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L’Asil Hospital batega, té vida pròpia. La vida de totes les persones que hi viuen, que hi 
treballen, que la visiten, que hi passen per algun motiu o altre. Aquesta memòria és un recull de 
la vida, de les vides que n’han fet de l’Asil, casa seva. 

Porta oberta, sense horaris de visites, on tothom hi és benvingut a compartir, acompanyar  i a 
donar suport i escalf,  a les persones que hi viuen o hi passen una part del seu dia.  

Famílies que entren i surten, voluntaris que hi donen caliu. Les sortides en grup dels dimarts i 
els dijous a fer un cafè. Els nens, nenes i joves de les  escoles que ens venen a alegrar l’estona. 
Les sortides a la llar  d’infants. L’esperada sortida a la platja. Les noies de la biblioteca que ens 
venen a llegir històries. Els assajos i la posada en escena de la funció de teatre. Les manualitats 
per vendre a la tómbola. Les corals i grups que ens venen a regalar la seva música. Els 
pastorets i l’esperada visita dels reis de l’orient. Els jocs de cartes i de dòmino, o qualsevol altre 
tipus de joc de taula... 

Els anys acumulats al cos, les cames que ja no caminen, les malalties que amb l’edat es van 
col·leccionant.  

Les cuidadores i els cuidadors, que ajuden als residents a vestir-se, a desplaçar-se,  i a menjar. 
Les infermeres que tenen cura de cada una de les persones. El metge que busca solucions als 
mals que es van patint. La treballadora social que facilita els tràmits i ajuts. Els fisioterapeutes 
que s’escarrassen per recuperar i mantenir les  articulacions desgastades. La terapeuta 
ocupacional. La psicòloga. L’educadora social. La integradora social. Els nois de la recepció. Els 
cuiners. Les persones que fan els llits i tenen cura que la casa estigui neta i endreçada. Els 
paletes que no paren. Els que estan al menjador i serveixen a taula. Els que renten la roba. Els 
que tenen cura a les nits mentre els residents dormen o es desperten mentre encara és fosc....  

Tantes vides  no es poden escriure en una memòria, però sí que es poden sentir, veure, viure i 
respirar, quan entrem a l’Asil Hospital de la Garriga. I aquest és el fruit de tot un grup de 
persones que forma un equip únic. Un gran equip. I sempre hi sou benvinguts !. 
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- RESIDENTS:  33 INGRESSOS 

     25 dones  8 homes 

 

Ingressos per mesos: 

     Gener: 4  Juliol: 3 

     Febrer: 6  Agost: 2 

     Març: 4  Setembre: 2 

     Abril: 0  Octubre: 2 

     Maig: 1  Novembre: 3 

     Juny: 4  Desembre: 2 

 

- BAIXES: 33 

     22 DONES  11 HOMES 

 

     PER DEFUNCIÓ: 32 ALTRES RESIDÈNCIES: 1 

     21 Dones    1 Dona 

     11 Homes    
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Baixes per mesos: 

 

     Gener: 5  Juliol: 1 

     Febrer: 6  Agost: 3 

     Març: 2  Setembre: 2 

     Abril: 0  Octubre: 1 

     Maig: 2  Novembre: 3 

     Juny: 5  Desembre: 3 

 

 

RESPECTE DELS GRAUS DE DEPENDÈNCIA: Hi ha 123 residents, dels quals:  

 

Alta dependència:      52 persones 

Mitja dependència:      54 

Baixa dependència:    8 

Grau dependència sol·licitat:   3 

Autònom. Sense grau dependència:   4 
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- CENTRE DE DIA: 58 persones 

 

     HAN COMENÇAT EL 2019  SERVEI DE MENJADOR 

     20 (15 dones i 5 homes)  8 (5 dones i 3 homes) 

 

     Usuaris Centre de dia que han passat a residents: 7 

     Retorns a casa (Domicilis)    5 

     Èxitus:       2 

     Ingressos a altres residències:    3 

 

RESPECTE DELS GRAUS DE DEPENDÈNCIA: dels 58 usuaris del centre de dia, hi ha:  

 

Alta dependència     5 persones 

Mitja dependència     19 

Baixa dependència     2 

Grau dependència sol·licitat:   25 

Autònom. Sense grau dependència:  8 
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 Infermeres:   5 distribuïdes de la següent manera:  

 

2 els matins (de dilluns a divendres) 

1 a les tardes 

1 el cap de setmana amb el reforç d’1 auxiliar 

1 de reforç els dimecres i dijous a la tarda pel “passe de 
visita” i el divendres al matí per recepcionar la medicació 
setmanal. 

