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Valentí Junyent Torras

Alcalde de Manresa 

PLANTANT CARA ALS REPTES DEL FUTUR

Deixem enrere 2013 i la Fundació Sociosanitària de Manresa torna a fer balanç de l’activitat 

desenvolupada i de les xifres assolides durant el darrer any. És una anàlisi del tot neces-

sària que ajuda a conèixer el present de la institució i a definir decisions de futur amb 

l’objectiu de continuar liderant i millorant l’atenció a la dependència a casa nostra.

Manresa, com altres ciutats catalanes, continua vivint un accelerat procés d’envelliment 

demogràfic que ha fet que el nombre de persones grans dependents s’hagi incrementat 

notablement i, per tant, que creixi dia a dia la necessitat de donar respostes a aquesta rea-

litat. I cal fer-ho en un moment que patim una conjuntura econòmica complexa que obliga 

a les administracions, institucions, professionals i famílies a fer esforços suplementaris a 

l’hora de garantir el major benestar possible a les persones dependents.

En aquest context i amb aquest objectiu, cal dir que la Fundació Sociosanitària de Manre-

sa és un exemple del treball ben fet des de la gestió òptima dels seus recursos, des de 

l’eficiència i la capacitat d’innovació de millora continuada, però sobretot i sens dubte, des 

de la vocació i la humanitat dels seus professionals, que estan fent un esforç i un sacrifici 

personal admirable per garantir aquesta qualitat assistencial que avui s’hi ofereix.

El Patronat i el Comitè Executiu de la Fundació han demostrat la seva capacitat d’adaptar-

se a una realitat canviant i difícil i prenent una decisió complexa: la renúncia al projecte de 

La Parada i la decisió d’ampliar les dependències de la Residència Sant Andreu al carrer 

Remei de Dalt. Per a mi, ha estat una decisió encertada i beneficiosa per a la ciutat.

La protecció de les persones en situació de dependència i desenvolupament de polítiques 

per a la promoció de l’autonomia personal és una de les prioritats en matèria de política 

social tant a Manresa com a la resta d’Europa. És per això que els pròxims anys han de 

ser decisius per continuar la redefinició d’un model que asseguri de forma sostenible els 

estàndards actuals de prestació d’aquests serveis; que permeti la introducció de millores 

em tecnologia per desenvolupar noves eines per als professionals i ajudes tècniques per a 

les persones dependents; i que impulsi nous projectes que ajudin a enrobustir el bagatge 

i l’experiència de molts anys en l’atenció a la dependència.

Aquesta memòria de la Fundació Sociosanitària de Manresa dóna compte d’un any de tre-

ball intens per plantar cara a aquests reptes i garantir la seva excel·lència. És doncs, el mo-

ment d’agrair el treball realitzat per tothom així com el de llançar un missatge d’optimisme 

per esperonar a continuar avançant per oferir un servei de més qualitat a les necessitats 

presents i futures dels usuaris i les seves famílies.
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Manel Valls i Martorell

Director general de la FSSM

DECISIONS ESTRATÈGIQUES

Fa just un any quan escrivia aquest article editorial de la memòria de l’any 2012 feia re-

ferència a la complexitat de l’exercici que havíem superat i apel·lava a la prudència i a la 

responsabilitat davant l’escenari que teníem al davant.

D’aquelles paraules clau, prudència i responsabilitat, n’hem fet la nostra bandera durant 

el 2013. Tothom sap que no es pot estirar més el braç que la màniga i que els recursos 

s’han d’aprofitar molt bé. En aquest context, a la Fundació Sociosanitària del Bages hem 

pres decisions importants i que ens permetran ampliar la cartera de serveis residencials 

que actualment oferim.

Una de les decisions estratègiques més difícils i de més relleu que s’ha pres ha estat la 

renúncia a construir una nova residència al sector de la Parada de Manresa i, a canvi, am-

pliar l’actual residència Sant Andreu. És una aposta per la responsabilitat, per l’eficiència i 

per dotar al centre de la ciutat de més places per a persones grans, molt sovint amb pro-

blemes de dependència. Un segon fet molt rellevant ha estat l’acceptació de la donació 

del conjunt patrimonial del convent de les monges Caputxines del carrer Talamanca, un 

equipament amb un potencial excepcional que gestionarem gràcies a la immensa gene-

rositat de les religioses.

En un entorn ben complex, hem aconseguit tancar l’exercici 2013 amb importants por-

jectes de creixement que haurem de concretar així com amb uns indicadors quantitatius 

i qualitatius que ens fan sentir contents dels serveis que oferim al sociosanitari de Sant 

Andreu, a les quatre residències, als centres de dia, al menjador social i al servei d’atenció 

domiciliària.

Més enllà de l’activitat del dia a dia, val la pena recordar la celebració especial de la festi-

vitat de Sant Andreu, amb un concert extraordinari de l’Orfeó Manresà a la Basílica de la 

Seu. L’acte, molt participat i amb un alt nivell artístic, va recordar el que cent anys abans 

havia fet el mateix Orfeó a benefici del nostre històric hospital.

