En la cinquena gràfica, es mostra la valoració que fan els enquestats respecte el programa d’activitats i
animació que ha dut a terme el centre durant aquest any 2019. La valoració que se’n fa d’aquest any
passat ha sigut molt satisfactòria, pel que es reflexa en la gràfica, la majoria dels enquestats valoren
aquest aspecte correctament (la suma del molt correcte i el correcte suma el 100%).
-

Serveis de suport

Els serveis de suport fan referència al servei de bugaderia, de neteja i de cuina. Els enquestats els van
valorar de la següent manera:
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Servei de bugaderia

5%
19%

Molt correcte
Correcte
Regular
Incorrecte
Molt incorrecte
76%

La sisena gràfica mostra la valoració que van fer els enquestats respecte el servei de bugaderia. Cal
destacar que la majoria dels enquestats consideren aquest servei molt correcte i correcte, sent la suma
dels dos el 95%, lleugerament superior a la percepció de l’any passat, que era d’un 81%.

Servei de neteja

24%

Molt correcte
Correcte
Regular
Incorrecte
Molt incorrecte

76%

La setena gràfica mostra la valoració que van fer els enquestats respecte el servei de neteja. Cal
destacar que tots els enquestats van considerar aquest servei com a molt correcte i correcte (sumant el
94% de la totalitat), mantenint-lo com l’any passat.
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Servei de cuina
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La vuitena gràfica mostra la valoració que van fer els enquestats respecte el servei de cuina. Cal
destacar que la totalitat dels enquestats van considerar aquest servei com a molt correcte i correcte,
sent la seva suma el 100%, igual que l’any passat, la suma del qual era del 100%.

Valoració general
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Regular
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Molt incorrecte

76%

L’últim gràfic, mostra la satisfacció global dels enquestats de la residència Font Santa. Tal i com
observem en el gràfic, el 95% de les persones enquestades valoren el servei que ofereix la residència
com a molt correcte o correcte, obtenint un valor de 9 sobre 10. Respecte l’any passat, observem que
s’ha mantingut la puntuació, que l’any 2018 era de 9,1 punts
-

Propostes de millora i altres observacions

L’apartat d’observacions i les propostes de millora, és un espai on els familiars poden expressar els seus
suggeriments de manera oberta. Dels 21 participants, 5 foren les persones que varen omplir-lo, i totes
les aportacions varen ser per expressar i donar felicitacions per la feina feta i pel tracte rebut.

55

-

Resultat final

L’anàlisi de dades obtingudes en els qüestionaris de satisfacció a les famílies de l’any 2019, ens mostra
que en els diferents aspectes avaluats s’aconsegueix una valoració molt satisfactòria, fet que ens indica
que, pràcticament tots els familiars enquestats estan satisfets amb l’atenció que reben els residents.

8. PLA DE FORMACIÓ
Durant l’ any 2019 s’han realitzat tres cursos formatius que han intentat satisfer les necessitats del
personal en relació a 3 camps que considerem fonamentals per al bon exercici de les tasques de tot el
col·lectiu de treballadores:
-

Reciclatge DEA. Títol oficial per als que ja van fer el curs.
Us del DEA. Títol oficial.
Sexualitat en l’entorn residencial.

Les empreses Gabinete SME y Prevención SL en els cursos relacionats amb emergències i riscos laborals
han ofert una molt bona formació i l’ empresa Labortraining en el curs dedicat als residents també a
realitzat un curs molt útil i de molta qualitat. Les tres formacions han rebut per part del personal una
molt bona acceptació i doten al personal de més eines per desenvolupar les seves tasques
professionals.
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9. SERVEI DE RESPIR FAMILIAR
Un any més hem seguit oferint 3 places a les famílies que tenen algun membre amb discapacitat i
necessiten ajuda en la cura de la persona depenent. No és una qüestió sense importància: l’atenció
continuada a persones amb dependència pot acabar causant estrès i depressions entre els qui se
n’encarreguen. Per això, el Departament de Benestar i Família va crear programes anomenats “de
respir” que milloren la qualitat de vida d’aquestes famílies oferint-les estades curtes en centres que
acullen temporalment les persones discapacitades perquè els familiars-assistents puguin prendre’s un
respir.
Les famílies interessades s’han d’adreçar als serveis socials d’atenció primària dels ajuntaments, o bé,
es poden dirigir a la treballadora social del centre on el seu familiar estigui atès. Allà els informaran del
procediment i les condicions d’accés.
El programa Respir de la Residència Font Santa que es porta a terme des de l’any 2006, contempla 3
places residencials i s’adreça a aquelles famílies residents a la província de Barcelona.
COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Els usuaris del servei de respir familiar són persones en situació de dependència, que presenten
una discapacitat psíquica i/o física.
SERVEIS QUE OFERIM
Els serveis dels que disposa la Residència Font Santa per les places de Respir Familiar són:
 Estades residencials en règim de pensió completa
 Atenció mèdica permanent
 Atenció a les necessitats bàsiques de la vida diària dels residents
 Assessorament i orientació social als residents i a les seves famílies
 Programes de fisioteràpia i rehabilitació (tractaments específics, gimnàstica, etc.)
 Servei de bugaderia
 Servei de cuina

 Programes d’activitats lúdiques i educatives (veure el Pla d’Activitats, punt 3)
ÚS I EVOLUCIÓ DEL SERVEI
Aquest any 2019, igual que l’any anterior, 26 famílies han participat en el servei d’estades de respir
familiar, sol·licitant aquest servei 64 vegades en total.
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Evolució de la demanda del servei els darrers tres anys per nº d’estades:
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El 50% de les persones, és a dir, 13 usuaris, que han fet ús del servei de respir en el nostre centre, han
repetit l’experiència dins del mateix any 2019.