 Auxiliars:   49 distribuïts de la següent manera: 

 

18 els matins 

13 a les tardes 

4 a les nits 

14 venen només el cap de setmana 
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RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES: 

L’atenció a les famílies s’inicia ja abans del ingrés amb la valoració d’infermeria. 
Aquest primer contacte ens serveix per: 

 

- Conèixer l’entorn on es troba el resident 

- Conèixer l’estat físic, psíquic, emocional i espiritual de la persona, tot i que mai és 
del tot acurada. 

- Conèixer les relacions i el suport familiar i social que té. 

- Ens permet saber quina àrea del centre és més adient i si pot ingressar al llit que hi 
hagi lliure o bé cal fer algun canvi. 

- Ens permet tenir la informació que llavors passarem al personal per tal que la 
rebuda i/o acollida sigui més fàcil. 

 

En aquesta primera trobada familiar, és on s’establirà la base de la relació de 
confiança  per a les situacions que vindran. Per tant, és molt important que el 
contacte sigui cordial, ampli i desvetllant els dubtes i pors familiars. Durant l’ingrés, 
la relació es va desenvolupant a mesura que els esdeveniments amb el resident es 
van produint. Al no haver-hi horaris establerts, la família pot acudir a la infermera 
per resoldre els dubtes, pors, queixes i agraïments, sempre i en qualsevol moment. 

La relació dura fins després de la mort, doncs alguns familiars se senten vinculats al 
centre, i alguns van venint i alguns no tornen més. 
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ATENCIÓ A LES FERIDES: 

 

Les ferides i/o úlceres són un dels problemes que es donen amb molta freqüència en 
la gent gran, per una sèrie de factors: problemes vasculars, disminució de la 
mobilitat, pell seca i alentiment de la curació de les ferides. 

 

Els resultats obtinguts són els següents:  

 

- Total ferides i/o úlceres: 247  

 

Classificació segons causa: 112 són UPP (45,3%), 96 són Traumàtiques (38,9%), 9 
són Vasculars (3,6 %) i 30 són d’Altres causes (12,2%). Entenem com a d’altres 
causes una cremada solar, un furóncol, descamació, impetigen, un herpes Zòster, 
etc. 

Temps de curació: 126 s’han curat abans d’un mes (42,2%); 66 s’han curat entre 1 i 
3 mesos (26,7%); 8 han necessitat més de 3 mesos per curar-se (3,3%); 21 no 
s’han guarit (8,5%). Entenem el concepte de “no guarir-se” quan la persona que 
pateix la ferida i/o úlcera ha sigut èxitus o bé ha sigut alta del centre. Finalment, un 
23 (un 9,3%) no s’han guarit en finalitzar l’any 
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Veient els resultats obtinguts, les conclusions que extraiem són les 
següents: 

 

- Cal continuar formant al personal cuidador en la prevenció de ferides traumàtiques 
i d’UPP, i posar especial èmfasi en la prevenció de la causa traumàtica que és la que 
té un percentatge d’afectació més elevat.  

 

- Cal continuar formant el personal cuidador sobre com actuar davant l’aparició d’una 
úlcera i, sobretot, en la importància de comunicar-ho a infermeria.  

 

- Cal continuar treballant per minimitzar el temps de curació de les ferides i/o 
úlceres. 

 

- Cal continuar fent un registre d’úlceres exhaustiu, diari i personalitzat per el bon 
seguiment. 