Prudència i responsabilitat, uns valors que han seguit sent molt presents també aquest 

any. 
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LA FUNDACIÓ 
SOCIOSANITÀRIA 

DE MANRESA

Grups focals

Per primera vegada la fundació ha aplicat una metodologia d’anàlisi qualitativa als familiars de tots els 
centres  anomenada Grups Focals. Aquesta tècnica ens ha permès conèixer quines són les expecta-
tives dels familiars (cuidador principal) dels pacients i usuaris atesos, i en quina mesura s’han satisfet. 

S’han fet un total de 6 grups focals amb la participació de 58 familiars que ens han permès conèixer 
també els aspectes més ben valorats i les oportunitats de millora.

Durant el tercer trimestre de 2013 s’han fet enquestes als diferents centres i serveis de la FSSM. En 
total han participat 259 pacients / usuaris, que han valorat la qualitat dels serveis amb una puntuació 
global de 8’80 sobre 10, amb el següent detall per centres:

Aspectes més ben valorats: 
La valoració global és molt positiva a tots els centres. Destaquen els següents aspectes:
 
A les residències: la informació i tractament de les incidències importants de salut, la millora global 
a la Residència Sant Vicenç de Castellet des que la gestiona la FSSM.

A l’Hospital de Sant Andreu el suport que significa per a les famílies l’atenció que reben els pacients 
en general.

Oportunitats de millora: 
En general les oportunitats de millora a tots els centres estan relacionades amb aspectes de comu-
nicació entre professionals i cuidador principal, que van des de  l’ús de noves tecnologies de comuni-
cació fins a aspectes molt concrets del dia a dia.

ANALISI QUANTITATIVA 

DE SATISFACCIÓ

GRAU DE SATISFACCIÓ D’USUARIS DELS GRUPS FOCALS
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  Homes 34  10%

  Dones 308  90%

  Edat mitjana  42 

 Llicenciats  11  3%

 Diplomats  73  21%

 Personal auxiliar  184  54%

 Administració    11  3%

 Direcció  6          2% 

 Personal de suport  57  17%

 Global FSSM   342  

 Atenció sociosanitària   169  

 Atenció a la dependència   173 

 Hospital Sant Andreu   18

  Residència Sant Andreu   4

 Residència Sant Sadurní   5

 Residència Sant Vicenç   1

 Residència Catalunya   3

 TOTAL   31

NÚM  TREBALLADORS

TREBALLADORS PER LÍNIA D’ACTIVITAT

FORMACIÓ

VOLUNTARIS

342

 Persones que han rebut formació 289 

 Professionals que han fet docència 18 

 Hores de formació  785
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Núm. d’edificis: 7

Superfície total dels equipaments 
que gestiona la FSSM: 16.498 m2

Capacitat assistencial:  468 places

Núm. de professionals:  342*

Plantilla a temps complet:  61%

Llocs de treball estructurals amb contracte indefinit:  65%

Dones a l’equip de direcció:  82%

Professionals que han fet formació:  84%

Professionals que han fet docència:  5%

Núm. total d’episodis assistencials:  5.252

Ingressos econòmics de l’activitat:  14.059.851 €

Patrimoni Net sobre Total Passiu:  81%

(*)  Als 342 professionals en plantilla de la Fundació Sociosanitària de Manresa, 
 cal afegir-n’hi 28 més que exerceixen a la nostra organització però estan adscrits 
 a una empresa subcontrada.



M E M Ò R I A  2 0 1 3

FETS DESTACATS

8

Acord en matèria de formació amb la “Fundación Pilares”

La Fundació Sociosanitària de Manresa ha signat un conveni amb la Fundación Pilares que està 
especialitzada en l’atenció a les persones. Les dues institucions treballen conjuntament i la FSSM 
rep suport en matèria de formació per als seus treballadors en aspectes relacionats amb l’atenció 
a les persones. En una primera fase aquesta formació es va dur a terme entre els responsables 
i els directors de les residències i a partir d’aquí es va anar estenent a tota la plantilla de manera 
progressiva. La Fundación Pilares és una organització privada sense ànim de lucre que defensa la 
igualtat de les persones, la dignitat de la vida humana i la promoció de l’autonomia personal, la 
participació social, la qualitat de l’atenció i el benestar dels col·lectius de persones en situació de 
discapacitat i dependència

Conveni amb Althaia per compartir projectes de recerca

La Fundació Sociosanitària de Manresa i la Fundació Althaia han potenciat el conveni de col·laboració 
que tenen ampliant-lo en l’àmbit de la formació, la recerca i la innovació. Manel Valls i Manel Jovells 
han signat l’acord que preveu que els professionals de les dues institucions puguin compartir formació 
i desenvolupin conjuntament projectes de recerca i innovació en l’àmbit clínic i de gestió.