Nombre d’estades per cada usuari
14
12

Nº d'usuaris

10
8
6
4
2
0
1 estada

2-3 estades

4 o més estades

I altres tres persones, s’ha quedat amb nosaltres, ocupant una de les places fixes que tenim.
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Ocupació de les places de Respir Familiar i evolució de l’ocupació
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Durant aquest any 2019, s’ha mantingut una ocupació molt alta de les tres places de respir que
tenim disponibles, sent superior a l’any anterior.

Duració de les estades de respir i la seva evolució
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Aquest any s’han vist incrementades, en relació a l’any anterior, les estades compreses entre 8 i 14 dies. Per
altra banda, es mantenen en nombre les estades inferiors a l’any anterior. Per contra, s’observa una davallada
de les estades superior a 30 dies. Aquest fet es deu, en gran mesura, a que aquest any 2019 hem tingut 5
estades de molta llargada en el temps que ens han ocupat les places que tenim destinades a casos d’urgència
social, durant major temps, fent que es poguessin atendre un nombre menor d’aquest tipus de casos.

Sol·licitud d’estades en funció del mes de l’any
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Tal i com ha passat en els dos darrers anys, les famílies han anat sol·licitant el servei de respir d’una manera
homogènia al llarg de l’any, només observant-se una davallada més important el mes de novembre, en el que
només van requerir d’una estada tres
famílies.

Origen de les persones que usen el servei de Respir familiar
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Tal i com ha passat en els darrers anys, rebem moltes més sol·licituds de comarques que de l’àrea
Metropolitana de Barcelona, on es disposa de major nombre de serveis similars al nostre.

VALORACIÓ DEL SERVEI
La Residència Font Santa ofereix aquest servei des de l’any 2006, havent atès a un total de 128 famílies
al llarg d’aquests 18 anys.
Aquest any 2019, la vinculació dels usuaris a aquest servei ha estat semblant a l’any anterior. Un 66%
de les persones ateses, van començar a fer ús del servei de respir amb anterioritat a aquest any.
La major part de les famílies, que han deixat de fer ús del servei de respir, han pres aquesta decisió per
la manca de necessitat degut a que el seu parent amb discapacitat ha aconseguit ocupar una plaça fixa
en un altre centre o per motius econòmics i familiars, degut a que aquest servei és un recurs cada cop
més costós a nivell econòmic.
El manteniment de la demanda del servei de respir, així com l’elevada vinculació dels usuaris en el
servei de respir que oferim, creiem que respon a tres aspectes principals: 1) als serveis altament
especialitzats que ofereix la nostra Residència, els quals permeten donar resposta a un ampli ventall de
perfils de persones amb discapacitat; 2) a la necessitat de serveis residencials no permanents de les
famílies davant de situacions familiars diverses; 3) a la capacitat de flexibilitat elevada que oferim i que
permet donar una resposta ràpida davant els casos amb derivació de caràcter urgent.
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10. ORGANS DE PARTICIPACIÓ

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE CENTRES:
El Consell de Participació de la Residència Font Santa, com a òrgan de participació i coordinació que és,
té per objecte la promoció de la participació com a membres actius de la societat civil en el qual hi
seran representats la directora del servei, les persones ateses al servei o els/les representants legals,
els/les professionals que treballen al servei, els familiars de les persones usuàries i la titularitat del
servei i/o l’administració local.
Amb data 11 de gener de 2019 va tenir lloc la reunió del CPC amb la participació dels següents
representants:

Assistents:
-

President: Sr. Antonio Monfort i Carrión (Director Tècnic )
En representació de l’entitat:
Vocal: Sra. Immaculada Serrano i Raventós (Gerent i Presidenta de la Fundació)
En representació dels usuaris del Servei: (Familiars representants dels usuaris , ja que tots
estan incapacitats):
Vocal: Sr. Josep Pera I Farré
Vocal: Sr. Antonio Anguas Murillo.
Vocal: Sr. Luis Miguel Rendos Muro.

