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A totes les germanes, col·laboradors, voluntaris, Laics de Sant Josep de Girona, 
benefactors, padrins i amics de l’Institut de Religioses de Sant Josep. Som una gran 
“família guaridora”, cridada a “alleujar el dolor i sembrar la pau” en els qui pateixen, 
amb gestos de bondat i tendresa.

Presento aquesta memòria en un temps especial: som en ple Any de la Misericòrdia 
i la nostra família viu en clima capitular, amb la preparació del ja proper XXI Capítol 
General de la nostra congregació. Aquestes realitats ens demanen viure el present 
en plenitud, valorar i agrair el passat recent i enfocar el futur amb decisió i 
esperança.

El lema capitular ens urgeix a guarir amb misericòrdia. Així ho va fer la nostra Mare 
Fundadora Maria Gay Tibau, i així ho van fer realitat les beates Fidela, Josepa i 
Facunda, tal com recordava el cardenal Angelo Amato en la solemne cerimònia de 
beatificació.

“Les tres màrtirs eren infermeres. Alleujaven els patiments dels malalts amb aquell 
amor especial que tenen les mares envers els seus fills malalts. Seguien 
l’ensenyament de Jesús: estava malalt i em vau visitar. [...] Eren persones bones que 
s’havien consagrat a Déu per poder ajudar el proïsme als seus domicilis o als 
hospitals. Ho feien amb sacrifici i alegria. [...] Aquesta és una herència preciosa que 
elles deixen a les seves germanes”.

Les pàgines següents també parlen d’ajuda, humanització, qualitat i servei en tots 
els nostres centres. Pel que fa a la qualitat, alguns ja estan acreditats amb la ISO 
9001 i d’altres estan en camí d’acreditació, com a ajuda i suport per a una millor 
assistència a l’ancià i al malalt. Entre les línies de la memòria hi veiem accions molt 
diverses, totes adreçades a disminuir el patiment, a donar millor qualitat i que els 
receptors dels nostres serveis se sentin “com a casa”.

Una fita en aquest sentit ha estat la construcció d’un molí de canya de sucre a 
Rubare (RDC), com també poder substituir l’obsoleta maternitat, també a Rubare.

Presentació
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Em plau esmentar igualment que a Bata (Guinea Equatorial) i a Yaoundé (Camerun) 
s’està fent una gran tasca entre els malalts de sida, ja que s’ha aconseguit que 
neixin nens sans de mares malaltes. És un motiu de satisfacció, com ho són les 
altres activitats dutes a terme i que recull aquesta memòria.

En el passat de la nostra congregació les mancances i la pobresa no van fer pas 
minvar la capacitat d’abnegació i promptitud en els diversos serveis; en els 
moments difícils les germanes reforçaven la seva dedicació al malalt, no van 
renunciar als serveis més difícils i no es van tancar a les perifèries existencials, les 
del dolor, la injustícia i la misèria, les d’aquells que es veien privats de percebre 
l’amor de Déu i dels homes.

En aquest “hospital de campanya” del qual parla el papa Francesc, la nostra 
comunitat guaridora vol també posar-hi el seu granet de sorra, perquè el nostre 
món sigui una mica més just i molt més humà.

La unió fa la força. Entre tots hem fet possible que la present Memòria reculli 
aquestes activitats que enclouen molta dedicació. Continuem sumant, continuem 
somiant que és possible millorar malgrat les dificultats, continuem mirant l’horitzó 
amb realisme i esperança.

Acabo amb un fragment de la cançó Samaritano de amor: “En mi camino cada día 
encuentro el dolor junto a mí y a veces pienso que no hay derecho a sufrir así; me 
duele tanto cuando llora un hombre su dolor, que quiero hacerlo feliz. Desde el 
abismo del hombre que sufre vengo a ti, Señor; intento verte en mi hermano 
enfermo, dame tú la luz. Haz que no pase de largo a su vera, quiero ser samaritano 
de amor”.

Anuncia Lázaro rsjg 
Delegada General de Centres
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Obra Social

L’Institut de Religioses de Sant Josep de 
Girona és una institució religiosa fundada 
per la venerable Mare Maria Gay Tibau el 
1870 a la ciutat de Girona. Els sofriments i 
les dificultats que en aquella època patien 
els malalts van portar Maria Gay Tibau a 
crear una institució amb la missió d’oferir 
assistència a les necessitats sanitàries, so-
cials i espirituals d’aquestes persones.

Ben aviat se li van unir altres noies i la seva 
fama de tenir cura dels malalts de manera 
altruista, als quals l’únic hospital de Giro-
na no podia atendre, va transcendir els 
 límits de la ciutat i l’Institut va rebre peti-
cions per atendre malalts d’altres pobla-
cions, de manera que la seva tasca va 
començar a estendre’s pel món. És així 
com, en l’actualitat, som presents a Euro-
pa, l’Amèrica Llatina i l’Àfrica tot desenvo-
lupant el llegat de la nostra Fundadora 
d’“alleujar el dolor i sembrar la pau” entre 
els més desafavorits.

Les nostres clíniques i residències a Euro-
pa contribueixen, amb una part dels re-
cursos que generen, a la realització de 
l’Obra Social que l’Institut desenvolupa a 
l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina amb centres 
de salut i projectes concrets que donen 
suport a la seva tasca.

www.irsjg.orgCentre de Salut de Rubare (Rep. Dem. del Congo).

Escola Maternal de Rubare (Rep. Dem. del Congo).

Memòria 
2015



Institut de Religioses de  
Sant Josep de Girona
6

Centres de l’Institut en el món

Clíniques i residències Col·legis Obra Social

 
L’Institut en el món

Hogar Sagrada Familia
Santa Fe de Bogotà, 

Colòmbia

Clínica Nuestra 
Señora de los 

Remedios 
Cali, Colòmbia

Hogar Santa Inés
Cali, Colòmbia

Colegio Nuestra 
Señora de 

Chiquinquirá
Cali, Colòmbia

Centro Médico 
Parroquial El Milagro 

Lima, Perú

Comedor Madre 
María Gay Tibau 

Callao, Perú

Centro Médico Parroquial 
San José de Tiabaya 

Arequipa, Perú

Centro de Salud  
San Damián 
Hurlingham, Argentina

Clínica Salus Infirmorum
Banyoles, Girona

Centre Geriàtric Maria Gay
Girona

Residència Santa  
Maria del Tura

Olot, Girona

Col·legi Sagrada Família 
Vila-roja, Girona

Clínica Santa Elena
Madrid

Colegio Santa Teresa 
Porcuna, Jaén

Residencia San José
Burjassot, València

Centro Médico Católico  
de N’kolondom
Camerun

Centro de Salud de Rubare  
República Democràtica del Congo

Casa di Cura Pio XI
Roma, Itàlia

Clínia Nostra Senyora 
 del Remei
Barcelona

Residència Nazaret 
Malgrat de Mar, Barcelona

Centro de Salud María 
Gay de Bata
Guinea Equatorial

Centro de Salud de Nyarusange
Ruanda
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Carta de la Delegada 
General de Missions

Benvolguts amics i benefactors de l’Obra Social de l’IRSJG,

En el marc de la preparació i propera celebració del XXI Capítol General de l’IRSJG, any de-
dicat a la Misericòrdia segons que ens convida el papa Francesc, vull iniciar el meu informe 
d’activitats del 2015 amb el lema que il·luminarà els nostres treballs precapitulars: “Urgides 
a guarir amb misericòrdia”; aquest eslògan recull l’experiència feta vida de moltes germa-
nes que treballen, en els diversos països on l’Institut duu a terme la seva missió, d’una mane-
ra especial: “amb promptitud i misericòrdia”.

Les notícies ens parlen de refugiats, atemptats, desplaçats, disminució de l’ajuda als països 
en vies de desenvolupament, un abisme d’oportunitats entre els qui viuen al Nord o al Sud; 
els debats sobre la crisi econòmica i financera mundial recauen a conciliar els interessos dels 
més poderosos. En la cloenda d’aquest any, vull compartir la tasca que hem realitzat gràcies 
a cadascun de vosaltres, col·laboradors, benefactors i germanes, perquè amb el vostre su-
port continuem multiplicant accions de misericòrdia amb els més desprotegits del sistema 
utilitarista que s’enfondra.

Que aquest lema, “Urgides a guarir amb misericòrdia”, enfoqui els nostres passos al llarg 
d’aquest any 2016 del qual totes i tots serem protagonistes.

Gna. Ana Mérida Montoya Pineda
Delegada General de Missions IRSJG

Escola Maternal de Rubare (Rep. Dem. del Congo).
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Projectes i accions destacats

Malgrat aquests temps difícils en què els pro-
grames d’austeritat econòmica agreugen la 
situació dels nostres Centres, hem continuat 
amb el desenvolupament de la nostra Obra 
amb nous projectes i accions, entre els quals 
destaquen:

S’ha iniciat el canvi de teulades del Centre Nu-
tricional de Nyarusange (Ruanda), amb el fi-
nançament d’un 33% del total per part de 
Mans Unides.

La sol·licitud de la Llar Los Tres Reyes de Tizi-
min (Mèxic) per a la reposició d’equips obso-
lets ha tingut el suport de la nostra Obra Soci-
al amb una màquina de rentar industrial i la 
dotació, per a la sala de cures, d’una llitera i 
material de cures.

La construcció de la maternitat del Centre de 
Salut de Rubare (Rep. Dem. del Congo) està 
pràcticament finalitzada malgrat imprevistos 
com el lliscament d’una tàpia en l’obra acaba-
da de construir; esperem inaugurar ben aviat 
aquesta àrea del Centre en favor d’un poble 
altament emblemàtic per a l’Institut com és 
Rubare.

També a Rubare s’ha iniciat el projecte per a la 
construcció d’un molí de canya de sucre i, d’a-
quí a poc, ja disposarem de la nau central. El 
projecte es duu a terme per dotar la coopera-
tiva de dones de la població de la infraestruc-
tura necessària per a la transformació i enva-
sament de productes agrícoles, que disposa 
de la participació i el suport de l’ONG Ingenie-
ría para la Cooperación de Biscaia.

Construcció del molí de Rubare (Rep. Dem. del Congo).
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A Cruz del Eje, Córdoba (Argentina), s’ha fina-
litzat la construcció de la Casa del Bon Sama-
rità, que acollirà aquelles persones o famílies 
necessitades que acompanyin un malalt al 
proper Hospital Aurelio Crespo.

Hem continuat amb el suport i la dotació per 
a les necessitats bàsiques a persones i famí-
lies en situació d’abandonament, com per 
exemple amb la construcció d’una casa per a 
una família de nou persones a Butare (Ruan-
da), en col·laboració amb el president de Càri-
tas Diocesana de Butare.

Així mateix, el programa d’apadrinaments ha 
continuat augmentant, ja que ha incorporat 
nous padrins i apadrinats i ha ampliat l’apadri-
nament a estudis tècnics i universitaris.

S’ha participat de manera activa en diversos 
esdeveniments organitzats per la Fundación 
Recover, fet que va proporcionar la formació 
de la Gna. Prisca en cures neonatals a l’Hospi-
tal Jiménez Díaz de Madrid.

Maternitat Centre de Salut de Rubare (Rep. Dem. del Congo).
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Molí de canya a Rubare 
(República Democràtica del Congo)

L’objectiu principal d’aquest projecte és introduir el processament de canya de 
sucre, així com la transformació i envasament d’altres productes agrícoles, fet que 
permetrà obrir nous mercats i originar riquesa i ocupació en una regió que es 
recupera de la guerra i en la qual gairebé no hi ha indústria local. Es potencia la 
cooperativa de dones amb la venda de collites i facilitant formació laboral i llocs de 
treball. Així, s’han creat les microempreses “Fàbrica de sucre”, “Panificadora 
Rubare”, “Tall i Costura” i “Sabó Rubare”, a més de la venda directa de productes de 
corral i d’horta.

El molí i la seva planta de transformació i envasament estaran finalitzats en dos anys 
amb una inversió total de 270.000 €.

Cooperativa de dones de Rubare (Rep. Dem. del Congo).
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Canvi de teulades del Centre Nutricional de Nyarusange (Ruanda).
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Casa del Bon Samarità
Cruz del Eje, Córdoba (Argentina)

L’objectiu d’aquest projecte és acollir les persones o famílies que, havent 
d’acompanyar algun malalt al proper Hospital Aurelio Castro, no poden tornar al seu 
domicili per llunyania o perquè el malalt està ingressat i no disposen de recursos.  
La casa disposa de cuina, sala d’estar i dos dormitoris, i té també oratori i oficina.

La població beneficiària ha col·laborat en l’equipament de la casa i el municipi de 
Cruz del Eje amb les instal·lacions d’electricitat i fontaneria. El cost total ha estat  
de 69.444 €.

Planta de la Casa del Bon Samarità.
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Escola Maternal de Rubare (Rep. Dem. del Congo).

Comunitat de Rubare (Rep. Dem. del Congo).
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Sobre el terreny: els nostres centres

Centre de Salut de Rubare  
i Escola Maternal de Rubare
República Democràtica del Congo

El Centre de Salut de Rubare atén una població de més 
de 40.000 habitants, disposa de 50 llits i hi treballen 26 
persones. A més d’activitats curatives i preventives –
com ara prenatal i preescolar–, el centre té una unitat 
de maternitat, una unitat nutricional i una unitat 
d’aguts.

Ofereix també atenció especialitzada a malalts de 
tuberculosi i a persones infectades pel VIH/sida.

L’Escola Maternal complementa l’activitat sanitària del 
Centre de Salut de Rubare amb l’atenció als més 
menuts.

L’escola, a més d’educació primària i material escolar, 
proporciona als nens i nenes roba i calçat, així com 
atenció sanitària i alimentació.

Centre de Salut de Nyarusange
Nyarusange, Ruanda

El Centre de Salut de Nyarusange està situat al centre 
de Ruanda i atén una àrea amb una població de més 
de 30.000 habitants.

A més de les 5 germanes que treballen al centre, 
l’equip professional es completa amb 18 persones 
entre personal d’infermeria, laboratori, assistència 
social i administració. Disposa de 51 llits i inclou també 
la Unitat d’Atenció a Malalts de Sida, l’Escola de 
Promoció de la Dona i el Centre Nutricional.

Escola Maternal de Rubare (Rep. Dem. del Congo).
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Centre Mèdic Catòlic de N’kolondom
N’kolondom, Camerun

Situat a la perifèria de Yaoundé, el centre atén una 
població de 24.000 habitants.

L’equip del centre està format per 28 persones, 14 al 
consultori general, 9 al servei de maternitat i 5 al centre 
DREAM, que té com a objectiu l’atenció dels pacients 
amb VIH/sida i ofereix el servei de prevenció de 
transmissió mare-fill.

Centre de Salut María Gay de Bata
Bata, Guinea Equatorial

El Centre de Salut María Gay de Bata està integrat en el 
sistema d’atenció primària de salut de Guinea 
Equatorial i cobreix la zona centre del districte sanitari 
de Bata. Hi treballen 20 professionals. El centre 
acompleix les funcions d’APS, com la promoció, 
prevenció, guarició i rehabilitació en el seu segon nivell 
d’assistència.

El Servei de Farmàcia del centre és de referència per a 
tots els hospitals de la zona.

El centre desenvolupa un programa de formació 
continuada del personal de grau bàsic i col·labora amb 
els centres de formació professional de la ciutat, 
realitzant sessions de formació als estudiants en 
pràctiques.

Centre Mèdic Catòlic de N’kolondom (Camerun).
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Centre de Salut San Damián
Hurlingham, Argentina

El centre de salut, situat al barri de San Damián del 
municipi de Hurlingham, presta una atenció integral, 
tant assistencial com preventiva, amb una especial 
atenció al diagnòstic precoç de malalties oculars i 
l’assistència odontològica.

Fundació Llar Santa Inés
Cali, Colòmbia

El centre assisteix ancians mancats de suport familiar i 
econòmic en situació d’abandonament. Per fer-ho ha 
creat un centre obert a les famílies i a la comunitat en 
general per tal de potenciar la seva vinculació al 
procés d’envelliment i vellesa de manera afectuosa i 
solidària.

Amb aquesta finalitat es capacita el personal voluntari 
per al maneig dels adults més grans i s’ha creat un 
centre de serveis per a atenció gerontològica integral.

Centre Mèdic Parroquial  
San José de Tiabaya
Arequipa, Perú

El Centre San José de Tiabaya, situat al districte de 
Tiabaya-Arequipa, disposa de dotze consultoris, dues 
sales d’espera i un auditori.

A més dels serveis mèdics ambulatoris, al centre es fa 
acompanyament de malalts i atenció d’infermeria al 
domicili, educació sanitària i pastoral d’escolta.

Llar Santa Inés. Cali (Colòmbia).

Centre de Salut San Damián. Hurlingham (Argentina).
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Centre Mèdic Parroquial El Milagro
Lima, Perú

El Centre Parroquial El Milagro atén una població 
formada pels successius assentaments i que moltes 
vegades està mancada d’allò fonamental per viure.

L’equip professional, format per 35 persones sota la 
coordinació de 3 germanes, ofereix atenció en les 
diverses especialitats mèdiques i el seu objectiu 
primordial és la detecció precoç de malalties greus.

El centre també ofereix atenció psicopedagògica a 
adolescents amb un elevat absentisme escolar.

Menjador Madre María Gay Tibau
El Callao, Perú

Dirigit per Laics de Sant Josep de Girona, del Callao, 
assessorats i acompanyats per les germanes de la 
comunitat, el menjador presta suport nutricional als 
malalts del programa de tuberculosi del Centre de 
Salut de Bonilla del Callao tant pel que fa a 
l’alimentació com a la promoció d’estils de vida 
saludable.

Centre Mèdic San José de Tiabaya, Arequipa (Perú).

Menjador Madre María Gay Tibau, El Callao (Perú).
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Voluntariat

El voluntariat a l’IRSJG s’emmarca 
en el si d’una llarga tradició. Des 
dels inicis, l’esperit de les 
germanes fa palès el seu servei 
als malalts i necessitats. Hi ha 
hagut un llarg procés des d’un 
voluntariat espontani a una 
estructura més ben organitzada 
des de fa aproximadament uns 
20 anys.

La missió principal de l’Institut és 
servir i vetllar. Són dos verbs que 
sintetitzen l’expressió del Carisma, 
la manera com van entendre 
Maria Gay Tibau i les primeres 
germanes la cura dels malalts. 
Avui es presenta com una cultura 
de servei, de lliurament i atenció 

integral d’aquelles persones que 
es troben en situació de 
desemparament, cultura a la qual 
convidem a integrar-se els 
voluntaris.

Fa gairebé tres anys que estem 
immerses en un procés de 
repensar i reflexionar sobre el 
voluntariat en l’Institut. A partir 
de formacions i trobades hem 
anat prenent consciència 
d’aspectes del voluntariat i del 
perfil que l’Institut desitja i 
necessita segons el nostre 
Carisma.

Disposem d’un espai dins de la 
pàgina de l’Obra Social de 

l’Institut en el qual es poden 
trobar experiències de persones 
que han fet el seu voluntariat 
amb nosaltres i altres 
informacions que estem 
renovant en aquests moments. A 
través de la pàgina web hem 
rebut 29 peticions per realitzar 
voluntariat amb nosaltres: 8 de 
l’Amèrica Llatina i 21 d’Espanya.

Dues són les línies de voluntariat: 
l’una enfocada als centres 
d’Espanya, i l’altra, al voluntariat 
internacional.

Ens alegra que hi hagi persones 
amb una sensibilitat especial i 
amb disposició de temps per 

Voluntariat a l’escola Sagrada Família de Vila-roja (Girona).
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dedicar-lo als altres i poder anar 
construint un món una mica més 
humà. El nostre desig és que 
cada voluntari o voluntària pugui 
sentir-se en família perquè, 
d’aquesta manera, la seva acció 
voluntària es converteix en una 
experiència vital d’intercanvi, que 
implica un compromís de temps 
per a la tasca, per a la formació i 
per formar equip amb altres 
voluntaris i amb el personal. El 
voluntariat té una actitud de 
respecte i compromís envers les 
persones (residents, malalts, 
nens...), envers l’equip (altres 
voluntaris i personal) i envers el 

carisma institucional: “Alleujar el 
dolor i sembrar la pau als cors”.

Aquest any 2015 hem continuat 
la reflexió sobre el nostre 
Projecte de Voluntariat i ja estem 
redactant el document final.

En els centres d’Espanya 
disposem d’un col·lectiu de 47 
persones, d’entre 21 i 85 anys, 
que dediquen part del seu temps 
a tasques d’acompanyament, 
organització d’activitats lúdiques, 
etc., per als residents dels 
geriàtrics i sociosanitaris a:

•	 Residència Nazaret  
(Malgrat de Mar)

•	 Residència Santa Maria  
del Tura (Olot)

•	 Residencia San José de 
Burjassot (València)

•	 Centre Geriàtric María Gay 
(Girona) 

•	 Clínica Salus Infirmorum 
(Banyoles)

Així mateix, disposem de dues 
voluntàries a:

•	 Col·legi Sagrada Família  
(Vila-roja-Girona)

Voluntariat al Centre de Salut de Nyarusange (Ruanda).
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En l’àmbit internacional aquest 
any 2015 s’ha ampliat el nombre 
de països on es duu a terme el 
voluntariat i els resultats estan 
sent positius.

Hem rebut la petició de 15 
persones que han volgut fer 
voluntariat internacional amb 

nosaltres. S’ha donat resposta a 
sis persones, que han col·laborat 
amb les nostres missions de:
•	 Tizimin a Mèxic
•	 Nyarusange a Ruanda
•	 N’kolondom al Camerun

Unes altres tres persones faran el 
voluntariat l’any vinent.

Agraïm als voluntaris que 
comparteixin part de la seva vida 
i del seu temps amb nosaltres. La 
seva presència i acció en els 
nostres centres contribueix a 
l’atenció de la persona en totes 
les seves dimensions. A totes i a 
tots, GRÀCIES!