S’actualitza el conveni de col·laboració amb la FUB

La FSSM i la FUB han actualitzat el conveni de col·laboració que tenen les dues entitats. Aquest 
conveni engloba les pràctiques que realitzen els alumnes de la FUB d’Infermeria, Fisioteràpia i 
Podologia als diferents centres de la Fundació. A més, els treballadors de la FSSM es beneficien d’un 
20% de descompte en els serveis de la Clínica Universitària.

La Fundació participa en un projecte per detectar persones amb demència

La FSSM participa, conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa, l’Associació de familiars de malalts 
d’Alzheimer del Bages, Berguedà i Solsonès, i la UBIC, en un projecte per detectar persones en 
situació de demència. El projecte és pioner i es dirigeix a aquelles persones clientes habituals dels 
comerços de la ciutat que presenten signes d’alerta de demència per poder prioritzar la seva atenció. 

La Fundació s’adhereix al Pacte de ciutat per a la cohesió social

La Fundació Sociosanitària de Manresa s’ha adherit al Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la 
cohesió social que promou l’Ajuntament de Manresa per adoptar mesures que atenuïn les situacions 
de vulnerabilitat social. El pacte compta amb la participació dels representants al ple municipal, els 
sindicats, les entitats empresarials i diferents entitats col·lectius de la ciutat.

Participació en una jornada sobre la cronicitat

Els professionals de la FSSM Joan Farré, Dolors Cubí, Ester Crusellas i Nona Galí van assistir a la 
jornada sobre el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, que va anar a càrrec  del doctor Carles 
Blay, al Palau Firal de Manresa, en una sessió que va reunir nombrosos professionals. Per part de la 
FSSM, la directora mèdica Dolors Cubí va participar en la presentació del treball que s’està fent al 
territori per elaborar la Ruta assistencial de la complexitat del Bages-Solsonès.

Ens visita Irune Erdoiza, directora Fundación Cuidados Dignos

La psicòloga gerontòloga Irune Erdoiza, que dirigeix la Fundación Cuidados Dignos, va visitar la nostra 
Fundació. Aquesta entitat treballa per racionalitzar l’ús de les contencions físiques i farmacològiques 
amb les persones grans en l’àmbit d’atenció a la dependència. Irune Erdoiza va pronunciar una 
xerrada informativa explicant els principals beneficis de reduir l’ús de les contencions en l’àmbit 
assistencial. La FSSM col·laborarà amb la Fundación Cuidados Dignos per iniciar una línia de treball 
en aquest sentit. 
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Aposta per les TIC i el treball en xarxa 

La FSSM va rebre la visita de la direcció de la Fundació TIC Salut del Departament de Salut, que 
treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l’àmbit de la 
salut. A la reunió van participar la direcció de la FSSM i el director de la Fundació TIC Salut, Francesc 
Garcia, acompanyat de l’equip directiu. La trobada ha permès identificar sinergies entre les dues 
institucions i es van presentar els projectes iSalut HC3 en què participa la FSSM, i la Carpeta Personal.

Visita d’Antoni Salvà, director de l’Institut Català de l’Envelliment

La FSSM va rebre la visita d’Antoni Salvà, director de la Fundació Institut Català de l’Envelliment de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Salvà es va reunir amb l’equip directiu de l’Hospital de Sant 
Andreu amb l’objectiu d’explorar canals de col·laboració entre les dues entitats.

135 professionals a la 9a Jornada de l’Alzheimer 

Un total de 135 professionals van participar el mes d’octubre a la novena Jornada del Dia Mundial 
de l’Alzheimer en què es van presentar vuit pòsters sota la temàtica de la comunicació. L’estudi 
més ben valorat va ser l’elaborat des de l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer del Bages, 
Berguedà i Solsonès sota el títol Comuniquem-nos. La ponència destacada va anar a càrrec de Pilar 
Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares Para la Autonomía Personal. Rodríguez, referent a 
l’Estat, va pronunciar la ponència Dignitat i benestar: propostes per l’atenció centrada en la persona 
amb malaltia d’Alzheimer.

Excepcional concert benèfic de l’Orfeó Manresà a la Seu, a favor de l’Hospital

Unes 500 persones van assistir a principis de desembre al concert benèfic de l’Orfeó Manresà a favor 
de l’Hospital de Sant Andreu que es va celebrar a la basílica de la Seu. L’actuació serà recordada per la 
seva qualitat artística i per la novetat d’haver convertit el retaule del Sant Esperit en un impressionant 
mural de fons dels cantaires i els músics. Al concert van participar-hi els cors de l’Escola Coral i el cor 
titular de l’Orfeó Manresà, acompanyats de solistes i una formació instrumental, amb la direcció del 
mestre Lluís Arguijo.