-

-

Vocal: Sr. Agustín Martínez Huerta.
En representació de les famílies:
Vocal: Sra. Inés Velasco Vargas.
En representació dels treballadors:
Vocal: Sra. Sandra Renau i Domingo
Secretària: Sra. Mar Manso i Raventós
En representació de l’Administració local:
Vocal: Sra. Lluïsa Sueiro i Iglesias
En representació de l’Administració finançadora del servei :
Sr. Salvador Coll i Artés

Dins del temes contemplats en el ordre del dia es van exposar els següents:
-

Presentació del nou membre del CPC.
Presentació de la memòria social del 2018
Presentació del resultat econòmic del 2018 i del pressupost del 2019
Precs i preguntes.
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11. RELACIONS INSTITUCIONALS
Atès que el nostre servei està dirigit cap a persones amb discapacitat intel·lectual en procés
d’envelliment, i tenint present que el servei contempla 3 places amb trastorn de la conducta i 3 de
respir, comporta unes relacions i coordinacions força diversificades.
Per altre costat el fet d’avançar cap a una vida més participativa i comunitària fa créixer les relacions i
coordinacions amb diferents organitzacions públiques i privades.



























Secretaria de DGPS.
Serveis Territorials de Barcelona i Comarques (ICASS)
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Subirats, Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, Clínic de Barcelona, Hospital de Sant Joan de Déu
Hospital Sant Rafael, Hospital Residència Els Camils, Hospital de Bellvitge i Hospital Vall d’Hebron
CAP de St. Pau d’Ordal, EAR Equip d’Atenció a les Residències i ABS Vilafranca Penedès Rural
CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults) de Vilafranca del Penedès i de Sant Sadurní d’Anoia
SEMS-DI Costa de Ponent (Servei de Salut Mental per a Persones Discapacitades).
ASSIR ABS Vilafranca i ABS Sant Sadurní
Institut Català d’Oncologia
Transport sanitari de Catalunya (TSC)
Fundació Tutelar Aspanin, Fundació Tutelar Aspanias i Fundació Tutelar Fuseat
Associació de Veïns del barri de Casablanca de Subirats
Casa de Família “El Cenacle”
Fundació “Mas Albornà” i Centre Ocupacional “Mas Albornà”
Servei d’Ocupació i Formació – La Fassina de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
FEGP, Federació Empresarial del Gran Penedès
Federació DINCAT, Discapacitat Intel·lectual Catalunya
Centre Vilarnau de sant Sadurní D’Anoia.
Autocars Vendrell
Cafès Novell
Fundació Roviralta
Biblioteca Municipal de Sant Sadurní d’Anoia
Complex esportiu de Sant Sadurní d’Anoia
Ortopèdies Penedès, J. Guzmán i Benestar Senior
Serveis Socials de l’ Ajuntament de Barcelona
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12. MILLORA CONTINUA- OBJECTIUS (2019- 2020)

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS PLANTEJATS AL 2019:
Durant aquest any 2019 el centre ha renovat la Certificació amb el Sistema de Gestió ISO 9001/2015.
Treballar dins d’aquesta norma de treball, ens permet disposar d’un sistema de millora continua, que
ens facilita la sistematització i millora dels diferents processos tant interns com externs que duem a
terme en el dia a dia en el nostre centre.
En relació a la qualitat de vida dels residents, s’han continuat duen a terme diverses actuacions
encaminades a assegurar, dins del marc institucional, l’atenció a la persona des d’un punt de vista
individual, tenint en compte els seus interessos, capacitats i necessitats, adaptant el nostre treball a
cada situació diària.
Alhora, en el 2019, hem continuat la divulgació dels treballs realitzats pels residents, participant en
iniciatives i activitats que organitzen els diferents ajuntaments dels pobles veïns, al voltant de
l’elaboració de productes artesans e informant de manera periòdica als familiars dels usuaris
mitjançant de fotografies i cartes informatives.

OBJECTIUS PLANTEJATS PEL 2020:
Els principals objectius institucionals i estratègics per el proper any 2020 s’estableixen a partir de tres
línies principals d’actuació:





Continuar amb el procés de millora de processos tant interns com externs.
Mantenir les activitats que les persones ateses fan fora i dins de la residència.
Manteniment i millora de les instal·lacions del centre.
Millora de la satisfacció de les famílies mitjançant el increment de la comunicació i
participació dels familiars en les activitats que realitzen les persones ateses, així com en el seu
dia a dia.
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13. NOTICIES DESTACADES A LA RESIDÈNCIA DURANT L’ANY 2019
Participació en la setena Edició de la Festa del Medi
Ambient que va tenir lloc el dia 11 de maig de 2019
organitzat per la Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Subirats.

Fira Sant Jordi de Sant Sadurní d’Anoia
Participació a la fira del llibre de Sadurní
d’Anoia que va tenir lloc el dia 23 d’abril de
2019 en motiu de la Diada de Sant Jordi.

Fira Tasta’l de l’Ordal
Participació en la fira d’entitats que va organitzar el poble de
l’Ordal el dia 24 de novembre de 2019.

Festival EVA:
La Residència ha participat en el festival EVA (Festival En Veu
Alta), oferint les seves instal·lacions per dur a terme una de les
sessions de lectura que es duen a terme dins d’aquest festival

Programa de Sortides amb La Casa de Família El Cenacle:
Gràcies a seguir disposant d’una furgoneta adaptada,
durant aquest any 2019, hem pogut gaudir d’un
programa de sortides i visites al Cenacle que ha fomentat
la inclusió dels nostres residents en la vida de la comarca.
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