Centre de Salut de Rubare (Rep. Dem. del Congo).
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Dades econòmiques

Ingressos %

Aportació IRSJG 923.783 91,74

Aportacions ONG 79.368 7,88

Padrins 3.800 0,38

Total 1.006.951 100,00

Despeses %

Funcionament Centres 479.504 47,62

Projectes Cooperació  
i Apadrinament

496.001 49,26

Aportacions a altres 
entitats

7.016 0,70

Despeses estructurals 24.430 2,42

Total 1.006.951 100,00

91,74

7,88

0,38

47,6249,26

0,70

2,42

Aportació IRSJG

Aportacions ONG

Padrins

Funcionament Centres

Projectes Cooperació i Apadrinament

Aportacions a altres entitats

Despeses estructurals





Els nostres 
centres

Centre Geriàtric Maria Gay

Residència Santa Maria del Tura

Residència Nazaret

Residencia San José

Clínica Nostra Senyora del Remei

Clínica Salus Infirmorum

Clínica Santa Elena
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Centre 
Geriàtric 

Maria Gay

El Centre Geriàtric i Sociosanitari Maria 
Gay és una institució privada, sense ànim 
de lucre, amb més de 140 anys d’experièn-
cia en l’atenció a les persones i que destina 
part dels recursos que genera a l’Obra So-
cial de l’Institut en diversos països de l’Àfri-
ca i de l’Amèrica Llatina.

La seva activitat es divideix entre el servei 
de residència geriàtrica assistida –amb el 
seu Centre de Dia– i el servei sociosanita-
ri –amb places de llarga estada i hospital 
de dia.

www.residenciamariagay.org

Memòria 
2015
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És per a mi una gran satisfacció 
poder presentar la Memòria – 
Balanç Social 2015 del Centre 
Sociosanitari Maria Gay de Giro-
na, que recull l’activitat assisten-
cial, científica i social que hem 
desenvolupat al llarg d’aquest 
exercici.

Un any marcat per un entorn 
econòmic difícil, al qual la nostra 
organització no ha estat aliena, 
però en què, gràcies al compro-
mís i l’esforç de tot l’equip humà, 
hem aconseguit uns resultats 
dels quals ens sentim satisfets, 
en la línia dels objectius dels 
anys anteriors i ben orientats d’a-
cord amb els objectius fixats per 
a l’any en curs.

Aquesta memòria presenta unes 
connotacions que convé asse-
nyalar:

J Seguiment de les obres del 
Pla Estratègic amb la secto-
rització d’emergència a la 
zona central de les plantes 
d’hospitalització. Millora de 
l’accessibilitat, els recorre-
guts i circuits a les nostres 
instal·lacions, obrint una 
nova porta amb entrada res-
tringida i vigilada per als pro-
veïdors i tot el personal.

J Rehabilitació i obertura de les 
noves habitacions de les 
plantes primera i segona de 
la zona sud.

J Obertura de la terrassa de la 
primera planta durant la pri-
mavera i l’estiu.

J Continuïtat amb les acredita-
cions de qualitat norma ISO 
9001:2008.

J Augment de la nostra activi-
tat en el Centre de Dia.

J Durant aquest any hem cele-
brat la Beatificació de les tres 
Germanes Màrtirs de l’Institut 
a la catedral de Girona.

Desitjo que aquesta memòria si-
gui un breu però fidel reflex del 
resultat del treball realitzat per 
l’equip de professionals que inte-
gra el Centre Maria Gay durant 
l’any 2015, i vull agrair a tots els 
professionals la feina desenvolu-
pada durant aquest any i refer-
mar el compromís de millora 
constant dels nostres serveis.

Responsable 
Assistencial: 

Responsable 
Hostaleria:  

Responsable 
Administració: 

Responsable 
Social:

Coordinadora 
Pastoral de la Salut  
i Voluntariat:

Sra. Nuria Beltran Sra. Gemma 
Martínez

Sra. Carme Trias Sra. Lourdes 
Ferrando

Gna. Cristina 
Redondo

Govern General  
IRSJG

Junta Central 
IRSJG

Junta del Centre
Junta Central
Superiora de la comunitat del Centre
Gna. Amparo Serneguet

Jordi Pujiula
Director
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Recursos

Equipaments

Nre. Llits total 90

Nre. Llits adaptats 90

Nre. Habitacions individuals 54

Nre. Habitacions dobles 18

Nre. Places Centre de Dia 40

Nre. Places Hospital de Dia 25

Sala de Rehabilitació / 
Fisioteràpia

Sala Hospital de Dia

Sala Centre de Dia

Sala de teràpia ocupacional 
i Psicologia

Consultori mèdic

Consultori d’Infermeria

Farmàcia

Perruqueria

Podologia

Bugaderia

Cuina pròpia

Repàs de roba

Recursos econòmics  
i inversions

Xifra de negoci: 2.232.855€

Inversions en equipaments 
i infraestructures: 460.782€

Espais comuns

Menjador

Sala d’actes

Sala de manualitats

Sala de Formació

Biblioteca

Cafeteria

Sales de lectura

Sala/es polivalent/s

Sala de jocs

Església

Capella

Jardí

Sala d’actes i teatre
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Grup Assistencial 
(Total) 39

Personal mèdic 1

Personal d’infermeria 5

Farmacèutica 1

Fisioterapeuta 1

Auxiliars de clínica  
i geriatria

31

Grup Social 
(Total) 4

Treballadora social 1

Terapeuta ocupacional 1

Pastoral de la Salut  
i Voluntariat

1

Animació 1

Professionals

Total Professionals 67

Grup Atenció Indirecta 
(Total)
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Direcció 1

Administració 1

Serveis d’Hostaleria 1

Manteniment 1

Recepció 4

Podòloga 1

Perruquera 2

Personal de neteja 7

Personal de cuina 6
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Cartera de serveis

Àrea 
medicoassistencial
Hospital de Dia

Centre de Dia

Servei mèdic

Neurologia

Infermeria

Nutricionista

Fisioteràpia / Rehabilitació

Psicologia

Farmàcia

Podologia

Reflexologia

Massoteràpia

Quiromassatge

Gimnàstica de 
manteniment

Valoracions geriàtriques 
integrals

Plans integrals d’atenció 
interdisciplinaris

Altres

Serveis a usuaris  
i famílies
Atenció a usuaris i famílies

Treball social

Pastoral de la Salut

Acompanyaments externs

Voluntariat

Perruqueria

Transport adaptat

Recepció

Administració

Sistemes d’informació

Àrea  
sociocultural
Teràpia ocupacional

Animació sociocultural

Sortides i activitats

Biblioteca i hemeroteca

Serveis  
d’hostaleria
Cuina pròpia

Neteja

Bugaderia

Repàs de roba

Manteniment

Menjador social
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Activitat assistencial

Atenció residencial Llarga estada SS Privat Total

Places (capacitat) 22 68 90

Usuaris atesos 59 125 184

Ingressos totals 43 78 121

Ingressos sense temporals 39 78 117

Baixes totals 33 68 101

Baixes sense temporals 30 68 98

Baixes per èxitus 21 35 56

Ingressos/baixes temporals 1,3 1,15 1,23

Estades disponibles 8.268 24.820 33.088

Estades reals 8.170 21.653 29.823

Ocupació del període 98,81% 87,24% 93,0%

Ocupació al tancament anual 118,18% 95,6% 106,9%

Rotació mensual (mitjana) 12,92% 9,8% 11,36%

Rotació anual acumulada 183% 117,7% 150,35%

Atenció residencial Centre de Dia Hospital de Dia

Places 40 25

Dies/sessions disponibles 10.080 6.300

Dies/sessions reals 1.565 6.288

Ocupació 15,53% 99,6%

Rotació anual acumulada 75,3% 40,4%

Usuaris atesos (total) 24 74

Usuaris atesos (mitjana mensual) 6 50
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Assistència 
multidisciplinària

Sessions clíniques

Plans individuals d’atenció

Valoració multidisciplinària  
i prevenció de riscos

Seguiment i controls

Informes

Atenció social

Entrevistes a les famílies

Informació i assessorament a 
les famílies

Estudi problemàtica social

Tramitació d’ajudes

Atenció lúdica  
i recreativa/ 
Educació social

Actualitat i premsa

Celebracions i festivitats

Tallers (lectura, música, 
manualitats...)

Grups de conversa

Sortides lúdiques i culturals

Cinefòrum

Quina/Bingo

Jocs de taula

Coral

Atenció funcional/
Fisioteràpia

Sessions individualitzades  
a planta

Sessions individualitzades  
a sala

Sessions grupals de 
fisioteràpia

Sessions de psicomotricitat

Gimnàstica en grup

Gimnàstica individual

Atenció psicològica/
Teràpia cognitiva

Estimulació cognitiva

Psicoestimulació preventiva

Psicoestimulació cognitiva

Programa individual de 
contenció de conducta

Teràpia d’orientació a la realitat

Tallers i manualitats

Actes de comiat

Atenció espiritual/
Pastoral de la Salut

Acolliment i salutació a l’ingrés 
del resident i de la família

Valoració pastoral inicial

Acompanyament del resident i 
la família en la integració al 
centre

Visita a residents amb 
deteriorament cognitiu

Visita pastoral de seguiment

Assistència espiritual i religiosa

Acompanyament en els últims 
moments de la vida

Acompanyament en el procés 
de dol

Assistència al funeral

Celebració de l’Eucaristia i 
record dels difunts durant 
l’any

Activitats per àrees

Atenció funcional/
Teràpia ocupacional

Exercici d’extremitats superiors

Grafomotricitat

Psicomotricitat

Reeducació de la marxa

Promoció d’activitats 
bàsiques de la vida diària
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Qualitat

Objectius estratègics i Pla de Qualitat

J Millorar les competències en comunicació en l’àmbit de la relació client 
i usuaris i la relació entre companys. Garantir el coneixement dels drets 
dels usuaris i el codi ètic.

J Increment del compromís amb l’organització per part de l’equip. 
Consolidar el treball del Comitè d’Ètica. Garantir la formació permanent 
referida a la Missió, Visió i Valors de l’Institut. Garantir que els 
documents del centre siguin coherents amb la Missió, Visió i Valors.

J Compliment de la normativa vigent en la qualitat dels serveis. Garantir 
l’afectivitat dels sistemes d’escolta activa. Informar sobre la nostra 
activitat. Consolidar un model de gestió de la qualitat. Incorporar un 
quadre de comandament en qualitat assistencial.

J Garantir el nivell de la competència directiva dels comandaments 
intermedis i garantir el nivell formatiu de tot el personal.

J Consolidar el nivell de treball de l’equip de pastoral del centre.

J Consolidar el nivell de gestió del voluntariat.

J Garantir el treball en equip i aconseguir una màxima participació, 
implicació i compromís.

Objectius del Pla de Qualitat

J Acreditar el Centre i els diversos serveis amb la norma ISO 9001 (2014).

J Mantenir l’acreditació ISO 9001 (2015).

J Ampliació de la Cartera de Serveis amb 14 llits residencials assistits  
i atenció domiciliària.

J Millorar el confort de les nostres instal·lacions (obres fases 3 i 4).

J Donarem compliment al Pla de Formació en un 80%.

J Incrementar en un 20% la recopilació d’oportunitats de millora  
i/o incidències.

J Mantenir el grau de satisfacció dels usuaris en l’estàndard habitual  
del Centre.

J Donarem compliment al Pla de Comunicació en un 80%.
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Indicadors sociosanitaris  
de llarga estada

Prevalença infeccions nosocomials 4,75%

Incidència infeccions nosocomials × 
1.000 dies estada

2,09

Incidència de caigudes × 1.000 dies 
estada

1,81

Prevalença d’úlceres 5,0%

Prevalença de subjeccions 6,67%

Derivacions hospitalàries urgents < 8%

Estades temporals per descans familiar 4

Pacients atesos per dolor amb millora de 
símptomes

90%

Informe d’alta amb 48 hores d’antelació 100%

Estades inferiors a 123 dies 64,0%

Trasllats a hospitals d’aguts 6%

Ràtios de personal 0,6

Qualitat percebuda per dimensions

% de satisfets o molt satisfets Usuaris 
(Residents  
i familiars)

Treballadors

Percepció de la qualitat tècnica 98% 93%

Organització i continuïtat 98% 89%

Confort 94% 81%

Comunicació i participació 98% 90%

Atenció psicosocial 90% 91%

Tracte de la intimitat i l’autonomia 98% 87%

Satisfacció general 98% 83%

Satisfacció global (sobre 10 punts) 8,69 7,67

Enquestes realitzades 89 20

Satisfacció per dispositiu

Usuaris geriàtrics 8

Usuaris hospital de dia / centre de dia 10

Familiars usuaris geriàtrics 8,8

Familiars usuaris sociosanitaris 9,0

Familiars usuaris hospital de dia /  
centre de dia

8,5
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Grups de treball

Grups

Comissió d’Infeccions

Comissió d’Obres

Comitè d’Acreditació

Comitè d’Actes Lúdics i Religiosos

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Farmàcia

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comitè d’Igualtat – Instructora

Comitè Interdisciplinari

Comitè Interdisciplinari d’Atenció Diürna

Comitè Interdisciplinari Sociosanitari (Internament)

Comitè de Pastoral de la Salut

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Comitè de Voluntariat

Consell de Direcció 

Consell Tècnic

Consell de Participació de l’Usuari
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Principals accions realitzades

Millores en el tractament farmacològic

J Seguiment dels efectes adversos en la no correcta administració de fàrmacs 
(nou errors notificats).

Millores en la nutrició

J Avaluació mensual dels resultats dels registres d’Anàlisi de Perills i Punts de 
Control Crític (APPCC) i de cultius. Totes les analítiques són correctes durant 
aquest període.

J Nous menús d’estiu amb l’empresa AGAR.

Protocol·lització correcta (protocols nous o actualitzats)

J Atenció al pacient polimedicat i conciliació.

J Actualització del protocol de reclamacions.

J Actualització del protocol d’acollida i adaptació al centre de dia.

Millora de la qualitat dels sistemes d’informació i documentació

J Seguiment de la implicació del centre dins de la norma ISO 9001 amb 
l’empresa AQUALITY, auditoria interna efectuada en data 11 de febrer de 2015.

J Auditoria externa el febrer de 2016 per INTERTEK, amb resultat satisfactori (cap 
no-conformitat).

J Seguiment de la norma per part dels serveis corporatius: Sr. Jesús Jorcano 
(vegeu seguiment del pla estratègic).

Satisfacció dels usuaris i familiars

J Continuïtat de les sessions informatives i de conformitat amb el Pla 
Individualitzat d’Atenció Integral (PIAI) amb el personal assistencial i les 
famílies.

J Monitorització i seguiment del Sistema CCTV (Closed Circuit Television) per a 
videovigilància d’accessos a zones de risc (patis i sales polivalents) i possibles 
fugides o accidents de les persones incapacitades o amb dependència 
cognitiva.

J Enquestes a l’alta de tots els usuaris, geriàtrics, sociosanitaris, centre de dia i 
hospital de dia (alta a domicili o defunció).

Principals accions realitzades
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Estudis i treballs científics realitzats o en col·laboració

J UE EuropeAid, amb el títol “Rising the Rights of Elderly People and Elderly Care 
Services to EU Standars”. Transferència de bones pràctiques en l’àmbit de la 
Gestió Geriàtrica.

Complimentació dels objectius del SCS

J Objectius generals per a l’any 2015:

s Programa VinCAT per al control d’infeccions nosocomials

s Estades

s Altes a domicilis i centres residencials

s Altes amb PREALT als centres d’atenció primària

s Seguiment úlceres per pressió

s Seguiment i control del dolor

s Seguiment dels pacients PCC i MACA

s Millora dels documents en HC3

s Millora del CMBD

Millores en la dinàmica del funcionament de l’equip

J Reunions mensuals amb auxiliars i equip de neteja.

J Sessions clíniques diàries multidisciplinàries.

Prevenció de les caigudes

J Monitorització de la incidència i prevalença de les caigudes al centre.

Prevenció de les úlceres per pressió (UPP)

J Monitorització de la incidència i prevalença de les UPP al centre.

Control de les infeccions nosocomials

J Seguiment del registre específic per al control dels factors i les infeccions 
produïdes.

Prevenció de contencions

J Reunió setmanal del comitè de caigudes i subjeccions.



Centre Geriàtric Maria Gay
Memòria 2015

37

Seguiment del Pla de Qualitat

J Presentada la proposta d’objectius de qualitat i RRHH derivats del Pla 
Estratègic per al 2015, seguiment semestral.

Certificacions, premis, reconeixements, acreditacions

J Certificat d’adhesió a la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut  
de Catalunya. Setembre 2014.

J Agraïment per la implicació en el programa de Voluntariat per la Llengua  
i reconeixement de la contribució al foment de l’ús del català i de la cohesió 
social, enriquint les trobades de les parelles lingüístiques. Novembre 2013.

J Certificació de les anàlisis de perills i punts de control crític (APPCC)  
i control analític d’aliments, neteja, desinfecció i aigües NUTRILAB 2015.

J Acreditació del Servei Català de la Salut pel compliment dels objectius 
sociosanitaris. Febrer 2015.

J Autorització i Registre pel Departament de Benestar i Família.

J Certificat de qualitat ISO 9001:2008 en la gestió de l’activitat de residència, 
sociosanitari de llarga durada, hospital de dia i centre de dia.

J Certificació sobre protecció de dades de salut al Centre per AT Group 2014-
2016.
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Àrea de les persones

Descripció de la plantilla

Plantilla 
mitjana

Edat mitjana Antiguitat 
mitjana

% Homes % Dones % Plantilla  
a jornada 
completa

% Contractes 
indefinits

59,06 39,10 anys 7,48 anys 7,32% 92,68% Homes 6,10%
Dones 73,17%

79,27%

Dotació del personal en plantilla

Titulats superiors assistencials 0,75

Titulats mitjans assistencials 6,44

Auxiliars assistencials 31,23

Personal de suport 18,63

Personal d’administració 1

Direcció 1
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Clima Laboral

Després de l’estudi de Clima Laboral dut a terme durant l’any 2014 i d’observar-ne 
els resultats, al llarg d’aquest any hem treballat diversos aspectes laborals:

1. Seguretat i ergonomia

Establiment de càrregues de treball segons plantes, dependència dels usuaris i edat 
dels treballadors.

Per mitjà de l’empresa de riscos laborals UNIMAT Prevenció, publicació dels estudis 
de risc i les valoracions de l’avaluació dels llocs de treball.

Establir un circuit per al seguiment del risc durant l’embaràs del personal.

2. Relació amb els companys

S’ha observat un descens en aquest apartat, i per això treballem la col·laboració 
entre torns i els diversos serveis. Establiment de reunions mensuals entre els equips 
i diàries amb les sessions clíniques.

3. Lideratge

Hem treballat amb els comandaments intermedis per millorar-ne la formació, 
millorar la gestió dels equips i la transmissió de la informació.

Implicar tot l’equip a aconseguir una acreditació externa en qualitat assistencial 
com és la norma ISO 9001:2008.

4. Comunicació

Millorar la comunicació descendent, des de la Direcció a tot el personal de l’equip. 
Donar a conèixer el Pla de Comunicació vigent del Centre. Incrementar la 
comunicació verbal i no verbal.

5. Pertinença

Hem promogut la participació de tot l’equip en els actes organitzacionals del Centre 
(actes de Beatificació de les Germanes Màrtirs). Accions dutes a terme perquè totes 
les persones components del Centre se sentin com un únic equip de treball, 
aconseguint que no existeixin divisions per unitats o torns que originin rivalitats.
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Formació i desenvolupament

La formació és una important motivació per al personal i un estímul per aprendre 
nous conceptes. També millora el rendiment laboral, augmenta la comunicació i la 
interacció de l’equip. Durant aquest any s’han desenvolupat les competències 
professionals de nutrició geriàtrica, la millora dels processos de cuina amb 
l’empresa Agar i el Pla d’Emergències.

D’altra banda, continuem oferint a diverses escoles i universitats la possibilitat de 
realitzar pràctiques en el Centre. Actualment tenim convenis amb la Universitat de 
Girona, la Universitat de Vic, l’IES Vallvera i l’IES Narcís Xifra.

Cursos de formació

Col·lectiu assistent Hores Alumnes Formació 
interna

Formació 
externa

Direcció i administració 120 2 100% 0%

Auxiliars d’Infermeria 1.300 22 100% 0%

Diplomats d’Infermeria 40 3 50% 50%

Professionals tècnics 175 5 50% 50%

Hores: Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes assistents

Conciliació familiar

Absències per conciliació

Concepte Persones Mesos

Reducció jornada cura fill <12 anys 2 15,29

Excedències maternals

Excedències per cura de familiars

Acumulació hores alletament
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Formació en pràctiques d’estudiants

Escola i Universitat Grau en 
Medicina

Grau 
d’Infermeria

Grau en 
Fisioteràpia

Grau en 
Treball 
Social

Tècnics 
Socio- 

sanitaris

Auxiliars 
de Clínica

Nutrició  
i dietètica

Universitat de Girona 4 14 1 1

Universitat de Vic 4

IES Vallvera 3 3 1

IES Narcís Xifra 5 5 1

Òrbita Gironina 2

Seguretat, salut i benestar en el treball

Trimestralment, el Comitè de Seguretat i Salut s’ha reunit 
puntualment per al seguiment de les accions previstes.

El reconeixement mèdic s’ha efectuat un any més amb 
seguiment i normalitat per part de tot l’equip. L’empresa de 
prevenció de riscos laborals ha estat realitzant diversos 
estudis de seguretat al centre, com ara l’observació de les 
temperatures de confort i de la llum en els llocs de treball.

Voluntariat

Objectius

J En l’acompanyament i el seu “saber estar” amb els 
residents que visiten, col·laboren en l’atenció integral 
d’aquests, i sobretot fan que l’esperit de Maria Gay, 
“alleujar el dolor i sembrar la pau”, continuï viu.

J Humanització i acompanyament als residents.

Composició de l’equip
L’equip està format per una coordinadora, una col·laboradora 
tècnica i 11 persones que, de manera lliure, altruista i sense 
rebre cap contraprestació, realitzen unes determinades 
tasques, prèviament establertes, per millorar la qualitat 
humana de l’assistència sense interferir en les funcions 
professionals professionals sanitàries, però sí 
complementàries.

Activitat de Voluntariat

Activitat Residents

Manualitat i jocs 24

Actes especials 35

Sortides i trasllats 34

Companyia 60

Pastoral i celebracions 
religioses

25
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Pastoral de la Salut

La Pastoral de la Salut respon a les necessitats espirituals i religioses de 
tots els usuaris, sempre tenint en compte la seva llibertat i les seves 
possibilitats; que les seves grans limitacions físiques i cognitives no siguin 
impediment perquè la Pastoral de la Salut hi sigui present. Vol buscar 
estratègies perquè l’atenció personalitzada sigui possible.