La sala gòtica de l’Hospital és escenari del cicle ‘Espai Ànima’

Des del mes de novembre la sala gòtica de l’Hospital de Sant Andreu és escenari del cicle artístic 
Espai Ànima, coordinat pel músic Albert Galbany. Es tracta d’una nova proposta que programa 
actuacions de manera regular, el primer i tercer dimecres de cada mes al vespre. Espai Ànima uneix 
música i salut i està obert a tothom amb la voluntat de difondre propostes terapèutiques del món 
de la cultura que es basen en la relaxació i la meditació. El cicle veurà passar músics i terapeutes 
destacats com és el cas d’Albert Giménez, Joan Miró, Joel Olivé, Anna Fernández, Ferran Sylvan i 
Natxo Tarrés. Les actuacions comencen a les 19.45 i l’accés és des de la Plaça Hospital. El preu de 
les entrades és voluntari i els concerts duren uns 45 minuts.

Simulacres d’incendi i nou material per a la prevenció

Durant el mes de novembre es van realitzar amb èxit dos simulacres d’incendi a l’Hospital i a la 
Residència Sant Andreu. La novetat principal va ser l’ús del fum real i la participació dels Bombers. Hi 
van participar com a observadors els Mossos, Bombers i el Servei de Protecció Civil de l’Ajuntament 
de Manresa. Els simulacres serveixen per entrenar al personal sobre com actuar de manera eficaç 
mentre arriben els Bombers. Cada any es fan simulacres a tots els centres de la FSSM.

A més, la Fundació ha adquirit nou material per a la prevenció d’incendis i disposa de dues centraletes 
antiincendis a la Residència i a l’Hospital de Sant Andreu que estan interconnectades. Això permet 
que si es detecta un incendi a la Residència des de l’Hospital es tingui coneixement i a l’inrevés. La 
FSSM també ha adquirit un repetidor nou. Els dispositius que s’han instal·lat compten amb detectors 
analògics que permeten determinar el punt exacte de l’inici del foc. 
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23 infermeres aproven l’examen d’especialitat en Infermeria Geriàtrica

El mes de novembre, un total de 23 professionals d’infermeria de la Fundació Sociosanitària de 
Manresa van aprovar a Madrid l’examen d’especialitat d’Infermeria Geriàtrica. Per a la FSSM comptar 
amb aquests professionals és un prestigi i un reconeixement a la tasca que es porta a terme cada 
dia als diferents centres que gestiona. L’examen va convocar prop de 9.000 aspirants a Madrid i la 
titulació permet als professionals de la FSSM acreditar la seva experiència en l’àmbit de la infermeria 
geriàtrica.

Diferents actes per celebrar el dia de Sant Andreu

Durant el mes de desembre es van celebrar  diversos actes amb motiu de la festa de Sant Andreu. 
Un dels actes més multitudinaris va ser el tradicional aperitiu a la sala gòtica de l’Hospital. També es 
va programar un concert a càrrec del grup Cabaret 1900 que va interpretar música cubana, tango, 
òpera i cançons populars catalanes. El concert es va adreçar als pacients de l’Hospital i als usuaris de 
la Residència, així com als seus familiars.

Certificació ISO per a la residència de Sant Vicenç

La residència de Sant Vicenç de Castellet, que gestiona la FSSM, ha obtingut de l’empresa AENOR la 
certificació de la norma UNE EN ISO 9001:2008. D’aquesta manera es reconeix i s’avala el sistema de 
gestió de la qualitat del centre. La FSSM valora positivament aquest reconeixement ja que des que 
es va fer càrrec de la residència s’ha dut a terme un treball molt important per part dels professionals: 
el centre ha unificat processos, ha cercat noves pràctiques, s’han tingut en compte les expectatives 
dels usuaris i les seves famílies i s’ha aplicat una atenció personalitzada, entre d’altres mesures.

La FSSM també ha renovat la certificació de la mateixa norma a les residències Sant Andreu i Sant 
Sadurní, de Callús, posant de manifest la bona feina dels professionals de tots els centres.

Internalització i millora del servei de neteja

La Fundació Sociosanitària de Manresa ha internalitzat el servei de neteja en una decisió que suposa 
un canvi de 180 graus que pretén posar en valor una feina clau per al funcionament de l’entitat. 
Al mateix temps s’ha aprofitat aquest fet per implementar un nou sistema de neteja que es va 
implantant a tots els centres de la FSSM: s’han renovat els equips i els productes i es coordinen les 
accions a través d’un nou sistema informàtic. Les professionals treballen amb els equips de neteja de 
manera individualitzada cada habitació per fomentar la higiene de l’Hospital.

S’atura el projecte d’una nova residència a la Parada

La nova residència per a persones dependents que havia projectat la Fundació Sociosanitària de 
Manresa al barri de la Parada de Manresa, no es farà realitat mentre la situació econòmica i el context 
relacionat amb la dependència no millorin. El projecte de construir la nova residència es va presentar 
fa poc més de dos anys en un moment en què la demanda de serveis de residència es mantenia i no 
havia caigut de forma significati va, tal com ha passat en aquests darrers mesos. Actualment arreu del 
país hi ha places residencials disponibles i la ten dència és a que aquest fenomen creixi encara més 
durant els propers mesos.

