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Introducció

2021, segon any de pandèmia i de noves onades. També l’any 

de les vacunes i de les esperances.

Certament, la COVID ens ha condicionat i molt, la vida i el nostre 

dia a dia. Nous hàbits, grups bombolla, EPI’s, sectoritzacions, 

TAR’s, PCR’s i mascaretes. Encara absència de familiars, 

voluntaris i amics. Sales de visites amb horaris programats. 

Èpoques de sortides a l’exterior pendents d’autorització. 

Ganes, moltes ganes de normalitat, de vida sense restriccions, 

per part dels residents, de les famílies i de tot el personal que 

estoicament i amb resignació hem anat passat aquest segon 

any de pandèmia. Comprensió i suport  per part de les famílies.

Il·lusió per veure com es va acostant la posada en marxa del 

nou edifici, que ens permetrà esponjar-nos i gaudir de més 

espais.

Un any de desitjos i d’esperança per un futur proper, que tots 

esperem poder viure amb més plenitud.

Joan Cruells i Pagès
Director 
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Actualment a  l’Asil Hospital hi ha un total de 123 places de  les que 94 són de caràcter públic i 29, de caràcter privat.

COMENCEN EL 2021

SERVEI DE MENJADOR SOCIAL

Dades socials

Homes: 18 Homes: 5

Homes: 2

Homes: 14

INGRESSOS
PER MESOS

INGRESSOS
PER MESOS

Dones: 44 Dones: 16

Dones: 1

Dones: 16

Gener Febrer Març Abril Maig Juny

5 4 3 12 15 6

24 per defunció 4 per retorn domicili 2 per ingrés hospital

Homes 11 2 1

Dones 13 2 1

Usuaris centre de dia que 
han passat a residents

Retorns a casa (domicili) Èxitus Ingrés a altres residències

Homes 2 1 0 1

Dones 8 2 0 1

Total 10 3 0 2

Gener Febrer Març Abril Maig Juny

5 3 2 0 1 1

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

2 1 0 10 1 3

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

2 1 4 2 4 5

Alta dependència Mitja dependència Baixa dependència Grau dependència sol·licitat Autònom

65 36 8 4 10

Alta dependència Mitja dependència Baixa dependència Grau dependència sol·licitat Autònom

5 8 2 3 6

TOTAL INGRESSOS:  62 persones

CENTRE DE DIA:  24 persones

TOTAL BAIXES:  30 persones

GRAUS DE DEPENDÈNCIA DELS 123 RESIDENTS:

GRAUS DE DEPENDÈNCIA DELS 24 USUARIS DEL CENTRE DE DIA:
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ATENCIÓ 
DIRECTE

TÈCNICS

ADMINISTRACIÓ 
COMPTABILITAT

VOLUNTARIS
ATENCIÓ 

INDIRECTE

Responsable 
Mèdic

Cuina / Menjador

Psicòloga

Educador Social

Infermeres
Rble. Higiènic Sanitària

Personal Neteja 
i Bugaderia

Fisioterapeutes

Treballador Social

Gericultors Manteniment

Terapeuta Ocupacional

Integrador Social

JUNTA ADMINISTRATIVA

CONSELL ASSESSOR

JUNTA PATRONAT

Presidència
Secretaria

Vocal

President
Secretari
Tresorer

Vocal
Representant de les famílies
Representant dels Residents
Representantdels Voluntaris

Representant de la Junta

Organigrama
Metge

Equip d’infermeria i d’auxiliars tècnics sòcio-sanitari

El metge de l’Asil, Dr. Montal, passa visita diària en 
torns de matí els dilluns, dimarts i divendres i de tardes 
dimecres i dijous. A més de les urgències que puguin 
sortir fora d’aquests horaris o durant el cap de setmana. 
Conjuntament amb l’equip d’infermeria, l’Asil assegura una 
qualitat assistencial diària de gran qualitat.

