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les infermeres del CAP i de Mútuam, es van fer càrrec de 
l’assistència mèdica durant la greu crisi sanitària que 
vàrem patir. Sempre més els hi estarem agraïts.

Especialment volem agrair l’esforç mantingut per 
tot l’equip de treballadors de l’Asil Hospital: metge, 
infermeres, treballadores de la neteja, cuidadores, 
personal de cuina i bugaderia, fisioterapeutes, 
psicòloga,  personal administratiu, educadora social, 
treballadora social, terapeuta ocupacional,... que 
durant les setmanes més dures de la crisi sanitària, van 
donar un exemple de compromís i professionalitat, que 
tot i assumint que estaven posant en risc la seva salut i 
la de les seves famílies, van treballar llargues jornades 
per a tenir cura de les persones residents, garantint en 
tot moment una atenció de qualitat.

Volem expressar la nostra gratitud a les famílies, que 
des del primer dia ens vàrem fer arribar el seu suport i 
gestos de solidaritat.

També volem agrair les nombroses aportacions 
de material, com les  mascaretes fetes per mans 
voluntàries i sovint anònimes, o les bates fetes amb 
bosses de plàstic,  que vàrem anar rebent de manera 
continuada, durant les setmanes més crítiques de la 
pandèmia tant per part de persones privades com 
d’empreses, centres educacions, associacions i 
entitats. Es va desplegar tota una onada de solidaritat, 

Aquesta memòria, és un recull de les  vivències que 
s’han anat produint durant l’any 2020. Un any que tots 
recordarem al llarg de les nostres vides com l’any de la 
pandèmia Covid. Certament ha sigut un any duríssim, 
ja que quan el dia 12 de març quan vàrem tancar les 
portes de l’Asil Hospital i ens vàrem confinar, encara 
que llavors no ho sabíem, el virus SARS Cov-2 ja el 
teníem a dintre. 

Un dels nostres punts forts i característica intrínseca de 
casa nostra, sempre ha estat la rica convivència entre 
residents, persones de centre de dia, familiars, amics, 
voluntaris, visites d’escolars, sortides en grup pel 
centre urbà, etc. Un grapat d’activitats que sempre ens 
havien donat molta  vida i que aquest cop van afavorir 
la transmissió del virus i de la malaltia. Molts residents 
es van encomanar d’aquest virus , i un alt nombre de 
persones van morir.

Un factor que va agreujar la ja difícil situació, va ser 
l’escassetat de material EPI (equips de protecció 
individual), l’absència de test diagnòstics durant les 
primeres setmanes (PCR) així com les dificultats i 
limitacions existents alhora de poder traslladar a les 
persones malaltes a l’hospital. Sense test diagnòstics 
no podíem saber si una persona era contagiosa, com a 
portadora asimptomàtica del virus. 
Durant la primera onada, quan tant el Dr. Montal com el 
Dr. Cruells van estar malalts per la Covid,  els metges i  

Introducció
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que recordarem per sempre. I no ens podem oblidar el 
suport logístic i humà rebut per part  dels veïns, dels 
cossos de seguretat, i d’organitzacions com Metges 
Sense Fronteres i Open Arms. 

El nostre més profund agraïment a tots aquells  que 
d’alguna o altra manera ens va fer sentir la seva 
proximitat tot i la distància pel fet de tenir les portes 
tancades. També volem manifestar públicament el 
nostre agraïment a l’Ajuntament de la Garrriga, pel seu 
suport, tant de tipus  material com  alhora de fer-nos 
costat.

D’aquesta crisi tots nosaltres en sortirem diferents, 
sobretot més preparats i conscienciats de la nostra 
fragilitat.

Memòria 2020
Asil Hospital La Garriga

Joan Cruells i Pagès
Director 
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Atenció Sanitària

L’Asil Hospital és una residencia assistida.  És la llar on hi 
viuen persones que per raó d’edat o per malaltia, s’ha 
fragilitat i tenen un estat de salut que precisa atenció i 
seguiment sanitari. 

“L’equip de professionals sanitaris està 
format per un metge i quatre infermeres 
amb el suport d’un equip multidisciplinari.”

L’equip de professionals sanitaris està format per un 
metge i quatre infermeres, que amb el suport de les 
cuidadores i dels professionals tècnics: psicòloga, 
terapeuta ocupacional, fisioterapeutes, educadora 
social, integradora social i treballadora social, formen 
un equip multidisciplinari, amb l’objectiu de vetllar per 
la salut i el benestar de les persones grans, que han fet 
d’aquest lloc, casa seva.