Es millora la connexió entre els diferents centres

La FSSM ha millorat la connexió entre els diferents centres que gestiona amb la instal·lació d’unes 
antenes a cada equipament, excepte la residència Sant Sadurní que s’ha fet amb fibra òptica, i que ha 
realitzat Altecom. El servidor central, ubicat a l’Hospital de Sant Andreu, estava connectat a la resta 
de centres a través de la xarxa de Telefònica, però havia quedat obsoleta. Ara, s’aconseguirà una 
velocitat de connexió més eficient de 10 Mb.
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La FSSM compra un solar que permetrà desenvolupar nous projectes

La Fundació Sociosanitària de Manresa ha fet efectiva la compra d’uns terrenys de 650 metres 
quadrats situats al carrer Remei de Dalt de Manresa, als números 16, 18 i 20, just al costat de 
l’actual residència Sant Andreu. El solar ha costat mig milió d’euros, un preu que des de la Fundació 
es considera raonable tenint en compte que l’any 2009 havia fet una oferta que doblava aquesta 
quantitat i que en aquell moment va ser rebutjada per la propietat. Aquest solar permetrà ampliar la 
residència de Sant Andreu i reorganitzar alguns espais de l’Hospital.

Climatització de diferents espais de l’Hospital

Es van dur a terme treballs de climatització de la sala gòtica de l’Hospital de Sant Andreu. Les obres 
permeten major confort tant a l’estiu com a l’hivern en aquest espai que acull nombrosos actes. El 
nou sistema de climatització instal·lat compta amb la màxima eficiència energètica (triple A) i és poc 
sorollós.

També es va millorar la climatització a les sales de la residència de Sant Andreu amb la instal·lació d’uns 
nous tendals verticals. Fins aleshores s’utilitzaven les persianes per evitar les altes temperatures, 
però es reduïa la lluminositat a l’interior. Aquests nous tendals permeten millorar aquests espais.

Millores a la sala Morenetes II de l’Hospital

La sala Morenetes II de l’Hospital de Sant Andreu presenta un nou aspecte. Els operaris han subs-
tituït les rajoles d’aquest espai comú que funciona com una sala d’estar que utilitzen els usuaris i 
els seus familiars. L’espai és compartit per les unitats de mitja estada de psicogeriatria, de cures 
d’infermeria i de cures pal·liatives.

Banys individuals per a cada habitació de convalescència de l’Hospital

La FSSM va aprofitar la baixada d’ocupació a les unitats de convalescència durant els mesos d’estiu 
per remodelar els banys de la Unitat 1 que es van fer individuals per a cada habitació.  L’actuació va 
permetre millorar el confort i la intimitat dels usuaris.

Nou sistema d’avís a la Unitat 5 de l’Hospital

El mes de novembre es va instal·lar  un nou sistema d’avís per als usuaris de la Unitat 5 de l’Hospital 
de Sant Andreu. Es tracta d’un dispositiu més modern i visual que, entre d’altres aspectes, permet 
visualitzar des del passadís l’habitació que demana assistència. En aquesta unitat, situada a la tercera 
planta de l’Hospital de Sant Andreu, hi ha els usuaris de llarga estada. 
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ES TR ENY EM  V I NC LES AMB D’ ALTRES ORGAN ITZACION S
 
La Fundació Sociosanitària de Manresa forma part o col·labora amb organitzacions del sector.

CatSalut
—  Pla de coordinació de les diferents institucions sanitàries davant un maltractament
 a les persones grans
—  Comissió Interdepartamental Mixta Sociosanitària (CIMSS)
— Comissió del pacient crònic complex del Bages/Solsonès
— Rutes assistencials del Bages/Berguedà/Solsonès: Depressió, Diabetis Mellitus tipus 2, 
 Insuficiènica cardiàca i Malaltia pulmonar obstructiva crònica.
— Pacte Territorial
— Targeta Cuida’m (prova pilot)

Ajuntament de Manresa
—  Consell Municipal de Salut
—  Consell Municipal de la Gent Gran
—  Consell de participació de Serveis Socials
—  Xarxa d’Inclusió Social
— Pla de coordinació sanitària per actuar en cas de maltractaments a les persones grans
— Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social
— Projecte per detectar persones en situació de demència

Patronals
—  ACRA. Associació Catalana de Recursos Assistencials
—  Consorci de Salut i Social de Catalunya
 - Junta Permanent
 - Junta Directiva de l’associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció
 - Comissió d’atenció intermitja
 - Comissió Social i de Gestió Social
 - Subcomissió de Treball Social Centres Sociosanitaris
 - Consorci Associació Patronal Sanitària i Social
—  Coordinadora Catalana de Fundacions
—  Unió Catalana d’Hospitals
 - Consell Sociosanitari
 - Consell d’Atenció a la Dependència

Fundació Universitària del Bages
—  Patronat de l’Escola de Ciències de la Salut
 - Col·laboració en diferents cursos i postgraus