Les infermeres són el nucli vertebrador de tot l’equip 
d’atenció directe. El seu paper és el de cuidar i vetllar pel 
benestar dels residents i de les persones de Centre de 
Dia. A banda de les tasques pròpies de la seva professió, 
són les responsables de comunicar-se amb les persones 
i les seves famílies abans del seu ingrés, acompanyen 
al resident per afavorir la seva adaptació, informen als 
familiars davant qualsevol incidència de salut que es pugui 
produir, fan tasques de prevenció, cura i seguiment de les 
malalties cròniques i de les agudes sobrevingudes, i porten 
a terme les ordres i recomanacions mèdiques prescrites. 

També vetllen i ofereixen mesures de confort durant els 
últims dies de vida dels residents.

Coordinen i informen als auxiliars tècnics sòcio-sanitaris. 
Aquest equip d’auxiliars és el que dona suport continuat al 
resident afavorint totes les tasques que, per la seva pèrdua 
d’autonomia i autosuficiència, no poden dur a terme per 
ells mateixos: dutxa, higiene corporal, vestir-se, ajudar 
a menjar, acompanyar als banys, ajudar a caminar, fer 
transferències i, sobretot, acompanyar-los.

Des de la pandèmia les valoracions pels ingressos es fan 
de forma telefònica, amb el familiar responsable, això 

ens permet una prevaloració del resident i la família, el 
que significa que es pot determinar el tipus d’habitació, 
la companyia, sala més adequada i la identificació  i 
priorització dels problemes. 

Les infermeres també gestionen el personal, creant grups 
bombolla estables que permet controlar més fàcilment les 
diferents onades, i això permet que el  personal conegui  
millor els residents.

DIRECTOR GERENT

Equip tècnic d’atenció directe
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Aquests resultats s’analitzaran i es tractaran en les sessions amb el personal cuidador per plantejar objectius per disminuir 
tant les caigudes com les conseqüències.

Va haver-hi 144 caigudes d’un total de 65 persones, el 
que significa que vàries persones han caigut més d’una 
vegada, i alguna més de 2 ó 3.

Cal dir que el nombre de caigudes ha tornat als valors 
d’abans de la pandèmia, al 2019, van caure 121 persones, 
i al 2020, 66.

49 de les caigudes s’han produït al matí (de 7.30 a 14h), 62 
a la tarda, de les quals 39 entre les 18.00h i les 20.30h, i 26 
a la nit. Hi ha un total d’11 caigudes sense registre horari.

Caigudes

TORN

Matí Tarda Nit Altres

Habitació Bany Passadís Menjador Altres

41 14 7 13 69

Sense conseqüència Fractura de fémur Fractura de braç Contusions i ferides Altres

100 5 2 35 3

LLOC DE LA CAIGUDA

CONSEQÜÈNCIES DE LA CAIGUDA

TIPUS DE CURES

Cures d’infermeria

El servei d’infermeria dedica una part molt important del 
seu temps a fer cures. En concret cada dia dues infermeres 
dediquen aproximadament dues hores a realitzar aquesta 
tasca.

Tenim diversos tipus de cures. Les dividim en UPPs, 
traumàtiques, vasculars i altres.

Analitzant el 2021, s’observen les següents dades:

• S’han fet un total de 225 cures en tot l’any, una mitjana  
 de 52 cures al mes.

• S’han agrupat les diferents cures en tres grups, UPPs, 
 traumàtiques i altres (les vasculars s’inclouen en 
 aquestes). S’han fet 101 UPPs (el 44%), 78 traumàtiques 
 (el 34%) i 46 d’altres (20%). 

• També s’ha analitzat la durada de les cures i s’observa  
 que les UPPs triguen uns 55 dies en guarir-se de 
 mitjana, les traumàtiques triguen uns 28 dies i les altres  
 uns 41 dies.

L’equip d’infermeria es proposa disminuir les cures en els 
dos grups que es creu que són més evitables: les cures 
UPPs i les traumàtiques. L’equip de cuidadores utilitza de 
forma habitual el Mepentol oli per fer prevenció de nafres, i 
l’ús de taloneres i canvis posturals. 

UPPs 44% Traumàtiques 34% Altres 20%

Medicació i vacunació

La medicació arriba en format SPD setmanalment des de 
la Farmàcia.