Pel que fa als usuaris de l’Hospital de Dia i del Centre de Dia, la Pastoral 
desitja una bona integració de cadascun d’ells i una proximitat envers la 
família, a la qual, de vegades, no li resulta fàcil assumir la situació a causa 
del deteriorament ràpid que pateix el seu familiar.

Tot plegat sense perdre de vista el nostre Ideari del Centre, a la llum dels 
nostres valors, missió i visió: “Anunciar i ser bona notícia de l’amor 
misericordiós de Déu a la persona que pateix, a l’estil de Maria Gay Tibau, 
alleujant el dolor i sembrant la PAU”. La nostra missió és servir el malalt en 
totes les seves dimensions: corporal, intel·lectual, emotiva, social, 
espiritual-religiosa. Col·laborar perquè hi hagi un humanisme integral en 
què la dignitat de la persona estigui per damunt de tot. Treballem perquè 
l’obra de Maria Gay continuï viva allí on les Religioses de Sant Josep de 
Girona siguem presents; un estil de treballar que puguin continuar els 
nostres col·laboradors, voluntaris i totes les persones que treballen al 
nostre centre, respectant i vivint els valors de l’Institut.
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Comunicació

Objectius
J Contribuir a la continuïtat del Comitè de Comunicació del Centre.

J Millorar la comunicació en tots els canals.

J Millorar la comunicació amb els usuaris i/o familiars (trucades a les famílies  
en cas d’incidències).

J Continuar potenciant la informació directa amb el comandaments intermedis 
(Responsable Assistencial i Responsable d’Hostaleria).

J Implicar la participació de les auxiliars de geriatria en les diverses reunions  
de comitès i comissions que existeixen.

J Sensibilitzar la comunicació en la implantació de la formació contínua  
en el treball per competències.

Accions
J Continuïtat del Comitè de Comunicació del Centre.

J Continuar i millorar els fluxos d’informació del Centre.

J Potenciar la comunicació en noves tecnologies.

J Millorar la publicitat.

J Treballar per competències.
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Resultats

Període Accions

Febrer 2015  J Estudiar la implementació d’un sistema de megafonia interna del centre.

 J Compra de tres nous ordinadors.

Març 2015  J Reunió del Comitè de Comunicació.

Abril 2015  J Millora de la telefonia mòbil del centre.

 J Atenció domiciliària: crear un nou espai al web del centre.

 J Difusió Centre de Dia furgonetes ELSA transport.

Juny 2015  J Continuar amb la formació corporativa de les competències 
professionals.

 J Realitzar un procediment de difusió de la informació.

 J Inici de la difusió de la Beatificació de les Germanes de l’Institut.

Juliol 2015  J Modificació de la intranet per accedir a l’enllaç sobre la Beatificació.

 J Difusió de la Memòria 2014 de l’IRSJG (tramesa, web, presentació  
a l’equip...).

Agost 2015  J Difusió de la Beatificació en premsa, ràdio i televisió.

Setembre 2015  J Visita de TV3 per les activitats de les Germanes al Centre.

 J Acte de Beatificació.

Octubre 2015  J Exposició fotogràfica 40 anys de la Facultat d’Infermeria.

 J Reunió del Comitè de Comunicació.
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Aparicions a la premsa

Diari de Girona

J Agraïment al Centre Geriàtric Maria Gay. Família Remei Costa (25/02/2015) 
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2015/02/25/cartes/711726.html 

J Agraïment a les Religioses de Sant Josep de Girona (14/02/2015)  
http://www.diaridegirona.cat/opinio/2015/02/14/cartes/710068.html

J Suport al suplement especial 3a Edat 2015, 21 de juny. 

El Punt Avui

J Agraïment al Centre Geriàtric Maria Gay. Família Pepa Masià (22/06/2015) 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/12-apunts/29-necrologiques/869554-
a-reveure-pepa.html

J Agraïment a les Religioses de Sant Josep de Girona. Les Vetlladores.  
Joan Ribas (15/02/2015)   
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/823114-les-
vetlladores.html?cca=1

J El centre Maria Gay engalanarà la seva capella, que es podrà visitar tota la 
setmana. Temps de Flors 2015. (05/05/2015)  
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/850757-
lavinguda-sant-francesc-sera-un-lboscr-en-temps-de-flors.html

J Els pallassos de XaropClown (09/03/2015)  
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/5-cultura/19-cultura/830317-els-pallassos-
de-xaropclown-al-municipal.html

Revista el Senyal

J Un llegat de fe i caritat. Revista de la Diòcesi de Girona, número 161 – any XVI 
– setembre 2015.

TV3

J Signes del Temps. Activitat al Centre Geriàtric Maria Gay (29/09/2015)  
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/institut-de-religioses-de-
sant-josep-de-girona/video/5551795/
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Sostenibilitat i medi ambient

Accions orientades a la sostenibilitat
En el decurs d’aquest any, amb la rehabilitació de 15 habitacions amb capacitat per 
a 18 persones, hem millorat les instal·lacions per obtenir eficiència energètica. Amb 
aquestes noves instal·lacions millorem el consum energètic i hídric a la zona sud del 
Centre. Hem utilitzat bombetes de baix consum i leds per a la il·luminació 
decorativa, als banys s’han instal·lat dispositius d’estalvi d’aigua, i tots els materials 
emprats per a la decoració tenen certificat en material de sostenibilitat. La 
il·luminació dels passadissos és presencial i la pintura de les habitacions és de color 
clar per augmentar-ne la lluminositat.

Inversions en sostenibilitat

 J Millora del sistema de regulació i control del sistema de calefacció.

 J Estudi d’un nou sistema de climatització de l’església per substituir-lo l’any 
vinent.

 J Rehabilitació d’habitacions i passadissos amb millora del consum energètic  
i hídric.

Consums:

Activitat de voluntariat 2012 2013 2014 2015

Electricitat 261.503 kWh 276.430 kWh 234.426 kWh 252.024 kWh

Aigua 5.683 m3 5.413 m3 5.588 m3 5.616 m3

Gas 74.370 m3 75.188 m3 55.027 m3 66.167 m3

Tòner impressores 18 18 18 17

Paper 100 paquets 100 paquets 90 paquets 90 paquets
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Residència 
Santa Maria 

del Tura

La Residència Santa Maria del Tura és una 
institució privada sense ànim de lucre. La 
seva privilegiada situació –està situada al 
centre de la ciutat d’Olot– facilita la sorti-
da dels residents a zones de passeig pro-
peres. Disposa d’unes instal·lacions molt 
àmplies i adaptades a tota mena de per-
sones i situacions de dependència.

Aquesta institució, amb una experiència 
de més de 48 anys en l’atenció a les perso-
nes d’Olot i comarca, ofereix places priva-
des i públiques de residència assistida i és 
Centre Col·laborador amb el Departament 
de Treball, Afers Socials i Família. També 
disposa de places privades de Llar resi-
dència i centre de dia.

La ubicació, les instal·lacions i el seu equi-
pament fan del centre un espai atractiu, 
segur i confortable per als residents i les 
famílies, i gràcies a l’equip humà i al mo-
del assistencial centrat en la persona, el 
centre ha esdevingut un senyal d’identi-
tat a la comarca.

www.residenciatura.org

Memòria 
2015
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És per a mi una gran satisfacció 
poder presentar-vos novament 
la Memòria d’activitats de la Resi-
dència Geriàtrica Santa Maria 
del Tura.

Aquest any ha estat marcat pel 
canvi de Direcció: el Sr. Joan 
Viñas ha passat a ocupar la Di-
recció Gerència de la Clínica Sa-
lus Infirmorum de Banyoles, fet 
que m’ha donat l’oportunitat, 
després d’estar uns anys fora, 
d’incorporar-me novament a la 
direcció del centre.

L’any 2015 ha continuat emmar-
cat en un entorn econòmic difí-

cil, però el gran esforç i compro-
mís de tot l’equip humà han fet 
possible l’assoliment d’uns bons 
resultats que ens fan sentir molt 
satisfets de la feina ben feta.

Malgrat les dificultats, s’ha pogut 
realitzar una gran millora estruc-
tural, el canvi d’ascensors, una 
gran inversió que ha facilitat molt 
l’accessibilitat i la mobilitat dels 
nostres residents i famílies al 
centre.

Altres accions significatives han 
estat la incorporació d’una nova 
experiència de teràpia assistida 
amb gossos i, en l’àmbit social, 

cal destacar la continuïtat del 
projecte “Apadrina un avi”, amb 
Càritas Arxiprestal de la Garrot-
xa.

Aprofitem aquest espai per 
agrair la confiança que ens ator-
guen les persones grans i les se-
ves famílies, en triar el nostre 
centre, i també les administra-
cions, entitats, empreses, parti-
culars i, sobretot, els treballa-
dors, germanes, voluntaris i 
col·labora dors per fer possible 
aquest projecte.

A tots i totes, moltes gràcies!

Responsable 
Assistencial: 

Responsable 
Hostaleria:  

Responsable 
Administració: 

Responsable 
Social:

Coordinadora Pastoral 
de la Salut:

Sra. Eva Carrera Sra. Maite Martín Sra. Carme Nogué Sra. Mónica Portas Gna. Carmen González

Govern General  
IRSJG

Junta Central 
IRSJG

Junta del Centre
Junta Central
Superiora de la comunitat del Centre
Gna. Fidela Alonso

Sra. Lluïsa Privat 
Directora
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Recursos

Equipaments

Nre. Llits total 133

Nre. Llits adaptats 133

Nre. Habitacions 
individuals

51

Nre. Habitacions dobles 41

Nre. Places Centre de Dia 25

Nre. Places Hospital de 
Dia

Sala de Rehabilitació / 
Fisioteràpia

Sala Centre de Dia

Sala de teràpia 
ocupacional i Psicologia

Consultori mèdic

Consultori d’Infermeria

Perruqueria

Podologia

Bugaderia

Cuina pròpia

Personal de neteja propi

Recursos econòmics  
i inversions

Xifra de negoci: 3.152.889€

Inversions en equipaments 
i infraestructures: 152.087€

Espais comuns

Menjador

Sala de manualitats

Sala de Formació

Biblioteca

Cafeteria

Sales de lectura

Sala/es polivalent/s

Església

Jardí

Pàrquing
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Superiora i comunitat 12

Grup Assistencial (Total) 55

Personal mèdic 1

Personal d’infermeria 7

Psicòloga 1

Fisioterapeuta 2

Gerocultors 44

Grup Social (Total) 5

Treballadora social 1

Terapeuta ocupacional 1

Pastoral de la Salut 2

Educadora social 1

Professionals

Total Professionals 100

Grup Atenció Indirecta 
(Total)

28

Direcció 1

Administració 1

Serveis d’Hostaleria 9

Manteniment 1

Recepció 3

Podòloga 1

Perruquera 1

Personal de neteja 11
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Cartera de serveis

Especialitats  
mèdiques
Centre de Dia

Servei mèdic

Infermeria

Nutricionista

Fisioteràpia / Rehabilitació

Psicologia

Podologia

Gimnàstica de manteniment

Valoracions geriàtriques 
integrals

Plans integrals d’atenció 
interdisciplinaris

Serveis a usuaris  
i famílies
Atenció a usuaris i famílies

Treball social

Pastoral de la Salut

Acompanyaments externs

Perruqueria

Recepció

Administració

Àrea 
sociocultural
Teràpia ocupacional

Animació sociocultural

Sortides i activitats

Biblioteca i hemeroteca

Serveis d’hostaleria
Cuina pròpia

Neteja

Bugaderia

Repàs de roba

Manteniment
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Activitat assistencial

Atenció residencial Acollida Privat Total

Places (capacitat) 33 101 133

Usuaris atesos 36 148 184

Ingressos totals 4 50 54

Ingressos sense temporals 4 50 54

Baixes totals 4 51 55

Baixes sense temporals 4 51 55

Baixes per èxitus 4 26 30

Estades disponibles 11.680 36.865 48.545

Estades reals 11.625 36.227 47.810

Ocupació del període 99,53% 98,27% 98,56%

Rotació mensual (mitjana) 3,26%

Rotació anual acumulada 24,4%

Atenció residencial Centre de Dia

Places 25

Dies/sessions disponibles 9.125

Dies/sessions reals 734

Ocupació 8

Usuaris atesos (total) 5

Usuaris atesos (mitjana mensual) 4,7
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Assistència 
multidisciplinària

Plans individuals 
d’atenció

351

Valoració 
multidisciplinària i 
prevenció de riscos

370

Seguiment i controls 1.958

Informes 358

Atenció Social

Entrevistes a les famílies 380

Informació i 
assessorament a les 
famílies

480

Estudi problemàtica 
social

30

Tramitació d’ajudes 50

Atenció funcional/
Fisioteràpia

Sessions 
individualitzades  
a planta

83

Sessions 
individualitzades a sala

7.688

Sessions grupals  
de fisioteràpia

1.319

Sessions de 
psicomotricitat

220

Gimnàstica en grup 32

Gimnàstica individual

Atenció psicològica/
Teràpia cognitiva

Estimulació cognitiva 27

Psicoestimulació 
preventiva

71

Psicoestimulació cognitiva 76

Programa individual de 
contenció de conducta 
transversal

Teràpia d’orientació a la 
realitat transversal

Tallers i manualitats 39

Actes de comiat 11

Activitats per àrees

Atenció funcional/
Teràpia ocupacional

Exercici d’extremitats 
superiors

96

Grafomotricitat 15

Psicomotricitat 71

Reeducació de la marxa 370

Promoció d’activitats 
bàsiques de la vida diària
y Musicoteràpia: 4 

sessions
y Mercat: 22 sortides
y Activitat assistida amb 

gossos: 4 sessions
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Atenció Espiritual/ 
Pastoral de la Salut

Acolliment i salutació a l’ingrés  
del resident i de la família

50

Valoració pastoral inicial 34

Acompanyament del resident  
i la família en la integració al centre

1.021

Visita a residents amb deteriorament 
cognitiu

1.796

Visita pastoral de seguiment 1.152

Recepció de sagraments 6.543

Acompanyament en els últims 
moments de la vida

41

Acompanyament en el procés de dol 83

Visites del sacerdot 400

Assistència al funeral 21

Celebració de l’Eucaristia i record 
dels difunts durant l’any

1

Activitats d’ajuda religiosa 320

Total Pastoral de la Salut 11.462

Atenció lúdica i recreativa/
Educació Social

Actualitat i premsa 36

Celebracions i festivitats 62

Tallers (lectura, música,  
manualitats...) 219 sessions

Grups de conversa 36

Sortides lúdiques i culturals 9

Cinefòrum 13

Quina / Bingo 19

Jocs de taula

Coral 22

Taller de costura 31

Teràpia d’orientació a la realitat 58

Programa d’intercanvi generacional 20

Taller de català 39

Taller creatiu 36

Revista del centre 37

Els membres de l’equip de 
Pastoral tenen l’objectiu d’atendre 
i donar resposta a les demandes 
d’atenció espiritual dels residents, 
les famílies i els col·laboradors del 
centre, sempre des del respecte i 
la llibertat de la persona.

El projecte de Pastoral pretén ser 
una eina que ajudi a prendre 
consciència de la importància 
que té l’acompanyament humà i 
espiritual en l’atenció a la gent 
gran.

Formem un gran equip juntament 
amb la resta de professionals que 
tenen cura dels nostres residents 

i familiars durant tot el procés, 
des de la decisió de portar el seu 
familiar al centre fins a la seva 
adaptació.

Objectiu general:
Alleujar el dolor i sembrar la pau 
des de la presència testimonial 
de vida de fe de les persones 
grans, ajudant a viure amb 
serenor aquesta fase de la vida, 
oferint-los l’acompanyament a 
l’estil de la nostra fundadora 
Maria Gay Tibau.

Objectius específics:
Encarregar-se de l’acolliment a 
l’ingrés i durant el període 

d’adaptació. Fomentar la 
participació dels residents en 
l’organització de grups i activitats.

Promoure un clima de confiança i 
bona comunicació entre 
professionals i residents. Impulsar 
formació específica de Pastoral 
entre els residents. Coordinar i 
afavorir la col·laboració mútua 
amb els professionals del centre. 
Dur a terme un seguiment 
especial dels residents que són 
en una fase aguda o en una fase 
terminal.
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Qualitat

Objectius estratègics i Pla de Qualitat

 J Millorar les competències en comunicació en l’àmbit de la 
relació amb els clients i els usuaris.

 J Intensificar el compromís de l’equip amb l’organització.

 J Complir la normativa vigent pel que fa a la qualitat dels 
serveis, garantint-ne l’efectivitat.

 J Consolidar el treball en equip i aconseguir la màxima 
participació i compromís.

 J Promocionar i potenciar el voluntariat.

 J Mantenir el grau de satisfacció dels usuaris en l’estàndard 
habitual del centre.

Qualitat percebuda per dimensions

% de satisfets  
o molt satisfets

Usuaris  
(Residents i familiars)

Percepció de la qualitat tècnica 99%

Organització i continuïtat 99,1%

Confort 96,6%

Comunicació i participació 97,3%

Atenció psicosocial 97,1%

Tracte de la intimitat i l’autonomia 98,3%

Satisfacció general 98,8%

Satisfacció global (sobre 10 punts) 8,7

Enquestes realitzades 26
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Grups de treball 

Comitè d’Acreditació

Comitè d’Actes Lúdics i Religiosos

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comitè Interdisciplinari

Comitè de Pastoral de la Salut

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Comitè de Voluntariat

Consell de Direcció

Grups de Seguretat de pacients

Dietètica i Nutrició

Protecció de Pell

Contencions i Caigudes

Certificacions, premis,  
reconeixements i acreditacions

 J Com cada any, hem obtingut i renovat les 
certificacions exigides tant pel Departament de 
Salut com pel de Benestar Social, així com en la 
resta d’instal·lacions i equipaments del centre.
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Àrea de les persones

Descripció de la plantilla

Plantilla 
mitjana

Edat  
mitjana

Antiguitat 
mitjana

% Homes % Dones % Plantilla  
a jornada 
completa

Índex 
de rotació

81,83 42,12 5,93 4,39% 95,61% Homes 3,51% 
Dones 75,44%

78,07%

Dotació del personal en plantilla

Titulats superiors assistencials 1

Titulats mitjans assistencials 10,44

Auxiliars assistencials 44,29

Personal de suport 24,17

Personal d’administració 1

Direcció 0,92

Dotació de personal extern

Metge 1

Fisioterapeutes 2

Podologia 1

Formació i desenvolupament

Durant els darrers anys s’han dut a terme esforços molt importants en el 
desenvolupament de programes de Formació Contínua que contribueixen a 
l’actualització de coneixements dels nostres professionals.

Aquest any s’ha donat una especial rellevància a la cura dels pacients amb trastorns 
de conducta i malalties mentals; un total de 26 professionals de l’àrea assistencial 
directa han pogut aprofitar aquesta oportunitat de formació al centre mateix.

També en les àrees de suport s’han impartit cursos de prevenció de riscos 
alimentaris i, pel que fa a la prevenció de riscos laborals dels treballadors, s’han 
impartit cursos de millora de la seguretat en el lloc de treball, de mobilització segura 
de pacients i d’estratègies d’afrontament de l’estrès, entre d’altres.

La formació als treballadors és un distintiu del centre, que busca mantenir al dia els 
professionals amb la finalitat de millorar els seus serveis.
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Cursos de formació

Col·lectiu assistent Hores Alumnes Formació 
interna

Formació 
externa

Direcció i administració 15 4 90% 10%

Auxiliars d’Infermeria 414 43 95% 5%

Diplomats d’Infermeria 125 7 75% 25%

Professionals tècnics 255 5 75% 25%

Hores: Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes assistents

Conciliació familiar

Absències per conciliació

Concepte Persones Mesos

Reducció jornada cura fill < 8 anys 0 0

Excedències maternals 2 3,78

Excedències per cura de familiars 1 4,67

Acumulació hores alletament 2 1
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Seguretat, salut i benestar en el treball

El Comitè de Seguretat i Salut s’ha reunit trimestralment per 
efectuar el seguiment de les accions previstes; s’ha realitzat 
formació específica i també de prevenció de lesions 
musculars mitjançant estiraments.

L’empresa de prevenció de riscos laborals ha dut a terme 
diversos estudis de llocs de treball i, també com cada any, 
s’han realitzat els reconeixements mèdics a tot el personal.

Voluntariat

Objectius

 J L’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG) 
disposa d’un grup de voluntariat propi, però també 
col·laborem molt activament amb altres grups de la 
ciutat, com el Voluntariat de la Creu Roja i el de Càritas.

 J La valoració que en fem és molt positiva. Tant per part 
dels voluntaris joves com dels més grans, l’experiència és 
molt enriquidora i ens ajuda a donar una atenció més 
integral als residents.

Composició de l’equip

L’equip està format per una coordinadora, la Gna. Fidela 
Alonso, superiora del centre, dos responsables de 
voluntariat del centre, Loli Pacheco (terapeuta ocupacional) i 
la Gna. Carmen González, i com a vocals del Comitè, Agnès 
Vilanova (dinamitzadora), la Gna. Eloína (Pastoral de la Salut), 
Lluïsa Privat (directora del centre) i catorze voluntaris, a més 
de la resta de germanes de la Comunitat del Tura d’Olot. A 
tots els agraïm la generositat i el temps que comparteixen 
amb nosaltres.

Activitat de Voluntariat

Activitat Residents

Manualitats i jocs 55

Actes especials 170

Sortides i trasllats 40

Companyia 190

Pastoral i celebracions 
religioses

14

Costura 50

Bingo 45



Institut de Religioses de  
Sant Josep de Girona
62



Residència Santa Maria del Tura
Memòria 2015

63



Institut de Religioses de  
Sant Josep de Girona
64

Comunicació

Objectius
 J Enfortir la imatge del centre i donar a conèixer els nostres serveis.

 J Millorar la informació a tots els professionals del centre per potenciar-ne  
la implicació.

 J Millorar la comunicació amb tots els usuaris i/o famílies.

 J Aconseguir una major visibilitat en la comunitat.

Accions
 J Publicació trimestral de la revista del centre La veu de l’avi.

 J Edició i tramesa de la memòria del centre.

 J Campanya de publicitat.

 J Programa de col·laboració amb les escoles de la ciutat.

 J Participació en la Trobada de Voluntariat de la ciutat d’Olot.

 J Participació en el programa “Acostem les residències 2014-2015”.

 J Participació en els actes de la Marató de TV3.

 J Representació d’Els Pastorets en la seva 13a edició.