Fundació Althaia
—  Suport especialitzat en la consulta de Cures Pal·liatives
—  Comissió d’infeccions
—  Comissió de bioètica
— Conveni de recerca
— Fundació de la Marató de TV3

Residència d’avis de Navarcles
Consulta de malaltia d’Alzheimer i altres demències

Departament de Justícia 
— Col·laboració en l’aplicació de les mesures penals alternatives
— Col·laboració amb el Centre Penitenciari Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada

Col·lectius Professionals
—  Sociedad Española de Geriatria y Gerontologia
—  Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
—  Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives
—  Sociedad Española de Cuidados Paliativos
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—  GNEAUPP (Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión y heridas  
 crónicas).
—  Grup de treball de demències de la Societat Catalano-Balear de Geriatria Gerontologia
—  Grup de psicòlegs de Cures Pal·liatives de Catalunya
— Comissió Social i Comissió de Sanitat del Col·legi de Treball Social

Convenis de Pràctiques
—  Fundació Universitària del Bages
—  Universitat de Vic
—  IES Lluís de Peguera
—  IES Guillem Catà
—  Escola Joviat
—  Escola Universitària Creu Roja
—  Universitat Autònoma de Barcelona
—  Centre Iniciatives per l’ocupació
—  CELP Centre d’Ensenyament “La Plana”
— Grup Aula
— Ampans

Altres mesures de Responsabilitat Social 
—  Obrir a la població l’Església de l’Hospital de Sant Andreu.
—  Cessió dels espais i col·laboració amb l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer i altres
 demències.
—  Col·laboració amb Càritas Arxipestal de Manresa.
—  Tot tipus de col·laboracions amb les Associacions de veïns i altres entitats socials de
 l’entorn dels nostres centres.
—  Col·laboracions als centres d’ensenyament primari i secundari de Manresa i la
 comarca del Bages.
— Cessió de la Sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu per a diferents actes.
— Projecte de ciutat per detectar persones en situació de demència
— Monges clarisses caputxines

Conveni Fundación Pilares
El conveni amb la Fundació Pilares permetrà que la FSSM rebi el suport en matèria de formació per 

als treballadors en aspectes relacionats amb l’atenció a les persones.
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 BALANÇ 2013 Milers d’€ % 

ACTIU

Actiu no corrent 11.421 73 

 Immobilitzat 11.413 73 

 Inversions financeres 8 0,1 

Actiu corrent 4.227 27

 Existències 50 0,3

 Realitzable 4.005 26

 Disponible 172 1,1

TOTAL 15.648 100,0

PASSIU

Patrimoni net 12.633 80,7 

 Fons Propis 9.583 61,2

 Subvencions, donacions 3.050 19,5

Passiu no corrent 68 0,4

Passiu corrent 2.948 18,8

TOTAL 15.648 100,0 
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Evolutiu FSSM 2003 - 2013

Ingressos
assistencials
14.059.851 €

Costos salarials:
8.889.491 €

Inversió:
825.419 € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓ 
ECONÒMICA

El volum d’ingressos de la FSSM l’any 2013 s’ha mantin-
gut practicament igual que el de l’any anterior, arribant 
pràcticament fins als 14 milions d’euros, malgrat les re-
baixes en el preu del concert que, per l’activitat d’assis-
tència sociosanitària, hi ha hagut.

L’any 2013 ha vingut econòmicament caracteritzat per la 
continuïtat del contexte de crisi econòmica, amb múlti-
ples implicacions a la nostra fundació, però que, a més, 
ha tingut una especial incidència en els cobraments dels 
clients de l’àmbit públic i que han fet de la gestió de la 
tresoreria una de les prioritats de l’àmbit de la gestió 
econòmica. El darrer trimestre de l’any i fruit de diverses 
fases del pla extraordinari de pagament a proveïdors del 
Ministeri d’Economia i Hisenda pel que es van anar abo-
nant factures pendents, la situació de la tresoreria es va 
normalitzar, fent que, a 31 de desembre, l’actiu circulant 
de la Fundació s’hagués disminuït en més d’un milió i 
millorant, a la vegada, el fons de maniobra, que quedava 
fixat en 1,3 milions d’euros.

Els costos salarials globals, per un import de 8,9 milions 
d’euros, han pujat un 2,5% respecte els de l’any 2012, 
fruit, majoritariament, de la internalització del servei de 
neteja de tots els centres de la Fundació del mes de juny.

L’EBITDA de la Fundació l’any 2013 s’ha situat als 1,5 mi-
lions d’euros i el resultat de l’exercici en un 4,5% de la 
facturació, valors molt similars als de l’any anterior.

El volum inversor d’aquest exercici s’ha situat en més 
de 825.000 euros, que s’han destinat, principalment, a 
la continuitat de les reformes estructurals a l’Hospital de 
Sant Andreu i a l’adquisició dels terrenys que permetran 
l’ampliació de la Residència Sant Andreu.