 

- Cal que el servei d’infermeria es vagi actualitzant i formant en les noves tècniques 
d’aplicació sobre les cures. 
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ATENCIÓ A L’ALIMENTACIÓ: 

 

Tenim persones amb necessitats especials relacionades amb l’alimentació. Un 
aspecte  és la consistència dels aliments i l’altre és el contingut de la dieta en funció 
de certes malalties o al·lèrgies.  Disposem de 5 grups diferents, són els següents: 

Un grup són les persones que per els seus problemes de deglució no poden menjar 
sencer i necessiten menjar triturat. Són un grup molt important i actualment són un 
total de 23 persones. 

El seu menjar es prepara amb el mateix contingut que el menjar de consistència 
normal, i en els líquids s’afegeix espassant. En alguns casos, segons el menú, alguns 
residents poden menjar el menjar sencer, ben aixafat. En aquests casos ho fem així 
per que pugin gaudir més dels àpats. 

 

El segon grup el formen els diabètics, del qual tenim 33 (29 residents i 4 centre de 
dia). 

El menú és bàsicament el mateix, només es tenen en compte les racions, se’ls hi 
dóna pa integral, que els hi permet controlar millor les seves glicèmies i els donem 
sacarina per ensucrar. 

 

El tercer grup el formen les persones que són intolerants a la lactosa, del qual tenim 
6 residents.  

En aquests casos  es substitueix  la llet i el iogurt normal per sense lactosa. El plats 
que tenen formatge se’ls hi treu, i els àpats que tenen beixamel, se’ls hi dóna sense, 
si és possible. Si és necessari es substitueix el plat. 
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En quart lloc tenim les al·lèrgies alimentaries. 1 persona té al·lèrgia al marisc. 

En aquest cas se li adapten els plats que contenen aquests aliments i es 
substitueixen per altres opcions similars. 

 

En cinquè lloc estan les persones que no poden beure alcohol. Tenim 1 persona al 
centre de dia. Això s’ha de tenir en compte els diumenges i festius, que s’acostuma 
donar una mica de vi o cava amb els àpats del dinar o del sopar.  
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- Infermeria és l’encarregada d’ubicar el personal en els diferent llocs de feina del 
nostre centre. 
 

- El departament de personal ens subministra les cuidadores que treballen i els seus 
horaris, tant entre setmana com el cap de setmana i les infermeres els situen a un 
lloc del centre.  

 

- Dues infermeres s’ocupen de distribuir a les cuidadores durant la setmana i les altres 
dues s’ocupen de distribuir el personal del cap de setmana. 

 

- També és la infermera o infermeres que treballen les encarregades de solucionar els 
imprevistos de personal, redistribuint el personal mentre es troba a algú per cobrir a 
la persona que falta. 
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El problema de les caigudes a les residències és un dels problemes més importants i 
que ocasionen més dependència. Més importants per les conseqüències físiques, 
psíquiques i socials que ocasionen.  

La majoria de caigudes no tenen conseqüències físiques greus, però generen per, 
inseguretat i desconfiança en un mateix i en l’entorn, que només per això pot produir 
en la persona gran més risc de caure, disminució de la mobilitat autònoma, tristesa, 
disminució d’activitat social i d’oci i aïllament social.  
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- Al matí hi ha molta activitat entre higienes, 
fisioteràpia, tasques d’educació social i teràpia, 
per tant més activitats comunes i amb personal. 

- A la nit, tenim com a objectiu bàsic afavorir el 
descans, pel que es disminueix molt el risc. 

- En canvi a la tarda, en primer lloc hi ha 
activitats però no amb tanta presència ni 
quantitat, i hi ha estones on alguns residents 
descansen a l’habitació, o deambulen més. 

- També cal tenir en compte que s’accentua el 
cansament cap a les últimes hores del dia. 

 

- I per últim el personal ja detecta que les persones amb algun tipus de deterior 
cognitiu, pateixen més agitació psicomotriu al capvespre. 

La majoria de persones, en concret, 71 han caigut a l’habitació amb l’acció d’aixecar-
se del llit. 

I 76 persones no han tingut cap mena de lesió. 

En canvi, en tot l’any, 2 persones han patit fractura o fractures de costelles; 2 han 
patit fractura de fèmur; 1 fractura d’húmer i 4 han necessitat punts de sutura. La 
resta han presentat contusions, hematomes o dolor durant alguns dies que de 
vegades, han necessitat analgèsia. 