“Seguint les recomanacions del Procicat, el 
12 de març vàrem tancar les portes de l’Asil 
i del servei de Centre de Dia.”

Seguint les recomanacions del Procicat, el 12 de març 
vàrem tancar les portes, anul·lant les visites de familiars 
i voluntaris. També vàrem tancar el servei de Centre de 
Dia. En aquell moment encara no sabíem que ja hi havia 
persones que ja s’havien infectat pel virus.

Quan van començar a  aparèixer persones amb febre, 
la primera mesura que vàrem prendre va ser la d’aïllar 
a totes les persones a l’interior de les seves habitacions, 
doncs no podíem diferenciar ni saber qui era portador 

del virus, per separar-lo de les persones no infectades. 
Com tampoc podíem saber quins treballadors, eren 
portadors asimptomàtics.

Durant la primera onada, vàrem patir la part més dura 
de la pandèmia, amb un nombre elevat de residents 
malalts i una part dels treballadors de baixa per 
Covid.  Però la part més dura i irreparable varen ser les 
nombroses defuncions. Un total de 12 persones van 
morir per Covid confirmat (PCR positiu). També van 
morir altres 23 persones sense que haguéssim pogut 
confirmar el possible diagnòstic de Covid, ja que no 
teníem accés als test diagnòstics.

Un cop es va conèixer l’existència de les primeres 
defuncions per Covid, i les baixes mèdiques per Covid 
del director, del metge del centre i d’una infermera, es 
va organitzar un equip de crisi format per la presidenta 
de la Fundació, les infermeres, una auxiliar, el 
responsable de recursos humans i  la treballadora social. 

“Des de la sanitat pública no ens podien 
oferir test diagnòstics, així que vàrem 
contactar amb un laboratori privat per tal 
de poder realitzar el test PCR  a tots els 
residents i al personal de la casa.”

Tenint en compte que des de la sanitat pública no ens 
podien oferir test diagnòstics, vàrem poder contactar 
amb un laboratori privat per tal de poder realitzar el 
test PCR  a tots els residents i al personal de la casa. A 
partir d’aquí ja vàrem poder identificar a les persones 
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Des de la primera onada, hem seguit mantenint els 
grups bombolla, esperant la desitjada vacuna, que 
sabíem que no arribaria fins a principies de l’any 2021. 

“A petició del CatSalut vàrem habilitar una 
planta medicalitzada, on s’hi van instal·lar 
25 punts de subministrament d’oxigen.”

A petició del CatSalut, a partir del mes de maig, vàrem 
habilitar una planta medicalitzada, on s’hi van instal·lar 
25 punts de subministrament d’oxigen. En aquesta 
planta hi hem acollit a persones de residències que 
van entrar en crisi sanitària. Hem tingut persones 
procedents de la residencia de Sta Eulàlia de Ronçana, 
de la residència  Reig de la Garriga, de la Residencia del 
Pilar de la Garriga, de Can Sauleda de Sant Antoni de 
Vilamajor, etc. El departament de Salut, ha sigut qui ha 
coordinat aquets ingressos temporals. També vàrem 
habilitar 7 habitacions per fer aïllaments preventius, per 
a persones que tenien símptomes sense confirmació 
de diagnòstic Covid.

Quan el Dr. Montal  va recuperar el seu estat de salut, 
va tornar a assumir l’assistència medica, passant visita 
diàriament de dilluns a divendres, com també assumint 
les urgències mèdiques que s’han pogut presentar 
durant el cap de setmana.

“Una de les conseqüències del confinament, 
pel fet d’haver reduït la mobilitat, és la 
reducció de les caigudes.”

infectades i  separar-les de les no infectades. Així com 
evitar que els treballadors infectats però asimptomàtics 
i potencialment contagiosos, vinguessin a treballar.

“El cost econòmic dels 230 PCR’s 
efectuats, va ser assumit majoritàriament 
per l’ajuntament i per donatius del grup 
municipal d’ERC i el de la CUP.”

Volem fer constar que el cost econòmic dels 230 
PCR’s efectuats, va ser assumit majoritàriament per 
l’ajuntament i per donatius que varen fer el grup 
municipal d’ERC i el de la CUP. 

Els cos de bombers, ens va assessorar a l’hora d’establir 
els circuits i la sectorització de la casa, on una part de 
l’edifici era per a persones amb infecció Covid i l’altre 
part - com si fossin edificis separats -  espai lliure de 
Covid.