Resultats
 J També cal destacar les contínues notes i mostres d’agraïment rebudes al 
llarg de l’any 2015.

 J Per l’esforç d’integració en les activitats de la ciutat, enguany hem rebut el 
premi a la “Distinció per l’originalitat en el Concurs de Pessebres 2015 de la 
Ciutat d’Olot”.
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Sostenibilitat i medi ambient

Accions orientades a la sostenibilitat

 J Durant aquest any 2015 s’han dut a terme nombroses accions orientades  
a l’estalvi energètic.

 J S’ha iniciat el canvi dels antics fluorescents per leds de baix consum  
i s’ha continuat amb el reciclatge del cartró, oli, piles, bombetes, etc.

 J També s’han anat racionalitzant els consums, adaptant-los a les necessitats 
reals.

Consums:

Activitat de voluntariat 2014 2015

Electricitat 305.997 kWh 294.150 kWh

Aigua 4.260 m3 4.355 m3

Gas 10.957 m3 10.276 m3

Tòner impressores 38 27

Paper 210 paquets 230 paquets
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Residència 
Nazaret 

Memòria 
2015

La Residència Nazaret pertany a l’Institut 
de Religioses de Sant Josep de Girona, 
fundat l’any 1870 per Maria Gay Tibau, 
amb la missió específica de servir el 
malalt en la doble dimensió corporal i es-
piritual. Aquesta voluntat de servei ha 
anat configurant un estil de tracte, res-
pecte i atenció personalitzada que és el 
nostre senyal d’identitat.

La Residència Nazaret, situada a l’avingu-
da Costa Brava, 92 de Malgrat de Mar 
(Barcelona), disposa d’unes vistes magní-
fiques a la mar Mediterrània i a les munta-
nyes del Montnegre. Aquest centre és un 
establiment social per a gent gran que té 
com a finalitat prestar tant serveis d’aco-
llida residencial, de caire temporal o per-
manent, com serveis d’acollida diürna, 
amb l’objectiu d’afavorir la recuperació i el 
manteniment de l’autonomia personal i 
social, oferint un tracte de profund res-
pecte, qualitat i professionalitat.

www.residencianazaret.org



Institut de Religioses de  
Sant Josep de Girona
68

Un any més, la Residència Naza-
ret se sent complaguda en tenir 
l’oportunitat de presentar la Me-
mòria d’activitats del centre.

L’any 2015 ha estat un any de 
consolidació per a la residència 
en termes d’ocupació. Gràcies al 
gran esforç de tota la plantilla, 
s’ha aconseguit mantenir alts ni-
vells d’ocupació durant tot l’any, 
de manera que s’ha consolidat la 
tendència a l’augment de resi-
dents iniciada l’any anterior.

L’augment dels ingressos, unit a 
la contenció de costos que ha 
experimentat la residència en els 
darrers anys, ha donat com a re-
sultat un bon exercici econòmic, 
incrementant la rendibilitat del 
centre i assegurant-ne la sosteni-
bilitat.

Durant l’any s’han continuat rea-
litzant accions de difusió de la 
residència, la qual cosa, unida al 
bon posicionament que té el 
centre com a referent del sector 
a la seva zona d’influència, ha 
donat com a resultat un incre-
ment de visites de clients poten-
cials que sol·liciten informació 
del centre, fet que ens anima a 
continuar treballant per millorar 
l’eficiència i competitivitat de la 
residència, sempre mantenint 
uns alts estàndards de qualitat.

Durant aquest any, també s’ha 
augmentat la cartera de serveis 
del centre, amb la posada en 
funcionament de la Unitat d’Alz-
heimer per poder satisfer les ne-
cessitats específiques dels resi-
dents més dependents i amb un 
deteriorament cognitiu més 
greu. Aquesta necessitat sorgeix 

a causa del nombre creixent d’u-
suaris que ingressen a la residèn-
cia amb aquestes patologies, 
cada cop més esteses en la soci-
etat actual.

Per a l’any vinent continuarem 
amb la millora de les instal·la-
cions i equipaments del centre, 
amb l’objectiu de reforçar la 
imatge de qualitat de la residèn-
cia segons la nostra estratègia 
de diferenciació, i així continuar 
sent un referent al Maresme 
Nord pel que fa a qualitat del 
 servei.

En les pàgines següents poden 
conèixer amb més treball la gran 
feina realitzada per totes les per-
sones que integren la Residència 
Nazaret.

Rebin una cordial salutació.

Responsable 
Assistencial: 

Responsable 
Hostaleria:  

Responsable 
Administració: 

Responsable 
Social:

Coordinadora 
Pastoral de la Salut:

Sra. Carmen Rosa 
Andarsio Perez

Sra. Cecilia Celeste  
Van Bergen

Sra. Lourdes 
Fontrodona Creus

Sra. Mercè 
Capellán Chaves

Gna. Encarna Fuente

Govern General  
IRSJG

Junta Central 
IRSJG

Junta del Centre
Junta Central
Superiora de la comunitat del Centre
Gna. Josefina Palacín

Agustín Guerrero Martínez
Director
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Equipaments

Equipaments

Nre. Llits total 135

Nre. Llits adaptats 135

Nre. Habitacions 
individuals

23

Nre. Habitacions dobles 56

Nre. Places Centre de Dia 25

Unitat d’Alzheimer

Sala de Rehabilitació / 
Fisioteràpia

Sala de teràpia 
ocupacional i Psicologia

Consultori mèdic

Consultori d’Infermeria

Perruqueria

Podologia

Bugaderia

Cuina pròpia

Personal de neteja propi

Espais comuns

Menjador

Sala d’actes

Sala de manualitats

Sala de Formació

Aula d’informàtica

Biblioteca

Cafeteria

Sales d’estar

Sala de TV

Capella

Jardí

Sala de visites

Terrassa exterior

Recursos econòmics  
i inversions

Xifra de negoci: 2.810.462,51€

Inversions en equipaments 
i infraestructures: 253.791,62€
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Superiora i comunitat 10

Grup Assistencial (Total) 39

Personal mèdic 1

Personal d’infermeria 4

Fisioterapeuta 1

Gerocultors 33

Grup Social  
(Total)

3

Treballadora social 1

Terapeuta ocupacional 1

Pastoral de la Salut 1

Grup Atenció Indirecta  
(Total)

21

Direcció 1

Administració 1

Serveis d’Hostaleria 8

Manteniment 1

Recepció 3

Podòloga 1

Perruquera 1

Personal de neteja 5

Professionals

Total Professionals 73
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Cartera de serveis

Àrea 
medicoassistencial

Centre de Dia

Servei mèdic

Infermeria

Fisioteràpia / 
Rehabilitació

Podologia

Gimnàstica de 
manteniment

Valoracions geriàtriques 
integrals

Plans integrals d’atenció 
interdisciplinaris

Àrea 
sociocultural

Teràpia ocupacional

Animació sociocultural

Sortides i activitats

Biblioteca i hemeroteca

Serveis  
d’hostaleria

Cuina pròpia

Neteja

Bugaderia

Repàs de roba

Manteniment

Serveis a usuaris 
i famílies

Atenció a usuaris i famílies

Treball social

Pastoral de la Salut

Acompanyaments externs

Perruqueria

Recepció

Administració

Sistemes d’informació
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Atenció residencial Concertat Privat Total

Places (capacitat) 55 80 135

Usuaris atesos 72 145 217

Ingressos totals 19 77 96

Ingressos sense temporals 19 64 83

Baixes totals 17 77 94

Baixes sense temporals 17 66 83

Baixes per èxitus 0 13 13

Ingressos/baixes temporals 0 13 13

Estades disponibles 20.075 29.200 49.275

Estades reals 20.002 28.130 48.132

Ocupació del període 99,64% 96,33% 97,68%

Ocupació al tancament anual 99,71% 97,8% 98,59%

Rotació anual acumulada 2,83% 7,92%   5,38%

Atenció residencial Centre de Dia

Places 25

Dies/sessions disponibles 9.125

Dies/sessions reals 570

Ocupació 6%

Usuaris atesos (total) 31

Activitat assistencial
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Assistència 
multidisciplinària

Sessions clíniques 339

Plans individuals 
d’atenció

292

Valoració 
multidisciplinària i 
prevenció de riscos

228

Seguiment i controls 2.231

Informes 189

Altres 297

Atenció Social

Atenció social 711

Entrevistes a les famílies 88

Informació i 
assessorament a les 
famílies

183

Estudi problemàtica 
social

12

Tramitació d’ajudes 310

Atenció funcional/
Fisioteràpia

Sessions 
individualitzades a planta

177

Sessions 
individualitzades a sala

192

Sessions grupals de 
fisioteràpia

217

Gimnàstica en grup 5.299

Gimnàstica individual 2.801

Atenció lúdica  
i recreativa/ 
Educació social

Actualitat i premsa 570

Celebracions i festivitats 700

Tallers (lectura, música, 
manualitats...)

2.403

Sortides lúdiques i 
culturals

355

Cinefòrum 1.100

Quina/Bingo 1.403

Atenció psicològica/
Teràpia cognitiva

Estimulació cognitiva 959

Tallers i manualitats 1.228

Activitats per àrees

Atenció funcional/
Teràpia ocupacional

Exercici d’extremitats 
superiors

908

Psicomotricitat 894

Promoció d’activitats 
bàsiques de la vida diària

128
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Atenció Espiritual/
Pastoral de la Salut

Acolliment i salutació a 
l’ingrés del resident i de 
la família

85

Valoració pastoral inicial 83

Acompanyament del 
resident i la família en la 
integració al centre

530

Visita a residents amb 
deteriorament cognitiu

1.901

Visita pastoral de 
seguiment

831

Recepció de sagraments 7.325

Acompanyament en els 
últims moments de la 
vida

86

Acompanyament en el 
procés de dol

342

Visites del sacerdot 12

Assistència al funeral 52

Celebració de l’Eucaristia 
i record dels difunts 
durant l’any

2

Activitats d’ajuda 
religiosa

223

Total Pastoral de la Salut 11.472

Els membres de l’equip de Pastoral tenen la finalitat d’assegurar 
l’atenció de les demandes d’atenció espiritual, generades en el nostre 
centre pels residents, familiars i col·laboradors.

Dins de la Pastoral de la Salut el fet de realitzar un projecte per a la 
nostra residència està motivat per la necessitat de crear un pla 
individualitzat que permeti una veritable i productiva relació d’ajuda, 
de manera que s’evita una línia d’actuació basada únicament en 
celebracions litúrgiques i actuacions puntuals.

Aquest Projecte vol ser una eina que ajudi a prendre consciència de 
la importància que té “l’acompanyament humà i espiritual” en 
l’atenció a les persones grans si volem que aquesta atenció sigui 
integral.

Objectiu general

Evangelitzar des de la perspectiva testimonial de vida de fe a l’ancià/
ana, alleujant-li el dolor, acompanyant-lo, sembrant pau en el seu cor 
i ajudant-lo a viure amb serenor aquesta etapa de la vida, estant al 
seu costat en els sofriments i en el pas d’aquesta vida a l’eternitat,  
a l’estil de la nostra fundadora Maria Gay Tibau.

Objectius específics:

1. Tenir cura especialment de l’acolliment en l’ingrés i en el període 
d’adaptació, sobretot als qui sentin una major debilitat.

2 Fomentar la participació dels residents en l’organització de grups i 
activitats, assumint la riquesa de la seva experiència  
i la disponibilitat de la seva situació.

3. Promoure un clima de confiança, obertura de sentiments i 
comunicació entre els residents i amb l’equip de Pastoral per tal 
de millorar la qualitat de vida a la residència.

4. Impulsar la formació específica de Pastoral amb els residents.

5. Coordinar-se i afavorir la mútua col·laboració amb els diversos 
professionals del centre.

6. Aprofundir i descobrir la importància de les accions i/o 
celebracions comunitàries.

7. Dur a terme un especial seguiment de residents en situació de 
malaltia aguda o en fase terminal, i acompanyar-los durant  
el procés.
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Qualitat

Objectius estratègics i Pla de Qualitat

1. Vetllar perquè cada grup de treball faci com a mínim una reunió anual, assoleixi els 
objectius marcats i redacti l’informe anual amb els resultats obtinguts.

2. Garantir el seguiment i la resolució en la millora dels 26 indicadors de Qualitat 
marcats en la guia de la Generalitat.

3. Actualització dels Plans Estratègics de Centre en matèria de Qualitat, Formació i 
Comunicació.

4. Redacció anual de la Memòria de servei.

5. Millora i seguiment dels Resultats en Seguretat, actualització del quadre de 
comandaments i atenció, prevenció i millora dels estàndards de qualitat referits a 
caigudes, úlceres per pressió, contencions, infeccions nosocomials, errors de 
medicació i grau de satisfacció d’usuaris i famílies.

1. Comitè de Qualitat: Valoració del grau de consecució del Pla de Qualitat de 
Centre. Vetllar per la millora del quadre de comandaments. Garantir les 
funcions i donar suport als grups de treball. Procurar que els plans, 
protocols, programes, registres i guies d’organització i funcionament estiguin 
actualitzats, siguin coneguts i siguin a l’abast del personal. Donar resposta a 
les actes d’Inspecció en matèria de Salut i Benestar.

2. Comitè Interdisciplinari: Garantir l’elaboració dels PIAI de tots els residents, 
segons la normativa. Implantació dels Pictogrames i formació interna del 
personal implicat, incorporant i/o millorant protocols en Atenció nutricional, 
Gestió del Dolor, Promoció de l’envelliment i Dret de les persones. 
Actualització dels programes anuals d’atenció.

3. Comitè d’acreditació, formació i RH: Redactar el Pla de Formació 2016. 
Garantir que tot el personal disposi de la titulació acreditada. Vetllar pel 
compliment i la millora del Protocol d’acolliment dels treballadors. 
Seguiment del compliment de les DPT per part del personal. Seguiment i 
control de les baixes laborals i les peticions de conciliació familiar.

4. Comitè d’Atenció a l’Usuari: Donar resolució a les queixes/suggeriments 
d’usuaris i famílies i trobar mesures de correcció i prevenció en relació amb 
les incidències i/o no-conformitats que sorgeixin durant l’any, així com 
acordar les accions de millora derivades de l’anàlisi dels resultats de les 
enquestes de satisfacció.

5. Comitè de Voluntariat: Redactar el Programa de Voluntariat 2016. 
Actualitzar documentació i compromís de cada voluntari. Treballar el Pla 
Individual del Voluntariat. Mantenir les formacions i les trobades. 
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 6.  Consell de Direcció: Registre, seguiment i millora de les incidències més 
greus amb famílies, personal i proveïdors. Aprovar i efectuar seguiments de 
les millores en infraestructures i material. Col·laboració en la planificació de 
les grans festivitats i seguiment i activació de l’ocupació del Centre.

 7.  Comitè de Seguretat i Salut: Planificar i dur a terme activitats de vigilància 
de la salut per mitjà de reconeixements mèdics i formacions de riscos 
laborals. Analitzar els accidents de treball i garantir que l’empresa disposi 
dels mitjans necessaris per evitar/minimitzar els riscos laborals.

 8.  Comitè d’Empresa: Vetllar pels drets dels treballadors, col·laborar en la 
resolució dels conflictes laborals que puguin sorgir i proposar accions de 
millora de les condicions de treball.

 9.  Consell de Participació de Centres: Mantenir el grup actiu i actualitzat. 
Donar a conèixer resultats del Servei Residencial 2015, així com les 
principals accions de millora previstes en el Pla de Qualitat de Centre 2016.

10.  Comitè de Protecció de Dades: Eliminació de la totalitat dels arxius passius 
d’administració. Continuïtat amb la política dels convenis i contractes de 
confidencialitat amb els proveïdors. Celebració de l’auditoria bianual.

11.  Comitè de Comunicació: Instal·lació de xarxa wifi a la Residència. 
Actualització d’equips informàtics i llicències d’Office.

Qualitat percebuda per dimensions

% de satisfets o molt satisfets Residents i familiars

Percepció de la qualitat tècnica 96%

Organització i continuïtat 98%

Confort 90%

Comunicació i participació 96%

Atenció psicosocial 80%

Tracte de la intimitat i l’autonomia 98%

Satisfacció general 94%

Satisfacció global (sobre 10 punts) 8,63

Enquestes realitzades 106
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Satisfacció per dispositiu

Sobre 10 punts

Residents 8,64

Usuaris centre de dia 10

Familiars residents 8,51

Familiars usuaris centre de dia 10

Indicadors sociosanitaris de llarga estada

Prevalença infeccions nosocomials

Incidència de caigudes × 1.000 dies estada

Prevalença d’úlceres

Prevalença de subjeccions

Derivacions hospitalàries urgents

Estades temporals per descans familiar

Pacients atesos per dolor amb millora de símptomes

Informe d’alta amb 48 hores d’antelació

Estades inferiors a 123 dies

Trasllats a hospitals d’aguts

Ràtios de personal
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Grups de treball

Qualitat percebuda per dimensions

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comitè Interdisciplinari

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Comitè de Voluntariat

Consell de Direcció 

Consell de Participació de Centres
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Objectius estratègics i Pla de Qualitat

1. Comitè de Qualitat:

 S’han fet 4 reunions de seguiment per vetllar i valorar les accions dutes a terme  
per la resta de grups. Actualitzats 17 protocols i penjats a la intranet, així com els 
registres assistencials emprats. Creats/modificats els protocols de defunció i de 
derivacions sobre la manipulació i custòdia dels objectes personals, així com 
actualitzats els paràgrafs del contracte assistencial que el modifiquen.

2. Comitè Interdisciplinari:

 Realitzades 47 reunions. Resolució de conflictes amb estudi de casos i 
intervencions/reunions familiars conjuntes. S’han millorat l’aspecte i la disposició de 
la Unitat Geriàtrica, així com la informació sobre les activitats que realitzen, amb un 
quadre visual de les activitats programades a la porta de la sala. S’han buscat 
millores en l’organització interna per garantir una millor atenció (ús i disposició dels 
espais comuns, com ara tancar el menjador de la planta 0 quan no s’utilitzi, 
redistribució de la sala polivalent amb la finalitat que els familiars puguin utilitzar-la  
a les tardes, organització de la presència de familiars als menjadors de les plantes 
durant l’hora dels àpats...). Actualitzats els programes anuals d’Atenció 2015 sobre 
atenció familiar, funcional i lúdica. S’ha iniciat el projecte sobre els Pictogrames com 
a forma de millora en la comunicació entre tècnics i auxiliars. Participació en el 
projecte MED de l’Institut. Millora del registre i control de pesos dels residents, així 
com la comunicació amb Serveis Hotelers.

3. Comitè d’acreditació, formació i RH:

 Acreditació de 8 persones. Acollida i integració de 4 nous treballadors.

4. Comitè d’Atenció a l’Usuari:

 Implantació del nou procediment sobre la recollida i custòdia dels objectes 
personals dels residents en derivacions hospitalàries i defuncions. Implantació del 
nou full informatiu per als familiars de residents difunts que es recull en el Protocol 
de Defuncions. Ús de noves argolles de colors per als pitets del menjador, amb 
identificació personal, amb la finalitat d’optimitzar-ne l’ús i minimitzar el nombre de 
rentades. Modificació del protocol d’acollida per implantar una nova fase en el 
procediment (un cop finalitzat l’ingrés, la TS acompanyarà el resident/família a la sala 
d’activitats perquè la TO iniciï la fase d’integració).
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5. Comitè Comunicació:

Posada en marxa de l’agenda informatitzada d’Infermeria i Treball Social. Cursos de 
formació en: Suport Vital Bàsic, Manipulació d’aliments al·lergògens i intoleràncies 
alimentàries, Mobilització de residents, Formació del voluntariat i Formació del PAU 
(pla d’autoprotecció). Col·laboració en la IV Jornada de Treball Social del Maresme 
Nord i la Selva. Presentació de les enquestes de clima laboral al personal. Publicitat 
en el diari comarcal La Marina. Celebració de la Beatificació de les Germanes Màrtirs. 
Projecte intergeneracional “Apadrina un avi”. Actualització dels protocols i formularis 
a la intranet. Organització de la setmana del Gran Recapte d’Aliments juntament 
amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Malgrat. Donació als Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Malgrat de material d’ajudes tècniques.

6. Comitè Voluntariat:

768 hores anuals de voluntariat, participació en 16 festivitats amb 37 hores de 
voluntariat (Reis, Carnaval, Unció dels malalts, Diumenge de Rams, Sant Jordi, Dia del 
Resident, Sant Josep, Sant Joan, Concurs de Jocs de Taula, Castanyada, Dia de 
Difunts, Dia de Gràcies per la Beatificació, Presentació del Grup de Ball Italià, Caga 
Tió, Actuació Teatral de Nadal, Cap d’Any), participació en 63 sortides amb 142 hores 
de voluntariat (Parc Francesc Macià, Mercat, Plaça de l’Església, Castell, Bar, Tricu-
Tricu, Sant Jordi), 1 formació (sobre confidencialitat), 2 trobades (1 d’Institut  
i 1 interna).

7. Consell de Direcció:

Supervisió de les inversions i millores en les instal·lacions (sistema de timbres, 
proteccions a les parets, ordinadors, càmeres de seguretat, despatx nou, coberta a 
la terrassa). Gestió de les relacions del centre amb residents, famílies, treballadors i 
proveïdors. Seguiment de l’ocupació del Centre i participació en la planificació de 
les festivitats i activitats. Control pressupostari.

8. Comitè de Seguretat i Salut:

Renovació dels membres del Comitè. Revisions mèdiques a tot el personal, formació 
en manipulació de pacients i actuació davant d’emergències. Realització d’un 
simulacre d’emergència.

9. Comitè d’Empresa:

Renovació dels membres del Comitè. Aprovació de calendaris.
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10. Consell de Participació de Centres:

Es va celebrar la reunió anual, en la qual es va presentar el nou Pla de Qualitat 2015 i 
es va exposar la memòria de servei de l’any 2014. Durant aquest any també s’han 
pogut restablir els membres que havien causat baixa en el transcurs del 2014 a l’inici 
del 2015.

11. Comitè de Protecció de Dades:

Signatures de convenis i contractes de protecció de dades amb les empreses 
proveïdores de la residència. Actualització del manual de bones pràctiques que es 
lliura al personal nou. Actualització de la clàusula de videovigilància en el contracte 
del personal. Actualització de les clàusules de protecció de dades en els contractes 
dels residents. Reunions semestrals del Comitè de Protecció de Dades. Instal·lació 
de noves càmeres de vigilància i col·locació dels corresponents rètols informatius. 
Destrucció de les històries clíniques passives en format paper, segons normativa 
estatal i autonòmica. Inici de la destrucció de l’arxiu passiu d’administració en format 
paper, segons normativa estatal i autonòmica. Millora del circuit intern en recollida, 
lliurament i registre de les peticions de còpies d’informació assistencial.