Cada divendres arriben els SPD nous i diàriament es prepara 
en envasos individuals amb el nom corresponent de cada 
resident per a què el personal auxiliar ho subministri. 

Mensualment també es revisen les caducitats de les 
receptes electròniques.

Durant l’any 2021 hem administrat les 3 dosis de la 
vacuna COVID tant a residents com a treballadors 
(1ª dosi:14/1/2021, 2ª dosis 4/2/2021, 3ª dosis: 
13/10/2021. La tercera dosis en els treballadors se’ls va 
administrar en el mes de desembre.)

Anualment també es vacuna de la grip a la gran majoria de 
residents (amb consentiment previ) cap al mes d’octubre /
novembre.
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Teràpia Ocupacional 

Subdividint aquestes en les AVDI (activitats de la vida 
diària instrumentals i les AAVD (activitats més complexes; 
jardineria, club social, etc).

“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.

Les funcions que es realitzen des de l’àmbit de Treball 
Social a la residència son aquelles relacionades amb oferir 
una atenció centrada en la persona i afavorint la seva 
capacitat de relacionar-se des de les seves capacitats, 
seguretat, autonomia i benestar. 

Les funcions bàsiques son les següents: 

• Obtenir informació sobre el resident per avaluar-lo  
 juntament amb la resta de l’equip. 

• Vetllar per les relacions socials de la persona, ja sigui  
 família o amics. 

• Oferir la informació necessària sobre el diferents serveis  
 que ofereix la residència. 

• Vetllar que tots els residents puguin beneficiar-se de la 
 Llei de la Dependència i la de Discapacitat, ja sigui amb 
 prestacions econòmiques vinculades, gestió de la llista 
 d’espera de plaça pública i privada, ingressos i altres 
 tràmits relacionats. 

• Fer el seguiment del procés d’adaptació i evolució del 
 resident al centre i seguiment de possibles canvis que 
 necessiti. 

Treball social

SITUACIÓ DE SALUT

Mancança - Funcionalitat

Demandes de l´activitat
- Habilitats de processament

- Habilitats motores

- Habilitats de processament

- Habilitats de comunicació

Àrees ocupacionals
- Cultural

- ABDV

- AVDI

- Educació

- Treball

- Joc

- Oci

- Participació social

Entorns
- Físic

- Emocional

- Social

- Personal

- Espiritual

- Temporal

- Virtual

Patrons de desenvolupament
- Habits

- Rutines

- Rols

Caracteristiques de l’usuari
- Funcions corporals

- Estructures corporals

Factor contextualFactor personal

“El benestar de l’ànima és el resultat final d’una desitjable i satisfactòria ocupació”.
Aristòtil     
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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

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 les primeres setmanes 
que l’usuari està al centre, on es valora el balanç articular, 
balanç muscular, dolor, equilibri i marxa, alteracions o 
lesions neurològiques, 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.

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 (escala d’equilibri la marxa per 
valorar el risc de caigudes).

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

A causa de la situació de pandèmia (COVID) s’ha sectoritzat 
la residència i per tant no s’han ajuntat usuaris de diferents 
sales en un espai comú. Per aquest motiu, els fisioterapeutes 
es desplacen a totes les sales disposant d’un espai per fer 
rehabilitació a la sala vella, i, temporalment, el gimnàs es 
va transformar en centre de dia. 

Cada dia es realitzen tractament individualitzats i/o 
d’activació (activitat física que realitza l’usuari de forma 
activa i individualitzada) aproximadament entre 40 i 50 
usuaris.

Equip tècnic

L’equip tècnic està format per:

1
Metge

3
Infermeres

3
Fisioterapeutes

1
Terapeuta 

ocupacional

1
Integradora 

social

1
Treballadora 

social

1
Educadora 

social

1
Psicòloga

1
Psicòloga de suport 

de la Creu Roja
 +

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

Es realitzen activitats de grup a les diferents sales: dilluns, 
dimecres i divendres al matí (11h-12h) a la sala vella i 
dimarts i dijous (15.30h -16.30h a la sala nova). Són grups 
on participen entre 30 i 40 persones.