 

horari 

matí tarda nit
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Com a conclusions podríem cloure dient que: 

 

- No existeix el risc zero i cal que informem a la família d’això. 

- No tenim com a objectiu coartar massa la mobilitat i la llibertat de cada resident. 

- Cal sempre acordar amb el resident i/o la família les mesures que apliquem per 
prevenir les caigudes. 

- Descartem les subjeccions en primera opció, pel que val també un acord i formació 
amb tot el personal. 

- Caldria continuar informant i conscienciant a tot el personal, sobretot al personal 
auxiliar de la importància de la prevenció de caigudes. Però també als voluntaris, 
famílies, visites i fins i tot a les persones responsables del disseny de noves unitats. 
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- Aquest 2019, s’ha continuat amb el sistema de preparació de medicació a través 
d’una farmàcia externa, i la revisió i preparació per torn per part de les infermeres. 
Això suposa una mitjana de 3 infermeres al dia durant 2’5 hores i els divendres una 
extra de 2 hores més. Amb aquest sistema s’han disminuït errors i el seguiment és 
més detallat, ja que la infermera revisa cada presa de medicació. 

 

- Un cop al mes es revisen les caducitats a les receptes electròniques i es porta un 
control de la medicació en estocatge.         
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La intervenció des de Teràpia Ocupacional es centra en l´avaluació de les capacitats 
funcionals i en el posterior manteniment i/o recuperació de la mateixes. 

El terapeuta completa una valoració global detallada de la situació funcional del 
pacient en termes del què pot fer i en quina mitjana ho efectua, desenvolupant a 
l’arrel d´aquesta valoració el pla inicial de manteniment entorn a totes les activitats 
de la vida diària(AVD)(auto manteniment, treball i oci). 

El Terapeuta Ocupacional utilitza l'activitat amb propòsit i l'entorn per a ajudar la 
persona a adquirir el coneixement, les destreses i actituds necessàries per a 
desenvolupar les tasques quotidianes requerides i aconseguir el màxim d'autonomia i 
integració. 
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ÀREES D’OCUPACIÓ 

 
Activitats de la vida diària 

Activitats Instrumentals de la vida diària 
Educació 
Treball 

Joc 
Oci 

Participació social 

DESTRESSES PER 
L´EXECUCIÓ 

 
Sensorials/perceptives 

Motrius i praxis 
Integració Cognitiva 

Psicosocials 
Recursos i fortaleses 

 

PATRONS 
D´EXECUCIÓ 

 
Hàbits 

Rutines 

Rols 

Rituals 

 

 

CONTEXT/ENTORN 

Cultural 

Físic 

Social 

Personal 

Espiritual 

Temporal 

 

 
DEMANDES DE L´ACTIVITAT 

 
Objectes 

Espai 

Socials 

Seqüència i durada 

Accions necessàries 

Funcions corporals necessàries 

Estructures corporals 

necessàries 

 

SUBSISTEMES 

Volitiu; causalitat 

personal 

Habituació; rols i hàbits 

Realització; social, 

cognitiu i emocional 

 



 

 
 

24

 

FISIOTERÀPIA       50/diari 

TERÀPIA OCUPACIONAL     35/diari 

GRUP PSICOMOTRIU     40/diari 

SORTIDA URBANA      50/diari 

TALLER SENSORIAL     50/diari 

TEATRE       16/diari 

ESTIMULACIÓ COGNITIVA    35/diari 

TALLER CREATIU      40/diari 

TALLER DE COSTURA     15/setmanal 

TALLER D´OCI      60/setmanal 

TALLER DE CANT      35/setmanal 

ESCOLA BRESSOL LES CALIUES   12/quinzenal 

COL·LEGIN INTERNACIONAL SEK CATALUNYA 10/setmanal 

LECTURA EN VEU ALTA (Biblioteca)   50/mensual 
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La fisioteràpia és una professió autònoma i amb identitat pròpia dins de l’àmbit de la 
sanitat. Els seus objectius són:  

Restablir, preservar i/o potenciar el nivell de salut de la persona, a través de 
tècniques terapèutiques i de diferents agents físics (crioteràpia, termoteràpia, 
electroteràpia, mecanoteràpia, etc.) per a la millora física i orgànica de la persona. 