Certificacions, premis, 
reconeixements, 
acreditacions

J Certificacions de 
l’empresa Nutrilab en 
matèria alimentària i 
nutricional.

J Certificacions 
d’auditoria bianual en 
matèria de protecció 
de dades.
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Àrea de les persones

Descripció de la plantilla

Plantilla 
mitjana

Edat mitjana Antiguitat 
mitjana 

% Homes % Dones % Plantilla  
a jornada 
completa

% 
Contractes 
indefinits

66,49 42,12 anys 5,86 anys 5,38% 94,62% Homes 4,30%
Dones 77,42%

69,89%

Dotació del personal en plantilla

Titulats superiors assistencials 1,16

Titulats mitjans assistencials 7,45

Auxiliars assistencials 36,55

Personal de suport 19,33

Personal d’administració 1

Direcció 1
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Clima laboral

Durant l’any 2015 s’han continuat realitzant a la residència accions i activitats 
adreçades a millorar el treball en equip i el sentiment de pertinença, com ara 
formacions, sortides, celebracions, etc. A través de la revista interna Infonazaret es 
fomenta el reconeixement del personal i la implicació de les persones amb l’Institut.

Formació i desenvolupament

Una de les principals preocupacions del nostre Centre, tenint en compte la missió, 
visió i valors de l’Institut, és donar un servei i una assistència de qualitat a l’usuari. 
Per això creiem que és molt important dedicar tots els esforços necessaris a dotar 
el nostre personal d’una bona formació i motivació per tal d’atendre aquestes 
necessitats. D’aquí que les accions formatives d’enguany hagin estat adreçades a 
reforçar el sentit de pertinença, la salut laboral, les competències del personal, la 
pastoral, la comunicació amb els pacients i familiars, i a fomentar les bones 
pràctiques del personal gerocultor i assistencial.

Cursos de formació

Col·lectiu assistent Hores Alumnes Formació 
externa

Direcció i administració 70 1 100%

Auxiliars d’Infermeria 1.594 46 100%

Diplomats d’Infermeria 24 4 100%

Professionals tècnics 10 1 100%

Hores: Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes assistents

Conciliació familiar

Absències per conciliació

Concepte Persones Mesos

Reducció jornada cura fill < 12 anys 3 23,34

Excedències maternals

Excedències per cura de familiars

Acumulació hores alletament
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Seguretat, salut i benestar en el treball

Durant aquest any s’han dut a terme les següents accions en matèria de seguretat, 
salut i benestar.
•  Reunions trimestrals amb les delegades del personal i el tècnic de prevenció de 

riscos laborals.
•  Simulacre d’emergències.
•  Formació als treballadors en actuacions en cas d’emergència, en l’ús i manipulació 

del DEA, i en la manipulació de pacients.
•  Elaboració de la planificació d’accions preventives.
•  Actualització i lliurament d’equips de protecció individual per als treballadors.
•  Sessions preventives en prevenció de riscos laborals a les noves incorporacions 

de personal segons el seu lloc de treball.

Voluntariat

Objectius
Redactar Programa de Voluntariat 2016. Actualitzar documentació i compromís de 
cada voluntari. Treballar el Pla Individual del Voluntariat. Mantenir les formacions i 
les trobades.

Composició de l’equip
5 voluntàries, Coordinadora de Pastoral, Terapeuta Ocupacional com a 
col·laboradora, Treballadora Social com a secretària, Superiora de la Comunitat  
i Direcció.

Les xifres de voluntariat de 2015 són:

Activitat de voluntariat Residents

Manualitat i jocs 2.846

Sortides i trasllats 278

Companyia 329
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S’ofereix una excel·lent assistència per part de les 
voluntàries, tant en les activitats programades com 
en els acompanyaments, contribuint d’aquesta 
manera a la millora de la qualitat de vida de tots els 
residents beneficiats.

Aquest any s’ha millorat el procediment per 
optimitzar la companyia que ofereixen les voluntàries, 
prioritzant l’atenció d’aquells residents que necessiten 
un major suport emocional i/o que tenen una major 
necessitat de comunicació i expressió.

Així mateix, tenint en compte els diversos perfils i 
qualitats de cada voluntari, s’ha implantat un Pla de 
Treball Individual per a cada taller (manualitats, 
lectura, psicomotricitat i activitats lúdiques), amb 
indicació de la tipologia de col·laboració necessària 
per facilitar-ne la realització.

També es mereix un esment especial el projecte 
“Apadrina un avi”, que es duu a terme amb la 
coordinació de la Fundació Càritas i que té com a 
objectiu integrar voluntaris adolescents de les 
escoles de Malgrat amb persones grans del municipi, 
per tal de potenciar la comprensió mútua i millorar 
l’autoestima dels nostres residents. Durant el curs 
escolar 2014-2015 es va disposar de la participació de 
12 joves, i va resultar una experiència molt enriquidora 
per a totes dues parts, tal com es va fer palès en el 
comiat, al juny, arran de la finalització del curs escolar.

El mes de novembre de 2015 es va reprendre el 
projecte, amb la participació de 18 adolescents i 10 
residents. En aquesta ocasió, per iniciar el projecte 
d’una manera més completa, la Residència Nazaret va 
organitzar una formació per als joves amb la intenció 
de donar a conèixer la nostra Institució i, en especial, 
el seu carisma, així com explicar les característiques 
de les persones grans, amb la finalitat de crear una 
major consciència del significat i la importància que 
representa formar part d’aquest projecte.
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Comunicació

Objectius
1.  Aconseguir la màxima ocupació del Centre.

2.  Diferenciar-nos de la competència donant a conèixer la qualitat dels nostres 
serveis, així com la nostra vocació social i espiritual (“Residències amb ànima”), 
per millorar el nostre posicionament en el mercat. Augmentar la nostra presència 
i notorietat entre els segments de classe mitjana i alta de la zona d’influència, 
d’acord amb la nostra estratègia de diferenciació. Col·laboració amb les entitats 
locals davant les necessitats de la societat. Millorar l’organització interna per oferir 
un millor servei als residents i familiars.

Accions

Accions externes:

 J Col·laboració en la IV Jornada de Treball Social del Maresme Nord i la Selva.

 J Campanya publicitària en els diaris de premsa comarcal.

 J Participació en la celebració de la Beatificació de les Germanes Màrtirs.

 J Participació en la 3a edició del projecte intergeneracional “Apadrina un avi”.

 J Participació com a punt de recollida en la campanya del Gran Recapte 
d’Aliments per tercer any consecutiu.

 J Donació als Serveis Socials de l’Ajuntament de Malgrat de material d’ajudes 
tècniques.

Accions internas:

 J Posada en marxa de l’agenda informatitzada d’Infermeria i Treball Social.

 J Cursos de formació en: Suport Vital Bàsic, Manipulació d’aliments al·lergògens 
i intoleràncies alimentàries, Mobilització dels residents, Formació dels 
voluntariat, PAU (pla d’autoprotecció). Presentació de les enquestes de clima 
laboral al personal.

 J Actualització dels protocols i formularis a la intranet.

Resultats
S’ha mantingut l’increment del nombre de visites per conèixer el centre, de 
persones que han sol·licitat informació i el nombre d’ingressos. Millor coordinació 
entre les àrees de treball social, infermeria i recepció. S’ha enfortit la col·laboració 
entre la residència i l’entorn local.
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Sostenibilitat i medi ambient

Accions orientades a la sostenibilitat
Durant aquest 2015 s’han efectuat nombroses accions orientades a l’estalvi 
energètic:

 J S’han acabat de substituir les finestres antigues de fusta per unes altres de 
noves d’alumini amb sistema d’estalvi energètic Climalit.

 J També s’ha continuat amb el reciclatge de cartró, oli, piles, bombetes, etc.

 J S’han adaptat els horaris de la calefacció, en els mesos de fred, a les hores de 
funcionament realment necessàries.

 J S’han renovat les instal·lacions de reg del jardí, en què s’ha optat per nous 
sistemes més eficients i sense fuites d’aigua.

 J Per al proper any, el centre s’ha proposat de canviar progressivament els llums 
antics per sistemes led més moderns, de baix consum, i detectors de 
moviment.

Inversions en sostenibilitat
36.747,89 €

Consums:

Activitat de voluntariat 2014 2015

Electricitat 304270 kWh 326037 kWh

Aigua 7.765 m3 7.068 m3

Gas 40.728 m3 39.495 m3

Tòner impressores 16 26

Paper 133 paquets 128 paquets

Piles 69 unitats
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Les dues filles de la Pepita Martí Camps desitgen agrair de tot cor a la 
Residència i a tot el personal que, durant aquests sis anys, la nostra 
mare ha estat atesa i cuidada amb el màxim afecte per part de tot el 
personal.

Desitgem agrair també a les germanes la seva gran tasca i dedicació.

Blanes, 15 de març de 2015

Ag
ra

ïm
en

ts

Gràcies
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Estimades i estimats:

L’Encarna se n’ha anat, però ens ha deixat el seu somriure i les seves ganes de 
passar-s’ho bé. Ha iniciat un llarg viatge sense retorn. Un viatge en què el camí 
és tranquil. Si ella pogués, us diria que bé que ha viscut entre vosaltres. Que 
aquesta ha estat casa seva. També part de la seva família. Que s’ha sentit 
estimada i compresa, encara que la malaltia li compliqués la manera de 
comunicar-se. Us relataria que aquí ha fet amigues que, en cadascuna de les 
meves visites des de fa dos anys, m’han preguntat per ella, preocupades per la 
seva salut.

L’Encarna també us donaria les gràcies per com heu cuidat la seva filla. Com 
l’heu ajudat en els difícils moments, quan més consol necessitava. Sens dubte, 
us agrairia el suport que li heu ofert en tot moment.

Com a filla, he de reconèixer que he après molt de totes i tots vosaltres. De les 
auxiliars, el vostre afecte i paciència envers aquestes encantadores persones 
que, a poc a poc, perden habilitats. De les infermeres, la vostra constant atenció 
a residents i familiars. De la doctora, la tendresa i aquell somriure que se li 
encomanava i que feia que sortissis de la consulta més tranquil·la. De la 
treballadora social, la recerca constant de recursos. De les germanes, que molts 
cops sense parlar feien notar el seu suport i comprensió. Dels i les recepcionistes, 
disposats a ajudar-te a solucionar qualsevol dubte que plantejaves. Segur que 
em deixo algú, però, si us plau, no us ho prengueu malament.

Jo m’emporto al cor alguns residents que m’han fet molt agradables les tardes 
en què he acompanyat la meva mare. Alguns i algunes van partir ja fa temps. 
Segur que ara comparteixen converses amb la mare.

Moltes gràcies a aquesta fantàstica Residència, que ho és per com sou tots 
vosaltres.

Maria, la filla de l’EncarnaAg
ra

ïm
en

ts

Gràcies
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Residencia  
San José 

La Residencia San José està situada 
a Burjassot, molt a prop de l’estació 
de metro que serveix d’enllaç amb 
València capital i facilita tant la sor
tida dels residents com les visites 
dels familiars. La residència disposa 
d’àmplies sales per a activitats de 
teràpia ocupacional i física, de grup 
o familiar.

És un centre especialitzat en l’aten
ció integral als grans, que ofereix 
places de residència privades, pú
bliques i d’atenció a la dependèn
cia, a més de places de centre de 
dia.

www.residencialsanjose.org

Memòria 
2015



Institut de Religioses de  
Sant Josep de Girona
96

Presentem la nostra memòria 
del 2015, un any en què s’ha 
buscat l’equilibri entre la sosteni
bilitat econòmica i el nostre 
compromís d’oferir les atenci
ons de manera humanitzada. 
Aquesta combinació ha estat 
possible gràcies al desple
gament de les competències 
tècniques, emocionals, ètiques, 
 relacionals i espirituals dels nos
tres professionals.

Els residents plantegen noves 
demandes i cal adaptar els nos
tres serveis a aquests requeri
ments.
Les pàgines següents mostren 
la bona companyia, els recursos, 
eines, innovacions i iniciatives 
endegades per seguir el camí 
traçat per tal de millorar la quali
tat de vida dels nostres resi
dents.

Responsable 
Assistencial: 

Responsable 
Administració:

Responsable
Psicosocial: 

Coordinadora 
Pastoral de la Salut:

Responsable 
Hostaleria: 

Dra. Mercedes 
Marco

Sra. Yolanda 
Sánchez

Sra. Francisca Escot Gna. Salomé Gutiérrez Sra. Isabel C. 
Ramírez

Govern General  
IRSJG

Junta Central 
IRSJG

Junta del Centre
Junta Central
Superiora de la comunitat del Centre
Gna. Juliana Moral

M.ª José Ballester
Directora
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Recursos

Equipaments

Nre. Llits total 115

Nre. Llits adaptats 115

Nre. Habitacions individuals 87

Nre. Habitacions dobles 14

Nre. Places Centre de Dia 20

Sala de Rehabilitació / 
Fisioteràpia

Sala Centre de Dia

Sala de teràpia ocupacional 
i Psicologia

Consultori mèdic

Consultori d’Infermeria

Farmàcia

Perruqueria

Podologia

Bugaderia

Cuina pròpia

Espais comuns

Menjador

Sala d’actes

Sala de manualitats

Sala de Formació

Biblioteca

Cafeteria

Sales de lectura

Sala polivalent

Sala de jocs

Capella

Jardí

Recursos econòmics  
i inversions

Inversions en equipaments i 
infraestructures: les inversions 
de més envergadura consistien 
a millorar els espais de la 
residència creant ambients més 
confortables; per això hem 
equipat la sala de la primera 
planta amb mobiliari adaptat i 
hem dotat el jardí amb el circuit 
biosaludable.

Xifra de negoci: 2.270.689,39€

Inversions en equipaments 
i infraestructures: 33.780,49€
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Superiora i comunitat 10

Grup Assistencial (Total) 38

Personal mèdic 1

Personal d’infermeria 5

Psicòloga 1

Fisioterapeuta 1

Gerocultors 30

Grup Social  
(Total)

3

Treballadora social 1

Pastoral de la Salut 1

Tècnic d’Animació 
Sociocultural

1

Grup Atenció Indirecta 
(Total)

21

Direcció 1

Administració 1

Serveis d’Hostaleria 5

Manteniment 1

Recepció 3

Podòloga 1

Perruquera 1

Personal de neteja 7

Odontòleg 1

Professionals

Total Professionals 72
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Cartera de serveis

Àrea medicoassistencial

Centre de Dia

Servei mèdic

Infermeria (24 hores)

Nutricionista

Fisioteràpia / Rehabilitació

Psicologia

Farmàcia

Podologia

Gimnàstica de 
manteniment

Valoracions geriàtriques 
integrals

Plans integrals d’atenció 
interdisciplinaris

Àrea 
sociocultural

Teràpia ocupacional

Animació sociocultural

Sortides i activitats

Biblioteca

Serveis  
d’hostaleria

Cuina pròpia

Neteja

Bugaderia

Repàs de roba

Manteniment

Serveis a usuaris  
i famílies

Atenció a usuaris i famílies

Treball social

Pastoral de la Salut

Acompanyaments externs

Perruqueria

Transport adaptat

Recepció

Administració
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Activitat assistencial

Atenció residencial Concertat Privat Total

Places (capacitat) 35 80 115

Usuaris atesos 42 181 223

Ingressos totals 7 60 69

Ingressos sense temporals 7 14 21

Baixes totals 8 67 75

Baixes sense temporals – 9 9

Baixes per èxitus 7 16 23

Ingressos/baixes temporals – 43 43

Estades disponibles 12.775 28.000 40.775

Estades reals 12.674 23.350 38.024

Ocupació del període 100% 90,54% 93,25%

Ocupació al tancament anual 100% 93,75% 95,65%

Rotació mensual (mitjana) 2% 12,83%

Rotació anual acumulada 24% 153,96% 

Atenció residencial Centre de Dia

Places 20

Dies/sessions disponibles 7.300

Dies/sessions reals 1.484

Ocupació 20,32%

Usuaris atesos (total) 15

Usuaris atesos (mitjana mensual) 9
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Assistència 
multidisciplinària

Sessions clíniques

Plans individuals d’atenció

Valoració multidisciplinària i 
prevenció de riscos

Seguiment i controls

Informes

Atenció
Social

Entrevistes a les famílies

Informació i assessorament  
a les famílies

Estudi problemàtica social

Tramitació d’ajudes

Atenció lúdica  
i recreativa/ 
Educació social

Actualitat i premsa

Celebracions i festivitats

Tallers (lectura, música, 
manualitats...)

Grups de conversa

Sortides lúdiques i culturals

Cinefòrum

Bingo

Jocs de taula

Activitats per àrees

Atenció funcional/
Fisioteràpia

Sessions individualitzades  
a planta

Sessions individualitzades  
a sala

Sessions grupals de fisioteràpia

Sessions de psicomotricitat

Gimnàstica en grup

Gimnàstica individual

Atenció Funcional/
Teràpia Ocupacional

Exercici d’extremitats superiors

Grafomotricitat

Psicomotricitat

Reeducació de la marxa

Promoció d’activitats bàsiques 
de la vida diària

Promoció d’activitats 
existencials de la vida diària

Atenció psicològica/
Teràpia cognitiva

Estimulació cognitiva

Psicoestimulació preventiva

Psicoestimulació cognitiva

Programa individual de 
contenció de conducta

Teràpia d’orientació a la realitat

Tallers i manualitats

Actes de comiat

Atenció Espiritual/ 
Pastoral de la Salut

Acolliment i salutació a l’ingrés 
del resident i de la família

Valoració pastoral inicial

Acompanyament del resident i 
la família en la integració al 
centre

Visita a residents amb 
deteriorament cognitiu

Visita pastoral de seguiment

Recepció de sagraments

Acompanyament en els últims 
moments de la vida

Acompanyament en el procés 
de dol

Visites del sacerdot

Assistència al funeral

Celebració de l’Eucaristia i 
record dels difunts durant l’any

Activitats d’ajuda religiosa

Total Pastoral de la Salut
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Qualitat

Objectius estratègics i Pla de Qualitat

El centre ha complert els objectius de qualitat definits a principis d’any. S’ha 
consolidat l’SBQ (Sistema Bàsic de Qualitat) implantat al centre, amb la rea
lització de les auditories internes dutes a terme al llarg de l’any.

 J Diversificació i ampliació de serveis.

 J Reenfocament de serveis prestats i posicionament.

 J Millora de la gestió economicofinancera.

 J Gestió integral de RH.

 J Valoració de les accions formatives i desenvolupament de competències.

 J Adaptació a les noves tendències competitives.

Qualitat percebuda per dimensions

% de satisfets o molt satisfets Usuaris 
(Residents 
i familiars)

Treballadors

Percepció de la qualitat tècnica 98,50%

Organització i continuïtat 91,42% 95,35%

Confort 91,06% 92,52%

Comunicació i participació 93,09% 97,47%

Atenció psicosocial 89,38% 87,84%

Tracte de la intimitat i l’autonomia 96,18% 100,00%

Satisfacció general 87,20% 99,00%

Satisfacció global (sobre 10 punts) 92,31% 96,07%

Enquestes realitzades 91 34
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Grups de treball

Qualitat percebuda per dimensions

Comitè d’Acreditació

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comitè Interdisciplinari

Comitè de Pastoral de la Salut

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Comitè de Voluntariat

Consell de Direcció 
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Principals accions realitzades

ÀREA SANITÀRIA

Des de l’àmbit sanitari s’ha treballat en l’abordatge i control de grans síndromes i riscos geriàtrics 
(risc cardiovascular, nutricional, d’úlceres per pressió, de caigudes...).

Així mateix, i en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat i l’Agència Valenciana de Salut,  
s’ha desenvolupat, com cada any en el nostre centre, la campanya de vacunació antigripal  
i antipneumocòccica, en la qual hem aconseguit una cobertura del 72% de la població atesa  
en pneumococ i un 86% en grip.

Cures pal·liatives

S’han desenvolupat especialment totes les actuacions relacionades amb les cures pal·liatives  
i l’atenció al final de la vida, moment molt especial i crític tant per als residents com per als seus 
familiars, i durant el qual s’ha millorat de forma ostensible en proporcionar a la unitat residentfamília 
unes cures pal·liatives de qualitat. En l’actualitat podem estar orgullosos d’aquest aspecte de 
l’atenció sanitària que es presta al nostre centre, aspecte pel qual hem rebut nombroses 
felicitacions i agraïments per part dels familiars del resident difunt.

En concret, durant l’any 2015, s’han inclòs en el Programa de Cures Pal·liatives un total de  
13 residents dels 21 que han mort al nostre centre, fet que suposa un 62% del total de baixes  
per defunció.

L’objectiu per al 2016 és consolidar el Programa de Cures Pal·liatives del centre, sistematitzarhi la 
inclusió de pacients, unificar criteris d’inclusió en el programa i millorar tant la formació tècnica dels 
professionals implicats com l’adequació de les instal·lacions per a aquests tipus d’usuaris i els seus 
familiars.

Circuit de vida saludable

S’ha instal·lat un circuit d’exercicis destinat a treballar les diferents necessitats motrius dels nostres 
ancians i exercitar totes les parts del cos, millorar la flexibilitat, la coordinació i l’equilibri. Consta 
d’exercicis molt intuïtius i fàcils d’utilitzar perquè les persones grans tinguin una oportunitat nova i 
divertida de fer gimnàstica. Hi trobaran exercicis variats per als membres superiors (escala de dits, 
pedal de mans serp, corrons verticals, barra zigazaga, barra corba, obertures a mitjana alçada, bitlla 
i disc) i per als membres inferiors (dos bancs de pedals a diferents distàncies). Aquest circuit de vida 
saludable es troba a l’aire lliure, fet que permetrà els dies de bon temps sortir al jardí i gaudir de la 
natura, obtenir les vitamines que ens aporta el sol i respirar un aire més pur.
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Neurorehabilitació

Durant l’any 2015 s’ha iniciat la col·laboració amb Neural, centre de neurorehabilitació especialitzat 
en la intervenció de persones que han patit una alteració d’origen neurològic, i que ofereix a tots  
els seus pacients una rehabilitació personalitzada, intensiva i molt especialitzada.