Érem conscients de que mantenir gaire temps 
als residents confinats a les seves habitacions i 
plantes, comportava un risc de pèrdua de mobilitat 
i una afectació del seu estat anímic. Per  tal de reduir 
aquestes conseqüències, vàrem potenciar la mobilitat i 
l’estimulació, a l’interior de les mateixes habitacions i/o 
passadissos de la planta. El funcionament organitzatiu 
del centre va canviar totalment, adaptant-se a les 
noves necessitats. Des del principi vàrem organitzar 
videotrucades entre els residents i les seves famílies, 
per tal de mantenir el vincle i reduir la sensació 
d’aïllament.

Atenció Sanitària
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Una de les conseqüències del confinament, pel 
fet d’haver reduït la mobilitat, és la reducció de les 
caigudes. Hi va haver un total de 66 caigudes enfront de 
les 121 del 2019. Durant el torn del matí  s’han produït 
30 caigudes, 29 durant el torn de  la tarda i 7 a la nit. De 
totes, hi hagut 3 fractures.

A partir de la primera onada, es van anular totes les 
activitats grupals i els tècnics van passar a tenir cura de 
les persones, per donar suport a les activitats bàsiques  
de la vida diària. A mesura que la situació sanitària es 
va poder anar normalitzant i es  vàrem crear els grups 
bombolles en espais comuns, seguint les mesures de 
seguretat corresponents, els tècnics vàrem reiniciar 
parcialment algunes de les activitats. Es van poder 
reprendre l’estimulació cognitiva, musicoteràpia, tallers 
de memòria, psicomotricitat,  les històries de vida  i la 
fisioteràpia en grups reduïts.
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L’Asil disposa d’un programa d’activitats desenvolupat per l’equip tècnic i dirigit al manteniment de les capacitats 
físiques, cognitives, emocionals i relacionals dels nostres residents.

3
Fisioterapeutes

1
Terapeuta ocupacional

1
Educadora social

1
 Psicòloga

1
Integradora social

1 
Treballadora social

Equip Tècnic 
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Fisioteràpia

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 ( des del gener fins a 
mig març: planta blanca, caseta de fusta, gimnàs), on 
cada dia s’aplica rehabilitació individualitzada a cada 
una de les zones. 

Durant la primera part del confinament  s’han fet 
tractaments individuals a les habitacions, i a partir de 
l’estiu, a les sales de convivència en grups bombolla. 

La fisioteràpia és una professió autònoma i amb 
identitat pròpia dins de l’àmbit sanitari, amb l’objectiu 
de 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. Es realitza mitjançant 
dues formes de treball, de forma individual, i en grup.

Fisioteràpia individualitzada

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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Fisioteràpia
Gener- a mig Març

• Fisioteràpia Individual

Cada dia realitzen tractament individualitzat i/o 
activació (activitat física que realitza l’usuari de forma 
activa i individualitzada) aproximadament entre 55 
i 65 usuaris. D’aquests tractaments individuals i /o 
activació, que es realitzen diàriament, entre 35 i 45 
es realitzen al gimnàs, entre 8 i 10 són pacients de la 
planta blanca i entre 8 i 10 són de la caseta. 

• Fisioteràpia en Grup

Quant la fisioteràpia es realitza en grup es realitzen 
activitats més dinàmiques: psicomotricitat i/o grup de 
gimnàs.

Es realitzen activitats de grup diàriament al gimnàs: 
dilluns i dimecres al matí (12:30 h -13:30 h) i cada dia a 
la tarda (18 h -19 h). Són grups on participen entre 30 
i 40 persones.

En alguns dels grups s’utilitzen diferents instruments 
com pilotes de plàstic i d’espuma, petites i grans, 
material divers com la tela-paracaigudes, gomes 
elàstiques, cercles, etc.

Els diferents objectius en l’activitat de grup són 
fomentar la diversió, estimular-los cognitivament, 
mantenir la mobilitat articular, i per estimular la bona 
relació entre ells. 
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Teràpia Ocupacional

La Teràpia Ocupacional integra la filosofia humanista 
i holística amb la ciència, per capacitar, guiar  i 
empoderar a les persones, grups o comunitats de forma 
inclusiva perquè puguin desenvolupar un projecte de 
vida plena a partir del desenvolupament d´ocupacions 
significatives, potenciant tant la seva independència 
com  interdependència, aportant sentit a les seves 
vides i amb importància d´allò social.

Amb tot això, remarcar que la finalitat d´aquest  
tipus d´intervenció és aconseguir el màxim nivell  

d´autonomia en relació amb la capacitat funcional de 
la persona usuària.