L’estructura sòlida i equilibrada de la Fundació (amb un 
80% de patrimoni net al seu balanç) ens permet autono-
mia a l’hora de la presa de decisions de gestió i d’inversió 
i, a la vegada, la figura de la “fundació” és la que asse-
gura que els excedents econòmics es destinen integra-
ment a millores de l ‘activitat de la pròpia Fundació.
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Durant aquest any 2013 han participat de les diferents accions formatives 943 professionals.
Tenint en compte que hi ha professionals que han realitzat més d’una acció formativa, podem con-
cloure que hem format a 289 professionals diferents amb diferents perfi ls professionals.

TREBALLADORS FORMATS PER CENTRES

3 

10

21

23

32

49

148

Centre de Dia

Residència Catalunya

Residència Sant Sadurní

Residència Sant Andreu

Servei Ajuda a Domicili

Residència Sant Vicenç

Hospital Sant Andreu

0 30 60 90 120 150

TREBALLADORS FORMATS PER CATEGORIES

1 3

41 41

22

33

7 9
2 5 1 2

70

75

70
73

11 11 9
11

2 6

23

37

11 12
0 7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

M
et

ge
/s

sa

Ps
ic

òl
eg

In
fe

rm
er

/a

Fi
si

ot
er

ap
eu

ta

Tr
eb

al
la

do
r/a

Te
ra

pe
ut

a

Fa
rm

àc
ia

An
im

ad
or

Au
x.

 in
fe

rm
er

ia

Ge
ro

cu
lto

r/a

Tr
eb

al
la

do
ra

...

Di
re

cc
ió

Ad
m

in
is

tra
tiu

In
fo

rm
àt

ic

M
an

te
ni

m
en

t

N
et

ej
a 

i b
ug

ad
er

ia

Co
nd

uc
to

r

Co
ns

er
ge

88

Formats

Total

2033
44



PROCEDÈNCIA DELS ALUMNES

DISCIPLINES DELS ALUMNES

FORMACIÓ
CONTINUADA

M E M Ò R I A  2 0 1 3 17

Des de la Fundació Sociosanitària sempre s’ha apostat per ser centre referent per les institucions 
formatives del territori, de manera que els alumnes de pràctiques han estat benvinguts augmentant 
any rere any els convenis de col·laboració amb instituts, universitats i altres centres de pràctiques.

41%

29%

1%

12%

1%

5%
1%

7%
2% 1%

Infermeria 68

Fisioteràpia 48

Teràpia ocupacional 1

Cures auxiliars infermeria 20

Animació sociocultural 1

Formació ocupacional 9
sociosanitari

Psicologia 1 

Atenció a domicili 12

Certificat prof. SAD 4

Auxiliar administratiu 1

ALUMNES ACOLLITS 

   GUILLEM   CREU GRUP
 FUB JOVIAT CATÀ IOC UAB ROJA AULA

Infermeria 68

Fisioteràpia 48

Teràpia ocupacional      1

Cures auxiliars infermeria  14 5 1

Animació sociocultural   1

Formació ocupacional  8 1
sociosanitari

Psicologia     1 

Atenció sociosanitària a domicili   6    10

Auxiliar administratiu       1
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Centre titularitat de la FSSM ofereix 73 places temporals o permanents tant publiques com privades 
i una atenció centrada en la persona. També disposa d’un ampli ventall d’activitats per estimular als  
residents i acompanyar-los en el seu dia a dia. 
Al llarg d’aquest 2013 ha atès a 91 usuaris d’una mitjana d’edat de 85 anys.

Durant el 2013 des d’infermeria s’ha treballat en 
la difusió i coneixement del Document de volun-
tats anticipades entre els usuaris de la residèn-
cia Sant Andreu. Aquest treball ha sorgit d’ini-
ciativa d’una de les infermeres de la RSA com 
a treball d’implantació de la   tesina del màster 
d’envelliment actiu. Durant tot el 2013, a tots 
els usuaris cognitivament capaços se’ls explica 

si coneixen el document, què vol dir i si estan 
disposats a fer-lo. S’ajuda i s’acompanya a tots 
els residents que volen fer el document. 
Un 20% dels usuaris sense deteriorament cog-
nitiu tenen fet el Document de voluntats antici-
pades. Infermeria també informa tots els nous 
residents en el moment de l’acollida.

FET DESTACAT

RESIDÈNCIA 
SANT ANDREU

GRAUS DE DEPENDÈNCIA

Total usuaris 91

 Número %

Grau III 50 55%

Grau II 27 30%

Grau I 9 10%

Sense grau 5 5%
o pendent

55%

5%

10%

30%
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GRAUS DE DEPENDÈNCIA

FET DESTACAT

Important participació dels residents en acti-
vitats comunitàries. 
Al llarg de l’any s’ha participat conjuntament 
amb les escoles i  entitats del municipi,  poten-
ciant un  vincle actiu i participatiu amb la comu-
nitat. S’ha realitzat un ampli ventall d’activitats 
intergeneracionals per promoure les relacions 

entre persones de diferents edats  de forma ac-
tiva amb  uns resultats satisfactoris per a amb-
dós col·lectius. Hem visitat les instal·lacions de 
l’escola propera a la residència i els infants tam-
bé ens han visitat, i hem participat i col·laborat 
en actes conjuntament.