De la nostra consciència de la dificultat que comporta la reintegració de la persona afectada d’una 
lesió cerebral al seu domicili després de l’alta hospitalària, en la qual encara persisteixin dèficits  
en major o menor intensitat que determinaran la possibilitat del retorn al seu domicili, en sorgeix  
el nostre acord amb Neural.

Quan la dependència és important i cal un entrenament més intensiu de la família (o cuidador 
privat), o bé es requereix la realització d’adaptacions al domicili, o bé el pacient prefereix continuar 
la rehabilitació d’una manera més intensiva abans de tornar a casa seva, disposem de la possibilitat 
d’ingressar en el nostre centre, que presta els serveis residencials i sanitaris bàsics, i els 
professionals de Neural s’hi desplacen per treballar amb els usuaris.

El passat 2015 es va iniciar el servei amb molt bona recuperació funcional i satisfacció de l’usuari  
i la seva família.
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ÀREA DE LES PERSONES

El mètode d’actuació de la Residencia San José respecte de la 
formació i sensibilització del personal i els responsables de l’entitat es 
basa en l’educació, formació, habilitats i experiència adients, per al 
perfecte desenvolupament de les seves tasques. Així mateix, s’han 
revisat de manera detallada els perfils, les funcions i les 
responsabilitats per a cada lloc de treball a la residència.

 J Actualització dels models d’història laboral.

 J Ampliació del manual de mètode de treball.

 J Combinació de registre de convocatòria i registre d’assistència 
a les accions formatives.

 J Registre individualitzat de les accions formatives.

 J Les accions formatives són valorades no tan sols per la manera 
d’organitzar el curs, els continguts, el formador, els mitjans 
didàctics i la durada del curs, sinó que també hi hem afegit la 
valoració del treballador mateix de la transferència d’aquesta 
formació en el desenvolupament del seu lloc de treball.

QUALITAT
Principals accions realitzades:

 J Revisió, creació i actualització de diversos procediments, 
protocols i instruccions, compliment dels circuits de revisió i 
aprovació.

t Millores en nutrició

t Millores en l’atenció sanitària

t Prevenció de les úlceres per pressió (UPP)

t Prevenció de caigudes

 J Consolidació del sistema APPCC, segons l’última normativa de 
la Conselleria de Sanitat de febrer de 2013, adequant i revisant 
els documents que afecten el sistema.

 J Mesurament d’indicadors de qualitat per processos: essencials, 
de suport i estretègics.

 J Inici d’assessoria per aconseguir la certificació ISO 9001:2015.

Certificacions, premis, 
reconeixements, 
acreditacions:

J Certificat d’adhesió al 
programa de qualitat 
Lares CV per a 
l’obtenció de la 
certificació de la 
norma UNE-EN ISO 
9001:2015.

J Certificat del 
programa “No 
subjectis” organitzat 
per Lares CV en 
col·laboració amb 
Dignitas Vitae.
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Àrea de les persones

Descripció de la plantilla

Plantilla 
mitjana

Edat mitjana Antiguitat 
mitjana

% Homes % Dones % Plantilla a 
jornada 

completa

% Contractes 
indefinits

Nre. 47,02 36,09 anys 2,65 anys 10,71% 89,29% Homes 8,33%
Dones 71,43%

64,29%

Dotació del personal en plantilla

Titulats superiors assistencials 1,77

Titulats mitjans assistencials 6,46

Auxiliars assistencials 32,21

Personal de suport 5,59

Personal d’administració 1,00

Direcció 1,00

Dotació de personal extern

Neteja 7

Bugaderia 1

Suport a cuina 2
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Clima laboral

El passat any 2015, el nostre objectiu era promoure l’orgull, eficàcia i eficiència  
en els col·laboradors: es va informar el personal, estava adreçat a l’equip de 
gerocultores i el procediment ens portaria a avaluar la qualitat, responsabilitat, 
interès per la formació, relació amb els companys, tracte dels residents i amb les 
famílies. Després de tot l’any, el procés va culminar al desembre i, en la nostra festa 
anual de Nadal, es va fer lliurament a la guanyadora del certificat de reconeixement 
i d’un premi.

Un altre aspecte que preteníem treballar era la comunicació: es va fomentar l’ús  
de la intranet amb la finalitat de tenir un major accés a tot allò relacionat amb 
esdeveniments, notícies i aspectes d’interès.

Pel que fa a la seguretat i l’ergonomia, amb inversió en recursos i formació del 
personal es va assolir el nostre objectiu de millorar les condicions de treball.

Per al 2016, la nostra prioritat és aprofundir en els canals de la comunicació interna: 
revisió, seguiments i accions de millora en la informació entre els col·laboradors. 
Continuarem premiant els esforços del personal; en aquesta ocasió, es valoraran 
positivament els treballadors que aportin noves idees i suggeriments.

Formació i desenvolupament

L’any 2015, la formació corporativa ha estat marcada per l’esdeveniment de la 
Beatificació de les Germanes Màrtirs, tot aprofundint en la vida, el carisma i el 
lliurament en la cura dels malalts.

Respecte de la formació transversal, adreçada a tots els col·lectius, es va impartir 
acció formativa encaminada a millorar les habilitats en el tracte amb residents i 
familiars.

La sensibilització en cures dignes, la recerca d’estratègies entre ambients segurs i 
l’augment de l’autonomia i el benestar dels residents és el que ens va dur a l’adhesió 
al programa de Lares d’eliminació de subjeccions, permetent que un total de  
20 professionals de diversos col·lectius es formessin en aquesta matèria.

A nivell tècnic assistencial, els temes són variats, tot facilitant els coneixements  
i habilitats necessaris en atenció de les cures dels nostres residents. Aquests 
cursostallers són impartits íntegrament per professionals de l’equip interdisciplinari 
del centre, i són valorats pel personal com un suport imprescindible en la formació 
contínua.
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Col·laboració amb la Universitat Catòlica de València
Hem de destacar la col·laboració amb la Universitat Catòlica de València; 
l’afinitat de valors fonamenta la nostra relació.

 J Grau Infermeria, Grau Fisioteràpia, Grau Educador social.

 J Conveni de col·laboració amb l’IES Frederica Montseny. Cicle formatiu  
de Dietètica.

 J Conveni de col·laboració amb l’Institut Inter. Tècnic en Atenció a persones  
en situació de dependència.

 J Centre Educatiu San José. Cures auxiliars d’infermeria. Acords de 
col·laboració: Nestlé Healthcare Nutrition, SA.

Cursos de formació

Col·lectiu assistent Hores Alumnes Formació 
interna

Formació 
externa

Direcció i administració 128 3 9,38% 90,63%

Auxiliars d’Infermeria 428 39 36,45% 63,55%

Diplomats d’Infermeria 66 7 15,15% 84,85%

Professionals tècnics 74 8 13,51% 86,49%

Hores: Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes assistents

Conciliació familiar

Absències per conciliació

Concepte Persones Mesos

Reducció jornada cura fill <12 anys 3 18,96

Excedències maternals 2 8,91

Excedències per cura de familiars

Acumulació hores alletament
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Seguretat, salut i benestar en el treball

El Comitè de Seguretat i Salut s’ha reunit trimestralment per dur a terme  
un seguiment de les accions més importants.

La primera acció en el mes de gener va ser la xerrada informativa i l’aclariment  
de dubtes del pla d’emergència, l’evacuació i el simulacre d’incendis.

Es van programar els reconeixements mèdics en les noves incorporacions, després 
d’una baixa llarga o bé periòdicament a tot el personal.

Les noves incorporacions, dins del procés d’acolliment, realitzen la formació 
específica de maneig de grues i transferència dels residents.

La formació teoricopràctica en primers auxilis i en ergonomia, amb l’explicació 
d’uns senzills exercicis i oferint al personal el gimnàs del qual disposa la residència.

La formació específica en seguretat i salut laboral al tècnic de manteniment.

Totes les mesures preses durant l’any han donat bons resultats, amb un sol accident 
laboral lleu.

Seguiment de la coordinació empresarial amb autònoms i empreses 
subcontractades.
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Voluntariat

El voluntariat de la Residencia San José, des del seu inici, es compromet a 
col·laborar en un conjunt d’activitats d’interès general, sempre assessorat per un 
professional, i sabent que la seva realització és conseqüència de la tria que fa un 
cop ha conegut tots els serveis que pot oferir.

Des que signa el compromís, nosaltres tractem que se senti acollit, i per això se li 
ofereix la possibilitat d’assistir a les jornades de formació que, al llarg de l’any, 
s’imparteixen a la residència al personal col·laborador, ja sigui de caràcter tècnic o 
del carisma i missió, com una oportunitat de conèixer l’essencial del nostre 
apostolat, amb els seus matisos, pel que fa a Missió, Visió i Valors.

Durant el 2015 hem tingut 10 voluntaris, que han realitzat un total de 1.176 hores.

En el 2015 hem treballat conjuntament amb l’associació Amics de la Gent Major, 
organització de voluntariat sense ànim de lucre que des de l’any 2000 es dedica a:

 J Acompanyaments afectius

 J Activitats culturals especials

 J Sensibilització social

Gràcies a aquesta col·laboració hem disposat de professionals que centren la seva 
tasca voluntària a acompanyar les persones amb unes xarxes d’ajuda no gaire fortes 
i que requereixen aquest suport social.

Les xifres de voluntariat de 2015 són:

Activitats de voluntariat Residents

Manualitats i jocs 65

Actes especials 52

Sortides i trasllats 20

Companyia 76

Pastoral i celebracions religioses 38
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Comunicació

Durant el 2015 el Comitè de Comunicació ha treballat en el compliment dels objectius marcats:

 J Divulgar els serveis específics que presta el centre en Cures pal·liatives, Centre de dia i Atenció 
especial per a malalts d’Alzheimer.

 J Incrementar la presència del centre en l’entorn proper i sanitari.

 J Enfortir la comunicació amb les famílies per mitjà de la difusió de les activitats del centre i les pròpies 
de cada resident.

 J Promoure l’ús dels diversos canals de comunicació entre el personal, els equips i els grups de treball.

Comunicació interna

 J Difusió al Consell de Direcció i 
equip interdisciplinari del 
manual “Comunicació en 
situacions de crisi”.

 J Revisió dels canals de 
comunicació interna i 
publicació del document 
“Manual i mètode de treball” 
de la Residencia San José.

 J Formació dels nous 
col·laboradors en l’ús de la 
intranet.

 J Difusió a tot el personal de la 
nova aplicació Lotus Traveler 
per a mòbils.

 J Instal·lació de servidor 
comunicat en xarxa amb tots els 
ordinadors del centre.

Comunicació externa

 J Formació en màrqueting per 
a empreses d’economia 
social.

 J Disseny i seguiment de 
campanyes d’Adwords que 
han enfortit la nostra imatge 
com a centre especial per a 
cures pal·liatives.

 J Visualització del centre en 
l’entorn més proper amb avís 
a la façana principal.

 J Avisos en llocs estratègics de 
la ciutat.

 J Difusió de les jornades de 
portes obertes.

 J Enfortiment de vincles amb 
stakeholders a través de la 
col·laboració, publicació i 
difusió del 1r Llibret de falles 
de la Residencia San José.

 J Publicació de nota de 
premsa al periòdic Paraula 
de l’arxidiòcesi de València.

 J Presentació dels serveis del 
centre als hospitals.

Comunicació amb les famílies

 J Invitació general a 
esdeveniments i festes 
especials.

 J Invitació personalitzada a 
aniversaris i actuacions dels 
seus familiars.

 J Lliurament d’arxiu fotogràfic 
d’activitats i teràpies que 
realitzen els residents en el 
centre.

 J Divulgació del report escrit i 
fotogràfic de les activitats i 
festes del centre.



Residencia San José 
Memòria 2015

117



Institut de Religioses de  
Sant Josep de Girona
118

Resultats

 J Millora de l’ocupació del centre.

 J Posicionament de la residència com un centre especial en la cura de les 
persones grans dependents.

 J L’àrea de comunicació continua sent molt valorada en les enquestes de 
satisfacció que emplenen usuaris i col·laboradors al final de cada any. El 
percentatge de satisfacció és del 94,28%.

 J Augment de la participació dels familiars en les activitats especials del centre. 

 J L’increment en l’ús dels canals interns de comunicació i en la transferència de 
dades a través de la xarxa interna ha permès una comunicació més fluida i 
eficaç entre els membres de l’equip interdisciplinari.

Col·laboracions en activitats i esdeveniments

 J Falla d’enllaç

 J Companyia “Paraules i Dones”

 J Grup Acord Major

 J Col·legi Nostra Senyora dels Desemparats

 J Grup de catequesi Parròquia de Sant Miquel

 J Grup teatral de Juan José Navarro

 J Ajuntament de Burjassot

 J Parròquia adventista

 J Centre de majors Nou Benicalap

 J Grup de danses folklòriques bolivianes

 J Alumnes de l’Escola de Música de la Universitat de València

 J Grup Aires de mi tierra

 J Parròquia de la Nativitat
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Sostenibilitat i medi ambient

Accions orientades a la sostenibilitat

La Residencia San José està compromesa amb la sostenibilitat i treballa per reduir 
l’impacte de la seva activitat en el medi ambient. Ho fa mitjançant la posada en 
marxa de plans d’optimització basats a minimitzar el consum de recursos sense 
afectar la qualitat o l’eficàcia dels processos. Per això tenim establerts uns 
mecanismes de control en l’eficiència energètica i en la gestió de recursos.

Eficiencia energética: 

 J L’optimització del rendiment de les plaques solars.

 J Programació de l’ajust i l’encesa de les bombes de distribució i circulació 
d’aigua.

 J Ajust de paràmetres de temperatura de les diverses zones.

Reducció de residus:

 J Els residus de cartró, plàstic i fusta generats són reciclats després d’una fase 
prèvia de classificació i compactació a la zona destinada a fer aquesta tasca.

 J Les xifres proporcionen unes dades molt similars a les d’anys anteriors, però 
si entrem en el detall ens sembla positiu estar en els mateixos valors amb un 
augment de l’activitat del 10%.

Consums:

Activitat de voluntariat 2014 2015

Electricitat 502.282 kW 493.832 kW

Aigua 7.452 m3 8.602 m3

Gas 34.918 m3 34.168 m3

Tòner impressores 14 14

Paper 72.000 folis 65.000 folis

Altres
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Clínica Nostra 
Senyora  

del Remei

La Clínica Nostra Senyora del Remei, situ-
ada al barri de Gràcia de Barcelona, té les 
característiques d’un centre d’aguts i ofe-
reix els seus serveis directament a parti-
culars o bé a través de les principals mú-
tues o companyies asseguradores.

www.clinicaremei.org 

Memòria 
2015
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Ens complau presentar la me-
mòria anual de la Clínica Nostra 
Senyora del Remei. L’any 2015 ha 
estat emmarcat en el cicle iniciat 
fa uns anys de concentració en 
el sector de la salut, i aquest any 
encara s’ha produït amb més 
intensitat aquesta concentració 
en les clíniques privades.

Aquest procés de concentració 
ha fet que l’usuari valori encara 
més la nostra definició com a clí-
nica de proximitat, com una clí-
nica molt propera al pacient.

Hem continuat el nostre procés 
de renovació i modernització de 
les instal·lacions, tot donant el 
major confort als usuaris i oferint 
als professionals uns espais i uns 
equipaments adients que co-
breixin les seves millors expecta-
tives. 

L’acreditació de 82 nous profes-
sionals durant l’any 2015 també 
ens parla de l’aposta decidida 
dels professionals per un centre 
que els facilita l’activitat professi-
onal: quiròfans àgils, programa-
ció eficient i equip assistencial 
de qualitat tècnica i humana.

També voldria destacar la impli-
cació de la Clínica del Remei 
amb l’Obra Social de la nostra 
institució, que arriba a moltes 
persones de països amb neces-
sitats especials.

I finalment vull mostrar el nostre 
agraïment als professionals i a 
les entitats asseguradores que 
ens confien la salut dels seus 
clients, així com a tot el personal 
implicat en l’activitat de la 
clínica.

David Cuadro 
Gerent

Director  
Mèdic:

Directora 
d’Infermeria:

Director 
Administratiu:

Director de 
Recursos 
Humans:

Directora  
de Serveis 
d’Hostaleria:

Coordinadora 
Pastoral  
de la Salut:

Dr. Antoni Oliva Sra. Eulàlia Font Sr. Marcos Arroita Sr. Josep Iserte Gna. Heliodora 
Martín 

Gna. Felicidad 
Canseco 

Govern General  
IRSJG

Junta Central 
IRSJG

Junta del Centre
Junta Central
Superiora de la comunitat del Centre
Gna. Carmela Álvarez

Sr. David Cuadro 
Gerent
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Recursos

Equipaments

Llits d’hospitalització 
d’aguts

135

Llits d’UCSI 17 

Llits d’UCI 6

Llits de nounats 6

Consultes externes 26

Quiròfans 8

Boxs de recuperació 
postquirúrgica

6

Sales de parts 3

Boxs d’oncologia 16

Boxs d’urgències 9

Llits d’observació 
d’urgències

2

Sales de diagnòstic  
per la imatge

8

Boxs de recuperació de 
proves diagnòstiques

4

Recursos econòmics  
i inversions

Xifra de negoci: 14.575.000 €

Inversions en equipaments 
i infraestructures: 450.000 €

Professionals

Superiora i comunitat 
religiosa

7

Equip directiu 6

Personal mèdic de 
plantilla

18

Personal mèdic associat 382

Personal d’infermeria 125

Personal tècnic (farmàcia) 6

Personal administratiu 30

Personal de suport 
(manteniment)

5

Personal extern

Neteja 20

Cafeteria / Restaurant 15

Laboratori 6

Radiologia 10

Consergeria 3
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Cartera de serveis

Especialitats  
mèdiques
Acupuntura

Al·lergologia

Anestesiologia i Reanimació

Aparell Digestiu

Cardiologia

Clínica del Dolor

Cures Intensives

Cures Intermèdies Neonatals

Dermatologia

Endocrinologia i Nutrició

Gastroenterologia – Endoscòpia

Hematologia Clínica

Medicina Intensiva

Medicina Interna

Medicina Preventiva

Nefrologia

Neurologia

Oncologia

Pediatria

Pediatria Neonatal

Pneumologia

Psicologia

Reumatologia

Urologia

Serveis  
diagnòstics
Anatomia Patològica

Diagnòstic per la Imatge

Endoscòpia Digestiva

Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Microbiologia

Broncoscòpia

Especialitats 
quirúrgiques
Cirurgia General i Digestiva

Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatològica

Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatològica Infantil

Cirurgia Pediàtrica

Cirurgia Plàstica i Reparadora

Cirurgia Refractiva

Cirurgia Toràcica

Cirurgia Vascular i Angiologia

Dermatologia

Neurocirurgia

Obstetrícia i Ginecologia

Oftalmologia

Otorinolaringologia

Urologia

Serveis terapèutics  
de suport
Braquiteràpia

Nutrició

Dietètica

Farmàcia Hospitalària

Fisioteràpia

Litotrípsia

Logopèdia

Ozonoteràpia

Psicologia

Rehabilitació

Trastorns del Son

Tractament del Dolor

Medicina Hiperbàrica

Recursos 
d’hospitalització aguts
Consultes Externes

Hospitalització d’adults

Hospitalització infantil

Urgències
Urgències generals

Urgències traumatològiques

Urgències quirúrgiques

Urgències ginecològiques

Urgències pediàtriques
Serveis al client
Atenció a l’usuari

Pastoral de la Salut



Clínica Nostra Senyora del Remei
Memòria 2015

125

Activitat assistencial

Activitat  
hospitalària

Altes quirúrgiques 6.603

Altes no quirúrgiques 1.330 

Altes obstètriques 357 

Altes de neonatologia 24 

Total 8.314 

Estada mitjana (dies) 2,15 

Activitat  
quirúrgica

Cirurgia ambulatòria 1.600

Cirurgia amb ingrés 6.586

Total intervencions 8.186

Activitat  
obstètrica

Parts vaginals 191

Cesàries 166

Total parts i cesàries 357

Urgències 

Visites d’urgències 20.475 

Urgències no 
ingressades

12,34% 

Activitat diagnòstica 
i terapèutica

Proves de radiologia 18.004 

Endoscòpies 903 

Pastoral  
de la Salut

Visites a pacients 5.564

Visites 
d’acompanyament  
a pacients

9.148

Recepció de 
sagraments

636 

Acompanyament  
en el dol

85
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Objectius estratègics i Pla de Qualitat

Un dels pilars fonamentals dels objectius estratègics de la clínica són els 
que conformen el Pla de Qualitat. L’eix principal d’aquest pla és donar 
compliment als estàndards inclosos en el model d’acreditació de centres 
d’atenció hospitalària d’aguts del Departament de Salut. Al llarg de l’any 
2015 s’han mantingut reunions amb els diversos responsables de 
cadascuna de les àrees del centre per progressar en el compliment 
d’aquests estàndards. És per aquest motiu que caldrà continuar treballant 
durant l’any 2016 perquè la Clínica del Remei es pugui presentar a 
l’acreditació l’any 2017.

Aquest any s’han recollit els resultats de les enquestes dels col·laboradors 
mèdics. Això permet treballar per millorar diversos aspectes de la nostra 
organització i augmentar el grau de satisfacció del nostre client intern.

S’han establert els indicadors de qualitat que conformen el quadre de 
comandaments de qualitat dels diversos centres de l’Institut.

Renovació i modernització d’instal·lacions  
i incorporació de nous equipaments

Obres de renovació de les plantes d’hospitalització, controls d’infermeria  
i halls de diverses plantes.

Les obres de renovació també s’han dut a terme als quiròfans, incorporant-
hi també nou equipament i utillatge.

A la primera planta s’està efectuant una nova configuració ubicant-hi 
noves unitats, entre les quals destaquen la incorporació de l’Institut Català 
de Retina, el desenvolupament de la unitat d’ecocardiogrames i la Unitat 
de Medicina Hiperbàrica.

La col·laboració amb la Fundació Hospital de Nens ens ha permès un 
desenvolupament integral de la pediatria al centre: urgències, consultes 
externes, unitat d’hospitalització i nounats. Tot plegat amb la finalitat 
d’ampliar l’oferta assistencial i garantir un millor suport a la unitat 
maternoinfantil.

En les incorporacions tecnicoassistencials, s’ha condicionat el laboratori 
per tal d’obtenir dues sales independents i tancades, l’una de flux laminar 
horitzontal i l’altra de flux vertical, per a una òptima preparació dels 
medicaments.