En alguns dels grups s’utilitzen diferents instruments com 
pilotes de plàstic i d’escuma, 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.

Fisioteràpia en grup
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Educació social

Des de la disciplina de l’educació social es proposen 
tècniques per un pla d’intervenció creatiu, flexible i adaptat.

El que es pretén, 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 actúa en la persona mitjançant el grup, 
a partir de quatre pilars bàsics: 

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. 

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. 

La participació coordinada amb altres professionals 
de l’equip interdisciplinari del centre.

Mitjançant els diferents tallers proposats 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.

1. 

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. 

3. 

4. 

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.

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. 

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, millorar l’estat d’ànim.

Objectius

• Millora la mobilitat i l’agilitat. Els jocs que exigeixen 
coordinar moviments, moure articulacions o fer 
estiraments contribueixen a mantenir les habilitats 
sensorials i motores. 

• Exercitar les habilitats cognitives: demanen atenció i 
concentració, contribueixen a activar  la memòria.

• Potencia el contacte social i la comunicació: fomenta les 
relacions socials i la comunicació, alhora que estimula la 
satisfacció emocional i la seguretat.

Taller de musicoteràpia per 
a persones dependents 

Taller d’estimulació cognitiva 
individual i grupal

Taller de cant

Jocs de taula

Objectius: 
 
• Promoure un augment de l’activitat física.

• Socialitzar amb l’entorn.

• Augmentar la relació amb els altres residents del centre.

• Afavorir l’orientació temporal i espacial.

Aquest taller el realitzem per afavorir la relació grupal entre 
els residents, millorar funcions físiques com psicomotricitat 
fina, coordinació oculomanual, etc.

Objectius: 

• Millorar la relació entre residents.

• Afavorir la creació d’un grup homogeni.

• Millorar psicomotricitat fina.

• Crear un vincle emocional resident-centre.

Sortides Urbanes

Taller de creativitat
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Psicologia

Des de l’àrea de psicologia s’ha continuat treballant amb 
l’objectiu de mantenir les capacitats cognitives i el benestar 
psicològic i emocional dels residents, dins la perspectiva 
teòrica de l’atenció centrada en la persona, fomentant una 
psicologia social de suport amb el compromís de millorar 
la seva qualitat de vida.

Per aconseguir un envelliment satisfactori cal proporcionar 
una atenció integral des del punt de vista biopsicosocial. 
En aquest sentit s’ofereix amb la resta de l’equip tècnic 
un programa per donar resposta a les necessitats dels 
residents. 

Des de l’àrea de psicologia es desenvolupen activitats 
d’estimulació cognitiva, entrenament en habilitats 
socials i tècniques de relaxació per promoure l’estabilitat 
emocional, desenvolupant  processos que garanteixin el 
benestar físic i psíquic dels residents.  També, s’ofereix 
suport i orientació al personal del centre i familiars.

Durant el 2021 s’han dut a terme diverses intervencions 
amb les famílies per  acompanyar-les i ajudar-les en 
l’acceptació i l’afrontament d’ingrés i/o la malaltia dels 
seus familiars.

S’ha proporcionat formació i informació al personal del 
centre quant a la relació amb el resident i el seu entorn.

S’han dut a terme les entrevistes i valoracions als residents 
passant diferents escales i tests, elaborant amb la resta de 
l’equip tècnic el programa d’intervenció corresponent a 
cadascun  (PIAI).

Els resultats extrets de les valoracions cognitives amb el 
Test MEC de Lobo al 2021:

Residents en cadascuna de les 7 fases de l’Escala de 
deteriorament cognitiu GDS de Reisberg, aquesta escala 
atén a variables com els símptomes cognitius i les 
alteracions funcionals :

L’Asil continua amb la  sectorització  per plantes i les famílies 
han pogut continuar retrobant-se amb els seus familiars a 
la sala de visites, al jardí i a les seves habitacions en hores 
concertades.