El/la fisioterapeuta fa la rehabilitació tant en processos aguts com en processos 
crònics, mitjançant dues formes de treball: 

 

- Individual 

- En grup 

 

S’aplica el tractament de forma individualitzada, en funció a les necessitats de cada 
usuari. Per determinar-ho es realitza una valoració inicial durant la primera setmana 
que l’usuari està al centre, on es valora el balanç articular, balanç muscular, dolor, 
equilibri i marxa, les transferències i la utilització d’ajudes tècniques; i cada cert 
temps es va valorant la seva evolució per si cal determinar nous objectius i/o 
tractaments o cal seguir igual. 
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S’utilitzen les escales de dèficit muscular i d’Ashworth (valorar la força i el to 
muscular), l’escala EVA (valorar el dolor) i escala de Tinetti (valorar l’equilibri i la 
marxa)  

Hi ha 3 fisioterapeutes, i es distribueixen la feina en les diferents zones de la 
residencia (planta blanca, caseta de fusta i gimnàs), on cada dia s’aplica rehabilitació 
individualitzada a cada una de les zones.  

Cada dia realitzen tractament individualitzat i/o activació (activitat física que realitza 
l’usuari de forma activa i individualitzada) aproximadament entre 50 i 60 usuaris.   

D’aquests tractaments individuals i /o activació, que es realitzen diàriament, entre 
30 i 40 es realitzen al gimnàs, entre 8 i 10 són pacients de la planta blanca i entre 8 
i 10 són de la caseta. 
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Des de la disciplina de l’educació social es proposen tècniques per un pla 
d’intervenció creatiu, flexible i adaptat. El que es vol, és fonamentar la formació 
d’actituds, desenvolupament emocional, creativitat, metodologia activa i 
participativa, obertura i acceptació per aconseguir canvis significatius i una educació 
global, sent la persona protagonista de la seva pròpia identitat, significat i sentit a la 
seva vida.  

 

L’educadora social actua en la persona mitjançant el grup, a partir de quatre pilars 
bàsics:  

 

1. Atenció a la persona segons les capacitats, les habilitats, les  destreses i els 
desitjos per fonamentar el seu benestar general i facilitar la seva relació grupal.  
 

2. L'entorn immediat com a element potenciador de les relacions interpersonals i 
com a facilitador de l'adaptació de la persona gran al centre.  
 
2. L'activació social i comunitària, amb la promoció de la participació de la persona 

dins de la població per mantenir la seva socialització i integració.  
 
3. La participació coordinada amb altres professionals de l'equip interdisciplinari del 

centre 
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Mitjançant els diferents tallers proposats des de l’àrea de l’educació social es busca: 

 

- Millorar l’estat de benestar de les persones en l’àmbit geriàtric. 

- Millorar la qualitat de vida dels usuaris. 

- Mantenir o millorar les habilitats cognitives i funcionals. 

- Augmentar el nivell d’autoestima. 

- Col·laborar en la preparació de festes. 

- Relacionar-se de forma positiva amb la resta dels usuaris. 

- Divertir-se i distreure’s. 

- Prevenir les limitacions pròpies de l’edat de cada usuari. 

- Potenciar les habilitats socials de l’usuari per tal de treballar en grup. 

- Facilitar l’adaptació dels nous residents al centre i la seva integració amb la resta 

del grup. 