Qualitat

Hospitalització
Urgències 24 h

Àrea
Quirúrgica

Àrea
DiagnòsticaÀrea

Materno-infantil

Consultes
Externes
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Grups de treball

Comissió d’Aprovisionaments

Comissió de Mortalitat

Comissió d’Obres

Comissió de Transfusions

Comissió d’Acreditació de 
Professionals

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Farmàcia  
i Infeccions

Qualitat percebuda per dimensions

% de satisfets o molt satisfets 2014 2015

Fidelització 94,40% 95,55%

Compliment de la missió 92% 95,45%

Atenció espiritual 94,70% 94,71%

Confort i hostaleria 95,.50% 97,43%

Menjar 82,20% 85,32%

Coordinació i comunicació de l’equip 90,01% 90,61%

Atenció sanitària 97,60% 95,55%

Informació a l’usuari 92,30% 93,24%

Intimitat i privacitat 97,60% 98,14%

Tracte 97,70% 97,78%

Ingrés 91,10% 93,04%

Comitè de Formació

Comitè d’Històries Clíniques  
i Documentació

Comitè de Pastoral

Comitè de Protecció de 
Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Consell de Direcció

Consell de Residus

Altres accions  
vinculades a la  
promoció de la qualitat

L’any 2015, la Unitat de Cures 
Intensives ha continuat 
desplegant diverses intervencions 
per a la prevenció de les 
bacterièmies relacionades amb 
l’ús dels diversos catèters 
(Programa Bacterièmia Zero). La 
Direcció assistencial del centre 
continua vetllant per mantenir la 
promoció del rentatge de mans 
fent formació sobre el tema.

També s’han potenciat les 
activitats de prevenció 
específiques del Programa 
Pneumònia Zero (mesures 
bàsiques i específiques), seguint 
les recomanacions basades en 
l’evidència i establertes en els 
darrers anys.

Gràcies a aquestes mesures, 
s’han minimitzat el risc i la 
morbiditat de les pràctiques 
assistencials a l’UCI, de manera 
que s’ha millorat la seguretat dels 
pacients atesos en aquest àmbit.
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Àrea de les persones

Descripció de la plantilla

Plantilla 
mitjana

Edat mitjana Antiguitat 
mitjana

% Homes % Dones % Plantilla  
a jornada 
completa

Índex  
de rotació

175,85 41,74 11,19% 18,97% 92,68% 71,98% 0,01%

Dotació del personal en plantilla

Titulats superiors assistencials 14

Titulats mitjans assistencials 56

Auxiliars assistencials 64

Personal de suport 18

Personal d’administració 25

El motor d’aquesta Clínica és 
el seu equip humà. Gràcies a 
tots som on som. Per aquest 
motiu, des de Recursos 
Humans treballem 
constantment per facilitar i 
millorar la comunicació, el 
clima laboral i el 
desenvolupament dels 
nostres professionals. A 
continuació detallem les 
accions més rellevants dutes 
a terme en aquesta àrea 
durant l’any 2015.
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Clima laboral

Anàlisi qualitativa de l’Estudi de Clima Laboral. En reunions interdisciplinàries, en 
què estaven representats tots els estaments i departaments de la Clínica, es van 
analitzar acuradament els resultats quantitatius obtinguts. D’aquesta manera van 
sorgir les accions de millora que estem aplicant.

Difusió de les accions de millora. Mitjançant diverses reunions s’ha informat del seu 
contingut i s’han publicat a la nostra intranet.

S’ha constatat que la celebració de les festes més significatives durant l’any 
esmentat són accions que agraeixen molt els nostres empleats i que serveixen per 
fomentar la fraternitat entre tots. La Beatificació de les Germanes Màrtirs, el dia de 
Sant Josep, Sant Jordi, la Mare de Déu del Remei (patrona del nostre Centre), la 
Castanyada, el sopar de Nadal, la festa de Nadal i la festa de Reis són festes molt 
entranyables.

Formació i desenvolupament

Apostem clarament pel desenvolupament dels nostres professionals. Durant aquest 
any se’ls ha format, entre altres qüestions, en aspectes tècnics, i en d’altres de 
qualitat, com per exemple facilitar les eines necessàries per gestionar 
adequadament el nostre temps, l’estrès i altres aspectes importants per al bon 
funcionament de la Clínica. Hem fet tallers per aconseguir millorar la nostra atenció 
sanitària integral i hem continuat amb les accions formatives corporatives, amb un 
gran èxit d’assistència. En total s’han impartit 34 accions formatives, amb 195 
assistents i 2.527 hores lectives.

Tipus de cursos

Generalistes 10

Prevenció de riscos laborals 1

Càrrecs intermedis 1

Humanística 5

Informàtica 2

Tècnics sanitaris 11

Tallers sanitaris 2

Corporatiu 2
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Conciliació familiar

Absències per conciliació 

Concepte Persones Mesos

Reduccions de jornada per cura  
de fill menor de 8 anys

12 126

Excedències maternals 1 11

Acumulació d’hores d’alletament 7 5,3

Seguretat, salut i benestar en el treball

Durant l’any 2015 s’han dut a terme les actuacions següents:

Formació en seguretat i salut al personal de nova incorporació.

Actualització de l’avaluació de riscos laborals dels llocs requerits.

Realització de 105 revisions mèdiques anuals al personal  
de la Clínica.

Formació del Pla d’Emergència.

Simulacre d’emergència.
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Comunicació

Objectius
 J Promoure relacions fluides d’informació entre els professionals del Centre.

 J Fer difusió dels nous serveis de la Clínica.

 J Fer públics els objectius assolits a la Clínica.

 J Fomentar la cultura que faciliti la interacció de la comunicació entre tots  
els estaments.

Accions
 J Enfortiment de la intranet publicant tota la informació del Centre a través 
d’aquesta eina.

 J Continuar amb les diverses reunions interdisciplinàries entre diferents 
departaments del Centre, amb la finalitat de contribuir a la millora en el servei  
a l’enfortiment de les relacions entre departaments.

 J Llançament de la campanya de comunicació externa 2015.



Institut de Religioses de  
Sant Josep de Girona
132



Clínica Salus Infirmorum
Memòria 2015

133

Clínica Salus
Infirmorum

Situada a Banyoles, comarca del Pla de 
l’Estany. Des de l’any 2008 forma part del 
Sistema sanitari integral d’utilització pú
blica de Catalunya (SISCAT), i disposa 
dels serveis propis d’un centre d’aguts, 
així com d’un servei sociosanitari amb 
places de llarga estada i hospital de dia. 
També ofereix els seus serveis a particu
lars directament o bé a través de les prin
cipals mútues i companyies assegura
dores.

www.clinicasalus.org

Memòria 
2015
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L’estreta col·laboració amb pro
fessionals de reconegut prestigi, 
el compromís dels treballadors, 
la bona feina dels voluntaris i la 
dedicació de la comunitat religi
osa fan que el centre sigui reco
negut a la comarca per la quali
tat en l’atenció i la satisfacció 
dels usuaris.

La voluntat, iniciada ja fa un 
temps, d’augmentar contínua
ment la cartera de serveis assis
tencials oferts està permetent la 
potenciació i la revaloració contí

nua del centre, de manera que 
s’ofereix a la societat del Pla de 
l’Estany assistència sanitària amb 
proximitat geogràfica. Aquesta 
accessibilitat territorial aporta a 
la població de la comarca un plus 
de comoditat per a pacients i fa
miliars.

La renovació i modernització de 
les instal·lacions ha de marcar el 
nostre esforç inversor, i l’esperit 
de servei, innat a la filosofia de 
l’organització, fa que la Clínica 
Salus sigui flexible i amb prou 

capacitat d’adaptació per cobrir 
noves demandes sanitàries de la 
població de la comarca. Els con
vido a fer una lectura del docu
ment que tenen a les mans per 
conèixer amb detall la nostra ac
tivitat durant l’any 2015.

En les pàgines següents podem 
conèixer amb més detall la gran 
tasca realitzada per totes les per
sones que integren la Clínica Sa
lus.

Rebin una cordial salutació.

Director 
Mèdic:

Directora 
d’Infermeria:

Director 
Econòmic i 
Financer:

Coordinadora 
Pastoral  
de la Salut:

Responsable 
de Recursos 
Humans: 

Adjunt a 
Gerència:

Coordinadora 
de Farmàcia  
i Qualitat:

Dr. Marco 
Paz

Sra. Montse 
Trias

Sr. Miquel 
Merino

Gna. Juana 
Gómez

Sra. Ester 
Genové

Sr. Cristian 
Lange

Sra. Isabel 
Frigola

Govern General  
IRSJG

Junta Central 
IRSJG

Junta del Centre
Junta Central
Superiora de la comunitat del Centre
Gna. Isabel Mielgo

Sr. Joan Viñas
Gerent
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Recursos

Equipaments

Llits d’hospitalització d’aguts 30

Llits d’hospitalització Sociosanitari 66

Boxs unitat de cirurgia sense ingrés 5

Quiròfans 3

Boxs de recuperació postquirúrgica 3

Boxs d’urgències 3

Llits d’observació d’urgències 2

Sales de diagnòstic per la imatge 2

Laboratori d’anàlisis clíniques 1

Sales de rehabilitació 1

Farmàcia 1

Places Hospital de Dia Sociosanitari 25

Consultes Externes 12

Llits d’observació Urgències 1

Sales d’endoscòpia 1

Sala de Triatge 1

Recursos econòmics  
i inversions

Xifra de negoci: 7.043.455,59€

Inversions en equipaments 
i infraestructures: 305.708€

Comunitat

Superiora i comunitat 20

Equip directiu 4

Comandaments 
intermedis

8

Personal mèdic de 
plantilla

5

Personal d’infermeria  
i farmàcia

29

Personal tècnic

Personal administratiu 12

Tècnics Sociosanitaris / 
Auxiliars d’infermeria

45

Pastoral de la Salut 1

Personal de cuina 8

Personal de neteja 16

Personal extern

Personal mèdic associat 89

Laboratori 2

Radiologia 1

Manteniment 2

Professionals

Total Professionals 190
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Cartera de serveis

Especialitats 
mèdiques
Anestesiologia i 
Reanimació

Aparell Digestiu

Cardiologia

Clínica del Dolor

Dermatologia

Medicina Interna

Nefrologia

Pediatria

Pneumologia

Psicologia

Reumatologia

Urgències Generals

Especialitats 
quirúrgiques
Cirurgia General 
i Digestiva

Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatològica

Cirurgia Vascular 
i Angiologia

Dermatologia

Oftalmologia

Otorinolaringologia

Urologia

Serveis terapèutics  
de suport
Farmàcia Hospitalària

Fisioteràpia

Logopèdia

Odontologia

Psicologia

Rehabilitació

Tractament del Dolor

Serveis  
diagnòstics
Diagnòstic per la Imatge

Endoscòpia Digestiva

Laboratori d’Anàlisis 
Clíniques

Anatomia Patològica

Serveis  
als clients

Atenció a l’usuari

Treball Social

Pastoral de la Salut

Recursos 
Sociosanitaris

Hospital de Mitjana 
i Llarga Estada

Hospital de Dia

Recursos 
d’hospitalització aguts

Consultes Externes

Hospitalització d’adults

Bloc Quirúrgic

Servei d’Urgències 24 h

Unitat de Cirurgia sense 
ingrés
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Activitat assistencial

Activitat Hospitalària 
Aguts

Altes quirúrgiques 1.772

Altes no quirúrgiques 73

Total Altes 1.845

Estada mitjana (dies) 1,48

Activitat Hospitalària 
Sociosanitari

Llarga estada

Ingressos 91

Altes 91

Pacients atesos 128

Altes estada <123 dies 75 i 
82,41%

Mitjana estada 
polivalent

Ingressos 114

Altes 120

Pacients atesos 126

Altes amb estada  
<60 dies

120  
i (%)

Hospital de Dia

Llarga estada

Ingressos 20

Altes 22

Pacients atesos 35

Activitat  
Quirúrgica

Amb ingrés 1.772

Ambulatòria 107

Total intervencions* 1.879

Urgències

Visites d’urgències 16.224

Urgències 
ingressades

43

Activitat Diagnòstica  
i Terapèutica

Endoscòpies 76

Diagnòstic  
per la imatge

Ecografies 1.042

Radiologia 
convencional

13.066
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Recepció de sagraments 2.685

Acompanyament en els 
últims moments de la 
vida

82

Acompanyament en el 
procés de dol

311

Visites del sacerdot 200

Assistència al funeral 151

Celebració i record dels 
difunts durant l’any

2

Pastoral de la Salut 
(Salus)

Acolliment i salutació en 
ingressar al pacient i a la 
família

228

Valoració pastoral inicial 227

Acompanyament al 
pacient i la família en la 
integració al centre

1.173

Visita a pacients amb 
deteriorament cognitiu

5.561

Visita pastoral de 
seguiment

6.834
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Qualitat

Objectius estratègics i Pla de Qualitat

Objectius estratègics i Pla de Qualitat. Altres accions vinculades  
a la promoció de la qualitat (per incloure en la memòria 2015):

 J El 2015 s’han dut a terme millores en l’àrea quirúrgica amb la 
informatització del sistema de ventilació i del control dels gasos 
medicinals. Així mateix, s’han renovat la taula quirúrgica, la làmpada  
i l’aparell d’anestèsia d’un dels quiròfans.

 J El centre ha continuat treballant les línies estratègiques i el pla de 
qualitat i seguretat del pacient. Pel que fa a la gestió dels 
esdeveniments adversos (un dels indicadors prioritaris), s’ha aconseguit 
una major implicació dels professionals de les diverses categories, i s’ha 
incrementat el nombre dels esdeveniments notificats.

 J S’han incorporat també indicadors opcionals i s’han realitzat diverses 
activitats, campanyes informatives i formació en seguretat per  
a pacients i familiars.

 J S’ha continuat informant dels programes Vincat (control d’infeccions), 
Racat (Registre d’artroplàsties) i Epinecat (prevenció de la punxada 
accidental en els professionals sanitaris).

 J La gestió integrada de recursos socials i de salut al Pla de l’Estany  
ha rebut el certificat de qualitat del procés d’avaluació de l’Agència  
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).
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Qualitat percebuda per dimensions

% de satisfets o molt satisfets Usuaris 
(Residents  
o familiars)

Ingrés 98,9%

Tracte 98,3%

Intimitat i privacitat 98,5%

Informació a l’usuari 96,8%

Atenció sanitària 97,4%

Coordinació i comunicació de l’equip 96,3%

Menjar 79,9%

Confort i hostaleria 95,2%

Atenció espiritual 98,1%

Compliment de la missió 97,9%

Fidelització 98,5%

Satisfacció global (sobre 10 punts) 9,45

Enquestes realitzades 267

Qualitat percebuda per dimensions  
en Serveis Sociosanitaris

% de satisfets o molt satisfets

Percepció de la qualitat tècnica 99,6%

Organització i continuïtat 100,0%

Confort 93,6%

Comunicació i participació 95,6%

Atenció psicosocial 89,5%

Tracte, respecte a la intimitat i autonomia 95,5%

Satisfacció i fidelització 92,6%

Enquestes realitzades 40
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Grups de treball

Comissió d’Aprovisionaments

Comissió de Nutrició

Comissió d’Obres

Comissió de Voluntariat

Comissió d’Acreditació de Professionals

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Qualitat

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Farmàcia

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comitè d’Infeccions

Comitè Interdisciplinari Sociosanitari

Comitè d’Històries Clíniques i Documentació

Comitè de Mortalitat i Teixits

Comitè de Pastoral

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Seguretat i Salut

Comitè de Transfusions

Consell de Direcció
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Dotació de personal en plantilla

Titulats superiors assistencials 7,64

Titulats mitjans assistencials 29,76

Auxiliars assistencials 44,13

Personal de suport 26,22

Personal d’administració 7,90

Direcció 1,98

Dotació de personal extern

Metges assistencials 92

Tècnics associats 22

Manteniment 3

Laboratori 2

Radiologia 2

Àrea de les persones

Descripció de la plantilla

Plantilla 
mitjana

Edat mitjana Antiguitat 
mitjana

% Homes % Dones % Plantilla  
a jornada 
completa

Índex  
de rotació

117,63 43,25 anys 9,42 anys 17,61% 82,39% 76,70% 0,01%

Un dels majors actius que posseeix la Clínica són els professionals que hi treballen. 
Per aquest motiu estem enfocats cap al desenvolupament de l’equip i la millora en 
mètodes i actuacions que facilitin tant els procediments diaris com la prevenció i la 
salut laboral. Des del departament de Recursos Humans destaquem, de l’exercici 
2015:
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Clima Laboral

Durant l’any 2015, i basantnos en l’estudi de clima laboral realitzat l’any 2014, hem 
dut a terme accions de millora consensuades amb el grup de treball format per 
membres del comitè d’empresa, professionals i membres del comitè directiu.

Ens hem centrat en accions de millora per tal d’afavorir el clima laboral, potenciant 
els aspectes següents:

•  Lideratge: “tots liderem, el compromís és bilateral”. Els objectius són de millora en 
el coneixement i l’assignació de responsabilitats que s’està duent a terme amb 
reunions periòdiques d’equip i individuals. La millora en la comunicació intracentre 
explicant el què, el com i el qui. Així com l’estructuració de les reunions 
interdisciplinàries de servei i intraserveis.

•  Estructura i organització: les accions són les d’explicar i fer partícips els motius de 
les cobertures de les absències i baixes. Millorar la polivalència racional, programa 
de calendaris i planificació de processos.

•  Comunicació: avançar amb el model de transparència de la informació.

•  Reconeixement: seguint els objectius de millorar la motivació i augmentar el 
reconeixement i assumir el valor que dóna el reconeixement.
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Formació i desenvolupament

La formació s’ha dut a terme principalment en l’àrea tècnica, amb una especial 
atenció a la higiene de mans, la seguretat del pacient, la prevenció d’infeccions, 
l’electrocardiograma i la prevenció de riscos laborals.

Col·lectiu assistent Hores Alumnes Formació 
interna

Formació  
externa

Diplomats en Infermeria 595 25 30% 70%

Auxiliars d’Infermeria 753 38 10% 90%

Administració 244 13 6% 94%

Direcció 300 6 10% 90%

Comandaments 
intermedis

210 5 20% 80%

Tècnics 110 6 30% 70%

Metges 150 6 40% 60%

Personal de neteja 120 19 40% 60%

Personal de cuina 95 10 10% 90%

Personal de farmàcia 72 3 20% 80%

*Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes assistents

En el curs acadèmic 2014-2015 hem dut a terme convenis de col·laboració 
educativa amb facultats, instituts i entitats de l’administració social amb un total de 
20 alumnes, que han fet 3.178 hores de pràctiques de les especialitats següents:

• IES La Garrotxa. CFGM de Tècniques en cures d’infermeria.

• Universitat de Girona (EUSES). Grau de Fisioteràpia.

• Universitat de Girona. Grau d’Infermeria.

• Ajuntament de Banyoles. Programa de mesures actives d’inserció RMI.

Dins dels actes del 50è aniversari, i en col·laboració amb l’Ajuntament de Banyoles, 
s’han efectuat 4 visites guiades al centre. Visites adreçades a alumnes de 4t d’ESO i 
de cicles formatius de diversos instituts de la comarca. Les visites guiades tenen 
com a objectiu donar a conèixer el món sanitari als alumnes perquè puguin triar 
amb més criteri els seus futurs estudis. 
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Conciliació familiar

Entenem la conciliació de la vida laboral i familiar com un factor d’una importància 
vital per als professionals de la Clínica, motiu pel qual treballem per afavorirla.

Absències per conciliació

Concepte Persones Mesos

Reducció de jornada cura fill <12 anys 13 133,41

Excedències maternals 5 7,23

Excedències per cura de familiars 1 1,02

Acumulació d’hores d’alletament 2 1,53

Baixa per risc d’embaràs 1 0,53

Seguretat, salut i benestar en el treball

Mesures en prevenció de riscos laborals

•  Formació en seguretat i salut al personal de nova incorporació.

•  Formació en seguretat i salut a tots els professionals del centre.

•  S’ha efectuat una revisió del procés de neteja d’endoscopis en quiròfan, amb 
resultat de cultiu de microbiologia negatiu.

•  S’ha efectuat una avaluació del soroll en el servei de cuina, amb resultat negatiu.

•  Implementació de nous EPI: calçat, guants, agulles de bioseguretat, entre d’altres.

•  Formació en el programa d’emergència PAU. Realització de dos simulacres.

Mesures en seguretat i salut

•  Millora i difusió de les normes d’actuació per als visitants en cas d’emergència.

•  Realització de 81 reconeixements mèdics. Representen el 64,80%.

•  Implantació de mesures correctores per als accidents laborals. Aquests han estat 
de caràcter lleu.
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Voluntariat

Objectius

 J L’objectiu general és implicarse per serhi més que no pas per fer; serhi  
i acompanyar sense pressa, regalant temps i dedicació, tant als pacients com  
a les famílies, i complementar l’atenció professional.

Composició de l’equip

L’equip està format per una coordinadora pastoral, una col·laboradora tècnica  
i 14 voluntaris.

Activitat de Voluntariat

Activitat Pacients

Manualitats 180

Jocs 175

Animació de festes 180

Sortides 19

Acompanyaments

Companyia 185

Suplència familiars 17

Pastoral i celebracions religioses 187
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Comunicació

Objectius

Comunicar la nostra cartera de serveis als usuaris i clients i els nostres objectius 
als treballadors, així com facilitar el treball en equip.

Accions
 J Cicle de Conferències a l’Auditori

 J Pneumologia: “Les afeccions respiratòries més comunes”

 J Oftalmologia: “Problemes i alteracions visuals en la tercera edat”

 J Ginecologia: “Atenció i prevenció ginecològica”

 J Podologia: “Tenim prou cura dels nostres peus?”

 J Cirurgia General: “Com hem de tractar la patologia anorectal”

 J COT: “Problemes i accidents traumatològics”

 J Promoció intranet

 J Difusió Protocols

 J Calendari reunions per a servei i grups de treball

 J Planificació de reunions individuals anuals per fomentar el desenvolupament 
professional i personal
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Sostenibilitat i medi ambient

Consums:

Activitat de voluntariat 2014 2015

Electricitat 487.414 kWh
(potència activa)

64.953 kWh 
(potència reactiva)

526.034 kWh
(potència activa)

70.235 kWh 
(potència reactiva)

Aigua 6.261 4.745

Gas 881.494 996.531

Tòner impressores 170 unitats 176 unitats

Paper 561 paquets 515 paquets
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Clínica
Santa Elena

La Clínica Santa Elena és un centre hospi-
talari situat al nucli urbà de Madrid, en 
una zona residencial proveïda d’una com-
pleta xarxa de mitjans de transport.