GDS-1 Residents sense deteriorament cognitiu 14

GDS-2 Residents amb dèficit cognitiu molt lleu 11

GDS-3 Residents amb dèficit cognitiu  lleu 20

GDS-4 Residents amb dèficit cognitiu moderat 19

GDS-5
Residents amb dèficit cognitiu
moderadament greu 

23

GDS-6 Residents amb dèficit cognitiu greu 26

GDS-7 Residents amb dèficit molt greu 12

MEC>23
Residents sense dèficit cognitiu
a dèficit cognitiu lleu

32%

MEC≤ 23
Residents amb dèficit cognitiu
de moderat a molt greu

68%

L’horari del centre de dia ha estat de dilluns a divendres de 10.00h a 13.00h. El nombre de professionals en el centre de dia és 
de 1 fisioterapeuta 1 auxiliar/integradora i 1 terapeuta ocupacional.

Relació d’activitats portades a terme: Taller 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.

Vàries són les persones externes de l’Asil que es 
beneficien del servei de Menjador Social de què 
disposem.

Centre de dia

Menjador social

ACTIVITATS

Oci

Rehabilitació

Treball individual

Memòria

Manualitats

Grups psicomotriu

1632 1544

1944

1728

768

720

Servei d’atenció indirecte
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Referent a la gestió de personal, durant l’any 2021 s’han 
comptabilitzat un total de 21 persones en “pràctiques no 
laborals”. A aquestes persones, principalment joves, se’ls 
ofereix la possibilitat de començar el seu camí professional 
dins d’un sector com el que treballem, amb molta demanda 
de mà d’obra qualificada, conjuntament amb una formació 
diària que van rebent. Una vegada finalitzat el període 
màxim em aquesta situació (9 mesos), 19 d’aquestes 21 
persones han passat a formar part de la plantilla.

Per col·laborar en la formació dels estudiants, es van signar diversos convenis amb universitats, instituts, centres formatius i 
fundacions:

El servei de cuina és propi. La dietista elabora un conjunt de menús adaptats a les necessitats de cada col·lectiu de residents. 
La roba de la casa es gestiona també de forma interna amb personal propi. Igualment passa amb el servei de neteja.

Per una altre part i per l’exigència que des de l’administració 
existeix en relació a que tot el personal que treballi en 
el sector residencial compti amb una formació reglada, 
s’ha ajudat fent unes acreditacions provisionals i unes 
altres definitives, a totes les persones que no disposaven 
d’aquesta acreditació. Les provisionals comporten 
l’acceptació per part de la persona de disposar de la 
formació abans del 31/12/2022 i les definitives són las 
que com a conseqüència de la quantitat d’hores treballades 
ja se’ls podia convalidar el títol.

Recursos humans

Cuina, menjador, neteja i bugaderia

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 Màster en psicomotricitat educativa i terapèutica

3 estudiants de psicologia

2 estudiants de teràpia ocupacional

2 estudiants de fisioteràpia

Conveni amb La universitat de Girona UdG 1 estudiant de psicologia

Convenis amb el SOC 7 estudiants d’atenció sociosanitària a persones dependents

Conveni amb l’Ajuntament de Cardedeu 2 estudiants d’atenció sociosanitària a persones dependents

Conveni amb l’EOC Institut de la Guineueta 1 estudiant d’ auxiliar d’infermeria

Col·laboracions 

Formació dels treballadors Certificació  ISO

Per millorar el servei en el 2021 s’ha signat un conveni 
de col·laboració amb la Creu Roja, a través d’un equip 
d’atenció psicosocial que actua com a unitat de suport 
per als professionals a les residències i col·labora en el 
desenvolupament del Programa per a l’atenció integral a 
persones amb malalties avançades de Fundació “la Caixa”.

L’equip d’atenció psicosocial actua com a unitat de suport 
als professionals que atenen persones amb malalties 
avançades de l’Asil.

Per millorar la qualitat de l’atenció assistencial 
desenvolupem cada any un programa  formatiu pels 
treballadors. Aquest 2021,  hem dut a terme  aquestes 
formacions, algunes de les quals les fem de manera 
trimestral:

- Taller de transferències, mobilitzacions i ajudes tècniques.