Cal remarcar la importància de les AVD (activitats 
de la vida diària) com a intervenció bàsica i referent 
en aquesta disciplina ja que és on s´hi engloba tot 
el tractament de les 3 àrees principals. Subdividint  
aquestes en les AVDI (activitats de la vida diària 
instrumentals i les AAVD (activitats més complexes; 
jardineria, club social..).

DEMANDES DE L´ACTIVITAT

Habilitats de desenvolupament

Habilitats motores

Habilitats de processament

Habilitats de comunicació

 
PATRONS DE DESENVOLUPAMENT

Habits 

Rutines

Rols 

CARACTERÍSTIQUES DE L´USUARI  

Funcions corporals 

Estructures corporals

AREES OCUPACIONALS

Cultural
Abdv
Avdi

Educacio
Treball

Joc
Oci

Participació social

ENTORNS

Físic
Emocional

Social
Personal
Espiritual
Temporal

Virtual
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Activitas anuals festes significatives

Activitats diàries/setmanals i mensuals
(de Gener a mig Març)

Teràpia Ocupacional

* Aquestes activitats s’han fet d’acord amb la     
   normativa de seguretat i prevenció de la Covid.

Visita 
Reis d’Orient

Diari

Manualitats

Memória

Grup Psicomotriu

Taller sensorial

Oci

Teràpia ocupacional

Fisioteràpia

Número d’usuaris

Musicoteràpia

Sortida Uraban

Teatre

Sek

Caliues Lectura 
en veu alta

Setmanal

Quinzenal Mensual

Carnestoltes Castanyada amb  
el Club d’Atletisme
Les Tortugues*

Actes 
de Nadal*

GENER FEBRER OCTUBRE DESEMBRE

12

50

50

50

55

40

40

30

Número d’usuaris

Número d’usuaris

15
Número d’usuaris

 

15

40

15

15

40
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Educació Social

Aquest any, degut a la situació excepcional a causa 
de la pandèmia les activitats del centre de l’àrea 
d’educació social s’han vist afectades. Després del 
període d’aïllament a les habitacions durant el mes de 
març, abril i maig, juny , en què vam dur a terme atenció 
directe i activitats de caire individual i de manera 
autònoma, vam iniciar les activitats en els diferents 
grups bombolles.

Taller de cuina: Panellets
El taller de cuina és una eina per treballar  els diferents 
tipus de memòria, la motricitat fina i les habilitat socials 
del resident. En aquest taller van participar 14 residents.

Taller d’estimulació cognitiva individual i grupal
L’estimulació cognitiva, engloba totes aquelles activitats 
que es dirigeixen a millorar el funcionament cognitiu 
general (memòria, llenguatge, atenció, concentració, 
raonament, abstracció, operacions aritmètiques i 
praxis) per mitjà de programes d’estimulació. 
Participació dels grups bombolla (Sala Nova 20 i Sala 
Vella 26 ). Participació total de 46 residents.

Taller de musicoteràpia per a persones dependents 
Aquest taller es realitza per aquells residents amb un 
deteriorament més elevat i un alt grau de dependència. 
Es dur a terme de manera individual. Al llarg de la 
setmana participen 16 residents.

Taller intergeneracional amb l’Escola Bressol Les Caliues
Amb aquesta activitat es vol promoure i facilitar 
l’intercanvi i espais de trobada entre les persones grans i 
els infants, amb l’objectiu d’intercanviar aprenentatges, 

emocions, vivències entre les dues generacions. A més 
a més, també es busca millorar l’autonomia dels nostres 
residents mitjançant activitats lúdiques i d’estimulació 
cognitiva alhora que es treballen les habilitats socials 
dels avis/es. Es va dur a terme fins a mig Març amb una 
participació de 10 residents per sessió.

Taller manualitats (monogràfics)
Amb l’expressió plàstica busquem potenciar la 
psicomotricitat fina i la coordinació motora , orientació 
temporal, reforç de la creativitat i l’autoestima amb la 
realització d’activitats d’expressió significatives per 
als participants. .  Participació dels grups bombolla 
(Sala Nova 11  i Sala Vella 18 ). Participació total de 29  
residents.

Taller de cant
Aquest taller s’ha realitzat un cop al mes durant els 
mesos en que NO han estat confinats. Amb aquesta 
activitat es busca potenciar la memòria, mantenir 
l’atenció, millorar la concentració, treballar les 
capacitats lectores dels residents, treballar el ritme i 
millorar l’estat d’ànim
Participació dels grups bombolla (Sala Nova 24 i Sala 
Vella 26 ). Participació total de 50 residents.