L’any 2015 ha estat el de la commemora-
ció dels 50 anys de la seva creació, fita 
que coincideix amb un intens procés de 
renovació tecnològica i d’instal·lacions 
que l’han situat a l’avantguarda de la me-
dicina privada a Madrid.

Clínica Santa Elena acompleix una missió 
fonamental d’atenció propera i de qualitat 
als pacients que acudeixen a les seves 
instal·lacions i ofereix una cartera de ser-
veis àmplia que té en compte el perfil i les 
necessitats dels usuaris. N’és una prova la 
inauguració del seu nou i complet servei 
d’urgències 24 hores, que complementa 
l’oferta i permet oferir una millor atenció 
continuada, interdisciplinària i, per tant, 
l’atenció integral i personalitzada que ens 
caracteritza.

www.clinica-santa-elena.org

Memòria 
2015
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L’any 2015 s’han complert 50 anys 
des de la inauguració de la Clínica 
Santa Elena, dada que constitueix 
una fita molt important i un motiu 
de celebració, però també de mo-
tivació per continuar treballant en 
el present i en el futur. Tal com 
vam començar a exposar l’any an-
terior, l’enfortiment de la nostra 
missió, a prop dels més necessi-
tats, ha estat compatible amb la 
inversió en la més alta tecnologia 
que existeix en el mercat, així 
com amb l’estreta col·laboració 
amb professionals de prestigi re-
conegut.

Hem continuat el procés de reno-
vació de les instal·lacions de la 
Clínica Santa Elena, fet que ha 
comportat un important esforç 
econòmic que ha hagut de ser 
compatible amb un creixement 
en el nombre de pacients atesos i 
en els serveis prestats, tant en l’à-
rea diagnòstica com en la mèdica 
i quirúrgica. Entre els aspectes 
més importants hem de destacar 
els següents:

 J Hem incorporat diversos 
equips mèdics en les àrees de 
traumatologia, neurociències, on-
cologia i ginecoobstetrícia, entre 
d’altres; tots ells amb el major 
prestigi i reconeixement en el seu 
àmbit d’activitat.

 J S’han potenciat serveis de su-
port terapèutic, com fisioteràpia 
respiratòria, consulta de rehabili-
tació i cambra hiperbàrica.

 J S’han reformat serveis cen-
trals tan importants com el labo-
ratori i banc de sang, la zona d’a-
tenció a l’usuari dels quals 
(recepció i boxs d’extracció) ha 
passat just a la zona d’entrada de 
la Clínica, en contacte directe 
amb l’edifici de consultes exter-
nes.

 J Hem renovat la Ressonància 
Magnètica, hem canviat el PACS i 
hem adquirit un robot d’impressió 
d’informes i imatges, cosa que, 
sumada a les inversions dels anys 
anteriors i al nou i prestigiós equip 
de radiòlegs que gestionen la Uni-

tat, ens ha menat a tenir un servei 
avantguardista i de referència en 
el sector.

 J Les reformes als serveis cen-
trals també han estat acompanya-
des de canvis en els proveïdors. 
La Clínica Santa Elena ha arribat a 
pactes estratègics de col·labor-
ació amb “Analiza”, com a nou la-
boratori d’anàlisis clíniques, i amb 
l’Institut Jiménez Ayala, com a nou 
servei d’anatomia patològica.

 J Ha començat a operar amb 
gran èxit la Unitat d’HIFU (High 
Intensity Focused Ultrasond). Els 
equips emprats en aquesta unitat 
constitueixen el més avançat sis-
tema que existeix al mercat i el 
primer a la Comunitat de Madrid 
per al tractament (ablació tèrmi-
ca) de diversos tipus de tumors 
sense cirurgia.

 J Hem realitzat diversos acords 
estratègics de col·laboració amb 
altres grups assistencials per 
complementar l’oferta assistenci-
al a la Clínica. Destaquen:
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a) IMOncology, una organització 
especialitzada en el tracta-
ment del càncer que ofereix 
una atenció personalitzada i 
integral a través de les seves 
diverses àrees de tractament: 
oncologia mèdica, consell ge-
nètic, oncologia radioteràpica i 
radiocirurgia.

b) Biocord, un nou concepte d’in-
novació tecnològica en el sec-
tor de la conservació de les 
cèl·lules mare de la sang i el 

teixit del cordó umbilical sota 
un estricte enfocament mèdic.

c) Biobárica, societat especialit-
zada en el tractament d’oxige-
nació hiperbàrica mitjançant 
cambres amb la més avançada 
tecnologia i amb l’aval de les 
certificacions de diversos or-
ganismes de control de la salut 
nacionals i internacionals.

L’avenç produït el 2015 ha estat 
molt intens i els seus fruits ja s’han 

començat a observar. Tanmateix, 
el procés de renovació encara no 
ha conclòs, tant des del punt de 
vista tecnològic com d’incorpora-
ció de nous membres del nostre 
quadre mèdic que complementin 
els ja existents. La tasca de tot el 
personal de la Clínica Santa Elena 
ha estat, i serà en el futur, un pilar 
essencial des del qual continuar 
construint un centre hospitalari 
de referència a la Comunitat de 
Madrid.

Director  
Mèdic:

Directora 
d’Infermeria:

Directora 
Econòmica 
i Financera:

Directora  
de Recursos 
Humans:

Coordinadora 
Pastoral  
de la Salut:

Adjunt  
a Gerència:

Dr. Javier De 
Castro

Sra. María 
Arroyo

Sra. Belén  
de Górgolas

Sra. Amparo 
García

Gna. Sacri Hueso Sr. César  
Lama

Govern General  
IRSJG

Junta Central 
IRSJG

Junta del Centre
Junta Central
Superiora de la comunitat del Centre
Gna. Blanca Pérez

Dr. Miguel Ortegón
Gerent
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Recursos

Equipaments

Llits d’hospitalització d’aguts 80

Llits UCI adults 6

Llits d’observació de neonatals 6

Cures intensives neonatals 6

Consultes Externes 48

Quiròfans grans 7

Quiròfans de cirurgia ambulatòria 2

Boxs d’urgències 4

Boxs d’urgències obstètriques 2

Llits d’observació d’urgències 2

Llocs d’hemodiàlisi 22

Llocs de monitorització fetal 3

Sales de diagnòstic per la imatge 7

Sales d’endoscòpia 1

Laboratori d’anàlisis clíniques 1

Farmàcia hospitalària 1

Boxs d’odontologia 4

Hematologia i Banc de Sang 1

Recursos econòmics  
i inversions

Xifra de negoci: 13.300.000€

Inversions en equipaments 
i infraestructures: 1.674.000€
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Comunitat

Superiora i comunitat 4

Equip directiu 6

Comandaments intermedis 10

Personal mèdic de plantilla 3

Personal mèdic associat 380

Personal d’infermeria i farmàcia 126

Personal tècnic 10

Personal administratiu 24

Personal de suport i neteja 28

Pastoral de la Salut 2

Personal extern

Cafeteria / Restaurant 14

Laboratori 7

Professionals

Total Professionals 614
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Cartera de serveis

Especialitats  
mèdiques
Al·lergologia

Anestesiologia i Reanimació

Aparell Digestiu

Cardiologia

Clínica del Dolor

Cures Intensives

Cures Intermèdies Neonatals

Dermatologia

Endocrinologia i Nutrició

Gastroenterologia

Geriatria

Hematologia Clínica

Medicina Intensiva

Medicina Interna

Especialitats 
quirúrgiques
Anestèsia

Cirurgia General i Digestiva

Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatològica

Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatològica Infantil

Cirurgia Pediàtrica

Cirurgia Plàstica i Reparadora

Cirurgia Toràcica

Cirurgia Vascular i Angiologia

Dermatologia

Neurocirurgia

Obstetrícia i Ginecologia

Oftalmologia

Otorinolaringologia

Reanimació

Urologia

Medicina Preventiva

Nefrologia

Pneumologia

Neurofisiologia

Oncologia

Pediatria

Pediatria Neonatal

Psicologia

Reumatologia

Urologia

Rehabilitació

Medicina de Família

Immunologia

Serveis terapèutics  
de suport
Diàlisi

Nutrició

Dietètica

Farmàcia Hospitalària

Fisioteràpia

Odontologia

Psicologia

Trastorns del Son

Tractament del Dolor

Medicina Hiperbàrica

Serveis  
diagnòstics
Anatomia Patològica

Diagnòstic per la Imatge

Endoscòpia Digestiva

Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Microbiologia

Urgències

Urgències generals

Urgències traumatològiques

Urgències quirúrgiques

Urgències ginecològiques

Urgències pediàtriques
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Serveis  
al Client

Atenció a l’usuari

Pastoral de la Salut

Altres

Unitats  
especials

Unitat de Mama

Unitat d’HIFU

Unitat del Dolor

Unitat de Diàlisi

Unitat de l’Obesitat

Unitat d’Odontologia

Unitat Integral de Neurociències

Unitat de Sòl Pelvià

Unitat de Trastorns del Son
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Activitat assistencial

Activitat Hospitalària 
Aguts

Altes quirúrgiques 4.005

Altes no quirúrgiques 418

Altes obstètriques 1.033

Altes neonatologia 188

Total Altes 5.644

Estada mitjana (dies) 2,18

Mortalitat 0,123%

Activitat  
Obstètrica

Parts vaginals 586

Cesàries 432

Total parts i cesàries 1.018

Naixements 1.039

Activitat  
Quirúrgica

Amb ingrés 4.014

Ambulatòria 5.551

Total intervencions* 9.565

Ocupació de quiròfans 47,6%

Activitat Diagnòstica  
i Terapèutica

Endoscòpies 2.117

Determinacions  
de laboratori

26.500

Anatomia Patològica 
(biòpsies)

3.950

Diagnòstic  
per la imatge

24.295

Radiologia 
convencional

9.551

TC 1.346

Ressonància 
magnètica

1.901

Mamografies 2.318

Densitometries 439

Hemodiàlisi

Pacients 106

Sessions 8.694

Urgències

Visites d’urgències 7.244

Urgències ingressades 590

Pastoral de la Salut

Visites a pacients 6.311

Recepció de 
sagraments

729

Acompanyament  
en el dol

9

Seguiment telefònic 27
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Qualitat

Objectius estratègics i Pla de Qualitat

Durant el 2015 la Clínica Santa Elena va ampliar, novament, l’abast de la 
certificació amb la norma ISO 9001 a la totalitat de serveis que depenen 
directament de la Clínica; després d’un procés d’autorització sanitària per 
a la totalitat de les Urgències i per al Servei d’Odontologia es va passar a 
incorporar-los al seu Sistema de Gestió de la Qualitat.

Durant aquest any també s’ha traslladat la certificació de qualitat de què 
disposava la Unitat de Diàlisi, i s’ha incorporat a la resta del centre.

Dins de la metodologia de treball a través de grups de participació, debat i 
consulta dels centres, s’ha endegat un nou grup de treball, el Comitè de 
Qualitat Assistencial, que dins de l’àmbit organitzatiu del Consell de 
Direcció té funcions i tasques pròpies en el camp de la qualitat assistencial 
(eficàcia, efectivitat, seguretat, satisfacció en les prestacions que ofereix la 
Clínica Santa Elena).

A més, la Clínica Santa Elena consolida la seva actuació en l’àmbit de la 
qualitat amb una àrdua tasca en:

 J Revisar i actualitzar els documents estratègics del centre.

 J Fer partícip el seu personal, i també els seus clients, proveïdors i la resta 
de col·laboradors, dels èxits i també dels aspectes que s’han de millorar 
del dia a dia de la seva gestió.
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Qualitat percebuda per dimensions

% de satisfets o molt satisfets Usuaris 
(Residents  
o familiars)

Ingrés 92,2%

Tracte 92,9%

Intimitat i privacitat 92,4%

Informació a l’usuari 91,7%

Atenció sanitària 92,0%

Coordinació i comunicació de l’equip 92,7%

Menjar 91,6%

Confort i hostaleria 84,8%

Atenció espiritual 76,6%

Compliment de la missió 74,3%

Fidelització 82,2%

Satisfacció global (sobre 10 punts) 9,2

Enquestes realitzades 595
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Grups de treball

Comissió d’Aprovisionaments

Comissió de Mortalitat i Tumors

Comissió d’Obres

Comissió de Quiròfans

Comissió de Transfusions

Comissió d’Acreditació de Professionals

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Qualitat

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Farmàcia

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comitè d’Infeccions

Comitè d’Històries Clíniques i Documentació

Comitè de Mortalitat i Teixits

Comitè de Pastoral

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Seguretat i Salut

Consell de Direcció
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Altres accions vinculades a la promoció de la qualitat

Juntament amb les importants inversions en millora de les nostres 
instal·lacions, que han tingut continuïtat durant l’any 2015, cal destacar 
altres millores, com ara:

 J Informació de la gestió clínica de les Urgències.

 J Creació del nou visor d’imatges radiològic amb accés personalitzat  
a cada professional col·laborador de la Clínica Santa Elena.

 J Seguretat del pacient: s’ha dissenyat un nou sistema d’identificació  
del nounat, així com de la codificació de les proves sanguínies.

 J Informació als pacients/clients: s’han inclòs pantalles informatives  
en pràcticament totes les recepcions i sales d’espera del centre.

 J Protecció de l’usuari i dels treballadors: s’han inclòs càmeres de 
vigilància tant interiors com en el perímetre de l’hospital.

 J Control d’accés a treballadors i col·laboradors de la Clínica Santa Elena: 
per a una major protecció i seguretat en els accessos a zones 
restringides d’ús assistencial i altres zones crítiques, utilitzant un sistema 
d’identificació i accés mitjançant targeta personal codificada.
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Àrea de les persones

Descripció de la plantilla

Plantilla 
mitjana

Edat mitjana Antiguitat 
mitjana

% Homes % Dones % Plantilla  
a jornada 
completa

Índex  
de rotació

210 39,99 anys 9,98 anys 13,73% 86,26% 70,14% +0,02%

Clima laboral

Durant el 2015 hem treballat els punts dèbils que van sorgir en l’enquesta de clima 
laboral realitzada el 2014, d’entre els quals destaca la comunicació; s’ha posat 
èmfasi en la comunicació descendent, ja que s’han fet diverses reunions 
informatives de gerència amb tot el personal; s’ha aplicat una política, amb tots els 
col·laboradors, de portes obertes amb els directors de les diverses àrees, i tot 
plegat ha donat lloc a una comunicació molt fluida tant ascendent com 
descendent. També en aquest any s’ha treballat tenir molta cura de les formes, tant 
el que es diu com la manera com es diu.

En aquest any 2015 hem realitzat, en col·laboració amb la Comunitat de Madrid, el 
Pla d’Igualtat; en els ítems relacionats amb el clima laboral el resultat ha estat molt 
satisfactori.

Formació i desenvolupament

El 2015, la Clínica Santa Elena ha apostat per una formació tècnica per al nostre 
personal assistencial; s’ha format tant en noves tècniques com en reciclatge per al 
personal que fa més temps que és a la Clínica. El resultat ha estat molt satisfactori 
per part dels participants.

En el nostre afany per continuar millorant en atenció al client hem dut a terme una 
formació sobre aquest tema per a tots els col·lectius que integren la Clínica.
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Cursos de formació

Col·lectiu assistent Hores Alumnes Formació 
interna

Formació 
externa

Administratius 153 68 11,77% 88,23%

Auxiliars d’Infermeria-
Zeladors

672 97 7,44% 92,56%

Direcció 37 10 21,62% 78,38%

Diplomats en Infermeria 849 96 4,95% 95,05%

Facultatius 4 2 0% 100%

Farmàcia 16 6 25% 75%

Neteja 54 27 25,92% 74,08%

Manteniment 6 3 0% 100%

Tècnics 16 8 25% 75%

Conciliació familiar

Absències per conciliació

Concepte Persones Mesos

Reducció jornada cura fill <12 anys 11 106,55

Excedències maternals 6 39,91

Excedències per cura de familiars 0 0

Acumulació d’hores d’alletament 8 4,12
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Seguretat, salut i benestar en el treball

En l’àrea de Seguretat i Salut Laboral, la Clínica ha realitzat formació bàsica  
de Riscos Laborals de lloc de treball per a les noves incorporacions i, per a les més 
antigues, cursos de reciclatge.

S’han publicat les valoracions de l’avaluació de riscos de cada lloc de treball,  
i s’ha facilitat a cada treballador la del lloc que ocupa.

S’han revisat les eines o equips de protecció individual o col·lectiva que necessita  
el personal per exercir la seva feina, i com s’han de fer servir. És important que les 
persones sàpiguen que els equips de seguretat dels quals disposen són els que 
marca la Norma.
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Comunicació

Objectius

La Clínica Santa Elena ha reforçat l’àrea de Comunicació amb l’objectiu principal de donar a conèixer un 
nou moment del seu camí, i mostrar-se com un centre de referència en la sanitat privada de la Comunitat 
de Madrid. Més enllà de les accions puntuals de caràcter publicitari, hem centrat l’esforç a convertir-nos en 
un centre d’informació de referència mitjançant la creació d’una estructura de missatges permanents en el 
temps i amb capacitat per arribar a societats mèdiques, pacients, institucions de referència a la zona, i el 
quadre mèdic i els col·laboradors de forma interna.

Accions

L’activitat de comunicació de la Clínica Santa Elena el 2015 ha cobert tots els àmbits de la Clínica, des de la 
comunicació interna fins a l’externa, i ha arribat a tots els seus públics objectius. Així mateix, s’han analitzat i 
millorat els fluxos d’informació en els seus diversos aspectes.

 J Pel que fa als fluxos d’informació, s’ha mesurat l’activitat de centraleta telefònica per tal de millorar-ne 
l’eficàcia. S’han analitzat les trucades entrants, la seva eficàcia i la franja horària per la quantia. Com a 
conseqüència d’aquesta tasca s’han duplicat els números a disposició i s’han dividit per àrees 
d’activitat.

 J Des del punt de vista intern, s’ha elaborat i començat a difondre un Butlletí informatiu que està destinat 
als col·laboradors del centre, al seu quadre mèdic, a les societats mèdiques, així com a les institucions 
de referència a la zona geogràfica més propera a la Clínica.

 J També, pel que fa a la comunicació interna, s’han impartit unes jornades formatives de motivació per a 
la comunicació a les quals han assistit tots els col·laboradors.

 J Des d’un punt de vista de comunicació externa, s’ha analitzat i modificat l’estructura de la pàgina web, 
sobretot pel que fa al quadre mèdic. Així mateix, s’han publicat notícies d’interès durant tot l’any amb 
una freqüència setmanal.

 J Hem dut a terme una campanya de difusió de l’activitat de la Clínica i dels seus serveis als 60 col·legis 
majors de la zona, amb una gran acceptació. S’han mantingut reunions amb diversos directors per 
explicar els nostres serveis i a tots se’ls ha enviat informació sobre la nostra activitat.

 J S’ha reforçat la presència de la Clínica Santa Elena a les xarxes socials i s’han organitzat diverses 
campanyes i concursos en els quals ha participat un gran nombre de persones.

 J Han tingut lloc diverses campanyes de publicitat en mitjans de comunicació, tant en premsa com en 
ràdio i televisió.

 J De manera complementària a les campanyes esmentades, s’han tramès diverses notes de premsa a 
mitjans de comunicació i s’han assolit diverses aparicions en premsa, ràdio i televisió gràcies a la 
participació de la Clínica en reportatges.
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Resultats
 

 J Millora d’un 40% en la recepció de trucades i el seu resultat de conversió en 
consultes i/o proves diagnòstiques.

 J Recepció del Butlletí informatiu per part d’Asseguradores i Societats Mèdiques 
amb les novetats més importants.

 J Satisfacció d’un 95% dels empleats en les jornades formatives sobre 
comunicació a pacients i entre companys.

 J Actualització completa del quadre en línia i publicació d’informació amb la 
freqüència prevista a principis d’any.

 J Increment del nombre de pacients a urgències i consultes provinents dels 
Col·legis Majors de la zona després de la campanya realitzada.

 J Hem triplicat la comunitat de persones que formen part de les nostres xarxes 
socials i les hem acostat a la Clínica.

 J S’ha incrementat la imatge de marca mitjançant la realització de campanyes 
de publicitat.

 J S’han produït tres aparicions a Televisió Espanyola, en horari de màxima 
audiència, i diverses aparicions més en premsa i ràdio.

Observacions / Comentaris

Continuem el procés de comunicació, no tant centrat en accions de publicitat, sinó 
de comunicació pròpiament dita, amb una disminució pressupostària molt 
important i amb l’objectiu d’incrementar la nostra presència davant d’aquells públics 
objectius que són del nostre major interès.

D’altra banda, renovarem els sistemes de citació a través d’eines com WhatsApp, i 
reforçarem les campanyes en xarxes socials mitjançant accions concretes 
d’atracció de pacients.
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Sostenibilitat i medi ambient

Consums:

Activitat de voluntariat 2015

Electricitat 14.352.661 kW

Aigua 3.029.373 m3

Gas 77.737 m3

Altres: gasoil 60.969 L

Accions orientades a la sostenibilitat

Aprofitant totes les reformes de l’edifici empreses, s’ha posat un èmfasi especial a 
incorporar solucions que siguin més favorables al medi ambient:

 J S’han instal·lat sistemes de sensors de presència en passadissos, sales 
d’espera, zones de trànsit, lavabos públics, etc., que afavoreixin una utilització 
més racional i una menor despesa d’energia.

 J Tots els sistemes d’il·luminació de les zones reformades, i alguns més, s’han 
canviat per tecnologia LED.

 J Es va incorporant alimentació PoE de dispositius sense fil.

 J Per a la cartellera digital s’ha preferit utilitzar dispositius lleugers de baix 
consum.

 J S’han canviat sistemes de climatització per equips moderns de baix consum i 
sistemes intel·ligents de distribució orientada a l’ús racional.

 J S’han cobert zones vidrades de quiròfan i sala de parts on era difícil el control 
tèrmic a l’estiu.

 J Totes les reformes realitzades en zones exteriors s’han acompanyat de 
projectes per enjardinar i mantenir un equilibri de zones verdes i arborització i 
edifici.
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