- Taller de trasllats, ergonomia, ajudes tècniques i basal. 

- Ús de la plataforma de trasllat Molift Rainer.

- Curs d’ajudes tècniques, grues i transferències.

- Formació ISO.

- Formació Auditors interns ISO. 

- La gestió de les emocions en els equips de treball.

- Bon ús dels absorbents.

- Curs de prevenció de Riscos Laborals i Coronavirus.

- Jornada anual EAPS. Fundació La Caixa.
 Conferència: L’atenció centrada en la persona.

- Formació Demència i Alzheimer. Estimulació cognitiva.

Tot i les dificultats que la situació vírica ens donava, 
s’ha seguit treballant sota la fiabilitat de la norma ISO 
9001/2015, certificació obtinguda l’any 2019, i que cada 
any hem anat renovant amb l’entitat INTERTEK, no tenint 
cap “NO conformitat” a les seves auditories anuals.

Aquest programa es dirigeix especialment a les persones 
que tenen una major necessitat d’atenció psicosocial 
i contribueix en la millora de la seva qualitat de vida, 
complementant l’atenció sanitària, mitjançant l’elaboració, 
actualització permanent i aplicació de protocols i 
procediments destinats a optimitzar l’atenció psicosocial 
dels residents i dels seus familiars, garantint  suport 
social, espiritual i emocional. També oferint  suport  als 
professionals.

ISO
 9001:2015

CERTIFICATION

Intertek
TM
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Activitas anuals i festes significatives

Visita dels reis mags. dia 8
Visita de la Garriga modernista.

dia 9 
Recital de tirant lo blanc al jardí.

dia 8,  DIA DE LA DONA
Concert  al jardí.

dia 18 
Batucada. Tamfost. Musicoteràpia.

dia 23, SANT JORDI
Recital de poesia al jardí. Parelles artístiques.

dia 23, REVETLLA DE SANT JOAN
Concert “las Delirios al jardí”.

dia 1
Acte de record i comiat de les persones  
de la residència que ens van deixar per 
covid durant el 2020 i 2021.

Actes nadalencs, caga Tió, etc.

GENER OCTUBRE

MARÇ

ABRIL

JUNY

NOVEMBRE

DESEMBRE

Activitats diàries, setmanals i mensuals

Registre d’ajudes tècniques

Les ajudes tècniques són dispositius, instruments o equips 
que ens faciliten el desenvolupament autònom en les 
activitats de la vida diària i també fan la funció de prevenció 
i cura i promouen la qualitat de vida.

ACTIVITATS

AJUDES TÈCNIQUES

Matalàs d’aire

Taloneres

Coixí antiescares

Cadira de rodes

Caminador

Bastó

Grua

Plataforma

Incorporador de llit

Ulleres

Audiòfon

Dentadura

Ampolla d’orinar

Alçador de wc

Baranes llit

Protectors

Fèrules

Contenció diürna/nocturna

Oci

Fisio

Ràdio

Memòria

Manualitats

Sortida urbana

Psicomotricitat

Musicoteràpia

Lectura en veu alta

To

450 1760

1890

1480

70

66

64

29
29

19
17

65

14

53

83
6854

7
14

37

23

2020

1000
1000

2560

1890

520
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Un any en ImatgesComunicació externa

La política de comunicació pretén transmetre de la 
forma més transparent possible, constant, fluida i 
clara per donar a conèixer des de les activitats que es 
desenvolupen, fins a l’equip humà que hi treballa per 
posar cara i ulls al dia a dia de la residència.

El 2021 va ser un any també atípic en el tema 
comunicació però es va seguir la política de màxima 
comunicació que en època de pandèmia es van 
instaurar com ara el full informatiu diari que reben els 

familiars en format SMS on també s’inclouen fotografies 
i descripció dels plats que mengen diàriament els 
usuaris.

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

El 2021 per tant, es va seguir posant en valor la tasca 
del personal de la casa, a la vegada que ser una finestra 
oberta pels familiars i amics de l’asil.

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
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