Memòria 2020
Asil Hospital La Garriga
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Psicologia

Al sectoritzar l’Asil  per plantes i aïllar als residents a 
les seves habitacions, sense poder fer ús dels espais 
comuns, les activitats van quedar restringides. Davant 
aquesta situació, les intervencions psicològiques s’han 
centrat en el suport emocional, la psicoeducació, 
orientació a la realitat, adaptació a l’entorn, 
intervencions individuals, comunicació amb les famílies 
via telefònica mitjançant vídeo trucades i passejades 
terapèutiques pel jardí o la terrassa.

Al juny, un cop vam tornar a  una relativa  i nova 
normalitat i seguint les instruccions del Departament 
de Salut, vam habilitar una sala de visites, un espai de 
trobada  a on seguint els protocols i respectant totes les 
mesures de protecció, els residents tornaven a veure’s 
amb els seus familiars.

Des de l’àrea de psicologia s’enfoca la tasca en el 
manteniment de les capacitats i el benestar psicològic 
dels nostres residents, dins la perspectiva  de l’atenció 
centrada en la persona. Conèixer per acompanyar i 
atendre les necessitats de tots els residents, fomentant 
una psicologia social de suport amb el compromís de 
millorar la seva qualitat de vida.

L’any 2020  amb l’arribada de la pandèmia  i la detecció 
d’un brot de COVID-19 a l’Asil, es va restringir l’entrada 
a la residència a tota persona que no fos treballador 
essencial. Vam deixar de ser una residència oberta i els 
residents van deixar de rebre les visites familiars. Per 
evitar l’aïllament  i mantenir el contacte dels residents 
amb les famílies, des del moment que es va restringir 
l’entrada a l’Asil dels familiars, vam utilitzar tauletes 
gràfiques per fer videotrucades tots els dies de la 
setmana.

Videotrucades
20 diaries

Aquest 2020  hem pogut dur a terme les activitats que 
teníem programades des de l’àrea de psicologia els 
tres primers mesos de l’any.

Activitats 1er trimestre 2020
(participació setmanal)

Taller de jardineria i hort: 5 persones 
Taller de costura: 12 persones
Taller de cant: 20 persones
Taller de estimulació cognitiva: 15 persones
Taller creatiu: 20 persones 

Visites programades diaries
16 visites diàries, 6 dies a la setmana
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Cuina i Menjador

Memòria 2020
Asil Hospital La Garriga

Des del servei de cuina, combinem dos aspectes 
fonamentals: aportar els nutrients necessaris, 
especialment la quantitat adequada de proteïna i 
cuidar la vessant gastronòmica, tenint en compte 
que el menjar és un dels plaers de la vida. Els menús 
estan elaborats per una dietista que garanteix una 
alimentació equilibrada.

Les persones que presenten problemes de deglució 
(disfàgia) segueixen el mateix menú, però triturat.

Durant la pandèmia hem habilitat la sala nova com a 
menjador, per respectar les distancies de seguretat i els 
grups bombolla. Això ha implicat que hi hagi 5 espais 
per menjar: menjador, caseta, sala blanca, sala nova, i 
sala del Centre de Dia.

Des de  que les famílies no poden entrar a l’Asil Hospital, 
diàriament s’han enviat fotografies dels àpats a totes 
les famílies, a través de SMS, a les vuit del vespre.

Col.laboracions i Convenis 
de Pràctiques Formatives
• Conveni  amb La universitat oberta de Catalunya UOC
 1 estudiant d’Educació Social

• Convenis  amb La universitat  de Vic  UVIC 
 1 estudiant de psicologia
 1 estudiant d’Educació Social 
 2 estudiants d’infermeria

• Conveni amb La universitat de Girona UdG
 1 estudiant de psicologia

• Convenis amb centres formatius:
 Maps i Mordereded, SOC
 7 estudiants d’Atenció sociosanitària a persones   
 dependents
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Formació Treballadors

•  Tècnica per l’obtenció de mostres PCR.
 Infermera.

• La desinfecció tèxtil en centres de majors.
 2 treballadors.

• Prevenció de riscos laborals i coronavirus (Covid-19) 
 Tots els treballadors.

• Tancament i apertura comptabilitat. Sage.
 2 treballadors d’administració i comptabilitat.

• Gestió de compres.
 2 treballadors d’administració i comptabilitat.