 
L’educadora social realitza diàriament tallers de manualitats i estimulació cognitiva a la 
Sala Nova conjuntament amb la psicòloga. 
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 Projecte ACADA. Atenció a la diversitat:     7 estudiants 
 Col·legi Internacional SEK Catalunya:      50/60  
 UVIC (Universitat de Vic). Fisioteràpia:    2 
 UVIC .Educació Social:       4 
 UVIC. Infermeria        2 
 Escola Pia Caldes de Montbui  Cures Aux. D’infermeria       2
 Universitat de  Girona (Facultat d’Educació i psicologia)     1
 Fundació Blanquerna   Grau 4t de Psicologia                     1
 SOC (Mordered). Atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials                                   1                               
 Formació i Gestió SCCL. Atenció a les persones 

en  situació de dependència      1
 Centre d’Estudis Catalunya. Atenció a les persones 

en  situació de dependència                                            1
 Centre Sant Francesc. F.P. Integració Social    1
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 Curs manipulador d’aliments    41  persones 

 Curs de prevenció de riscos laborals   13  

 Curs sistema informàtic Aegerus    13  

Actualment col·laboren amb el nostre centre una cinquantena de voluntaris en 
diferents taques: 

ens ajuden a bugaderia, recepció, donar menjars, acompanyaments, sortida urbana, 
sortida a la platja, costura, tallers, jocs de taula, etc.  

Hi ha que venen cada dia i en ajuden amb a la cuina o a donar àpats; i d’altres que 
venen un dia a la setmana i en acompanyen a la sortida urbana o comparteixen 
estones d’oci amb els residents. 

 

Voluntaris del Poble  Voluntari de centres terapèutics 

40      18 

29 Dones i 11 Homes   6 Dones i 12 Homes 
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Aquest any, a més de continuar les obres del nou edifici, hem adquirit: 

 

- Material informàtic:   
 

6 Ordinadors i 5  Tablets 

 

- Material rehabilitació, sales, vestuaris i habitacions: 

 

2 grues 

1 Taula de transferències 

4 Pedalers 

1 Joc construccions textures fines 

1 taula rehabilitació fisioteràpia 

1 Aparell infrarojos 

1 Aparell Parafangs 

15 matalassos aire i compressors 

6 Desennuegadors (Dechoker)  

2 Trituradors pastilles elèctrics 
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2 cadires despatx negre 

25 butaques faig blaus 

1 elevador WC amb braços 

2 taules rodones peu metàl·lic 

9 taquilles 

5 sofàs 

 

- Material cuina i bugaderia: 

 

1 rentadora industrial 

2 carros de neteja 

2 Congeladors 

1 carro de cuina 

1 carro de roba 

1 talladora cuina 

2 batedores 

1 microones industrial 

2 picadores 

Mainatge de cuina 
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Els canals habituals de comunicació externa no només s’han mantingut com cada 
any, sinó que s’han ampliat. 

La política de transparència de l’Asil s’aplica també en tot el que fem perquè 
familiars, amics i tota la gent del poble/entitats que hi està interessats coneguin el 
dia a dia, permetent-nos posar en valor la tasca del personal de la casa, a la vegada 
que ser una finestra oberta pels familiars que volen saber quines activitats fan els 
seus pares, avis o altres familiars que viuen entre nosaltres. Es produeix bastanta 
interacció amb el públic que ho rep, ja que hi ha moltes reaccions i comentaris a tot 
el que es dóna a conèixer. 

- Així hem seguit mantenint activa de forma diària la pàgina web 
(http://www.asilhospitallg.com ) on: 

- Apareix tota la informació necessària del funcionament de l’Asil Hospital. Des 
de l’organigrama fins a l’exposició dels comptes anuals de l’entitat. 

- Un apartat (blog) on es pengen notícies del dia a dia amb imatges. 
 
- La pàgina del Facebook (https://www.facebook.com/AsilHospitalLaGarriga/)  
augmenta dia a dia en nombre de seguidors (800 a finals dels 2019) i allà es pengen 
i anuncien totes les activitats que es fan. S’anuncien abans de fer-les i quan s’han 
dut a terme es penja un nou post informatiu acompanyat de les imatges/vídeos 
corresponents. 

- I, en el mes de novembre, vàrem ampliar la nostra presència, obrint una nova via 
de comunicació a través d’un altra xarxa social, Instagram 
(https://www.instagram.com/asil_hospital_la_garriga/ ) on complementem 
diàriament el que pengem al Facebook i a la Web i on parlem no només d’activitats 
sinó que anem presentant a tot el personal que treballa a l’Asil per posar cara i noms 
i, seguir posant en valor la seva tasca professional. 
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