Degut a la pandèmia, dels cursos presencials que 
teníem previstos per aquest 2020, només s’han dut a 
terme els programats el primer trimestre de l’any.

CURSOS:

• Ús de la plataforma de trasllat Molift Rainer.

• Curs d’ajudes tècniques, grues i transferències.

Amb l’evolució de la pandèmia i per cobrir les 
necessitats formatives que anaven sorgint, vam  
realitzar diverses webinar formatives  que formen part 
del Pla de formació en centres residencials. 

WEBINAR: 

• Mesures preventives i higièniques. Circuits en la   
 sectorització en el control d’infeccions a residències.  
 Direcció i infermera.

• Ús d’oxigen als centres residencials.
 Direcció i manteniment.

• Teràpies respiratòries domiciliaries en persones   
 en situació aguda, al domicili particular o residència  
 social. Infermera.

• Plans de contingència. Sectorització i circuits.   
 Infermera, treballadora social i psicòloga. 

• Què hem aprés del COVID-19 sobre els equips de   
 protecció individual(EPI). Infermera.
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Instauració Norma ISO 
9001:2015 de Qualitat

Servei de Centre de Dia

Ja disposem del segell qualitatiu de la NORMA ISO 
9001:2015 de Qualitat.

Després de dedicar el 2019 a portar a terme les 
tramitacions pertinents per poder registrar-nos com a 
centre ISO, el que va suposar una revisió i elaboració 
de tots els procediments, protocols, registres i activitats 
que es realitzaven al centre.

Aquest reconeixement suposa un segell qualitatiu a 
tots nivells i de tots els serveis.

Memòria 2020
Asil Hospital La Garriga

Des del gener fins a mig març, el Centre de Dia donava 
servei a 35 persones de dilluns a diumenge.

A partir de l’inici de la primera onada, vàrem tancar 
aquest servei. 

El mes d’octubre vàrem reobrir-lo amb un horari 
restringit  de 10 a 18 h i de dilluns a divendres, i amb un 
nombre més reduït de persones que ha oscil·lat entre 
les 12 i les 15 usuaris. 

Des de l’octubre el Centre de Dia està ubicat a l’antiga 
sala de fisioteràpia, i té una entrada independent, ja que 
els seus usuaris no entren en cap moment en contacte  
amb els residents de l’Asil Hospital, respectant el seu 
propi grup bombolla. 

L’equip de professionals del Centre de Dia està format 
per:1 fisioterapeuta, 1 auxiliar/integradora i 1 terapeuta 
ocupacional.

Les activitats portades a terme han estat les següents: 
T. Creatiu, Estimulació cognitiva, Motricitat, Rehabilitació, 
Grup psicomotriu i Oci. Totes centrades en la persona 
tenint en compte les activitats significatives de cada 
usuari i el seu sistema d´habituació (rols i interessos).
Totes emprades amb la mateixa filosofia de treball de 
cada un dels tècnics dins la seva disciplina.

ISO 9001:2015

CERTIFICATION

Intertek
TM
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Comunicació Externa

Sempre ens hem distingit per comunicar i transmetre 
de la forma més transparent possible el que hem fet 
des de l’Asil Hospital. 

Aquest  2020, any de la crisi sanitària, ja des del 
primer moment es va decidir fer front a la dura realitat 
incrementant les vies de comunicació, tant a nivell 
informatiu sobre l’evolució general de la pandèmia 
a través dels comunicats de cada vespre, també 
informant directament a cada família, com afavorint la 
comunicació dels residents amb les seves famílies, a 
través de les videotrucades.

Respecte els canals habituals de comunicació externa 
que ja fèiem servir, es van quadruplicar la publicació de 
posts a les xarxes, per intentar transmetre el més gran 
nombre possible d’informacions gràfiques, sobretot. 
D’aquesta manera s’han publicat centenars de post, en 
una mitjana de 4 a 6 diaris.

Totes aquestes informacions estan documentades en 
els tres aparadors virtuals que tenim vigents:

El nombre de seguidors a les xarxes es va 
triplicar durant l’any 2020.

http://www.asilhospitallg.com (pestanya blog)

https://www.facebook.com/
AsilHospitalLaGarriga/

https://www.instagram.com/asil_hospital_la_
garriga/ 
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Un any en Imatges
2020
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Un any en Imatges
2020
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Carrer La Doma, 18 • 08530 La Garriga (Barcelona)
T. 938 714 006  •  F. 938 418 588 • asil@asilhospitallg.com

www.asilhospitallg.com