RESIDÈNCIA 
SANT VICENÇ 
DE CASTELLET

Es tracta d’un centre residencial assistit amb 60 llits de residència i 16 places de centre de dia. De 
titularitat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials- Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya.  Al llarg d’aquest any 2013 ha atès 70 usuaris amb diferents graus de 
dependència i d’una mitjana d’edat de 84 anys.

La residència de Sant Vicenç de Castellet que gestiona la FSSM, ha obtingut de l’empresa AENOR la 
certificació de la norma UNE EN ISO 9001:2008. D’aquesta manera es certifica el sistema de gestió 
de la qualitat del centre segons la norma UNE EN ISO 9001:2008. La FSSM valora positivament 
aquest reconeixement ja que gestiona la residencia des de fa un any i mig en què s’ha dut a terme 
un treball molt important per part dels professionals. El centre ha unificat processos, ha cercat noves 
pràctiques, s’han tingut en compte les expectatives dels usuaris i les seves famílies i s’ha aplicat una 
atenció personalitzada, entre d’altres mesures.

Total usuaris 70

 Número %

Grau III 42 60%

Grau II 23 33%

Sense grau 5 7%
o pendent

60%

7%

33%
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És una residència assistida de titularitat del Consorci d’Atenció a la Gent Gran de Callús que disposa 
de places de residència i centre de dia, temporals o permanents, tant públiques com privades. Al llarg 
d’aquest any 2013 ha atès 58 usuaris amb una mitjana d’edat de 86 anys.

La residència Sant Sadurní de Callús ha posat en funcionament una nova unitat per a les persones 
grans amb deteriora ment cognitiu o demència. La segona planta del centre esdevé un espai que 
pretén produir un efecte beneficiós, ge nerant un entorn de calma i benestar, provocant canvis de 
conducta positius, i afavorint un clima d’intimitat que convi da a la comunicació i a la creació de vin cles 
entre el terapeuta i l’usuari, que són difícils de generar en altres contextos. 

RESIDÈNCIA 
SANT SADURNÍ

FET DESTACAT

Els professionals de la residència han adoptat 
una manera més individualit zada d’interactuar 
amb els residents dins de la sala, on les activi-
tats de tre ball s’introdueixen progressivament i 
s’orienten a les seves preferències, conei xent la 
història de vida de la persona, els seus gustos, 

i aquelles coses que li agra daven i que pot tor-
nar a reviure. Permet oferir a aquestes persones 
les teràpies con vencionals com són estimulació 
cognitiva, teràpia psicològica o fisioteràpia d’una 
manera més individual i treballar-les amb estí-
muls sensorials significatius.

Total usuaris 58

 Número %

Grau III 31 53%

Grau II 23 40%

Grau I 3 5%

Sense grau 1 2%
o pendent

GRAUS DE DEPENDÈNCIA

53%

2%5%

40%
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CENTRE DE DIA 
DE MANRESA

El Centre de dia de Manresa presta un servei d’acolliment diürn a les persones grans que necessiten 
una supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. El servei vol afavorir la recuperació i el 
manteniment dels hàbits d’autonomia, la readaptació funcional i social i proporcionar suport a les 
famílies en l’atenció a les persones grans dependents. És titularitat de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials- Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest 2013 cal destacar l’ús de les tec-
nologies amb els usuaris del centre:

A)  Instauració del taller d’estimulació cognitiva 
que utilitza l’ordinador per treballar amb un 
programa d’exercici cerebral que proporcio-
na entrenament personalitzat, basat en anar 
superant nivells de dificultat i així mantenir 
les funcions cognitives. 

B)  Instauració del taller psicosocial amb visu-
alització de curtmetratges que enfoquen 
diversos aspectes de la vida quotidiana que 
poden preocupar els usuaris; permet treba-
llar aspectes cognitius i socials que poden 
afectar negativament les seves relacions 
quotidianes i buscar beneficis per als usu-
aris que puguin presentar algun trastorn o 
dificultat emocional.

FET DESTACAT

Total usuaris 31

 Número %

Grau III 5 16

Grau II 24 77

Sense grau 2 7
o pendent

77%

7%

16%
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RESIDÈNCIA 
CATALUNYA

La Residència Catalunya es un centre residencial assistit que disposa de places temporals o perma-
nents tant públiques com privades. És de titularitat de l’Ajuntament de Manresa.
Aquest any 2013 ha atès 31 usuaris entre residència i centre de dia amb una mitjana d’edat de 80 
anys.

Un dels trets diferencials dels usuaris de la re-
sidència Catalunya és l’important grau d’auto-
nomia que tenen. Des del centre s’ha valorat 
aquest fet i s’ha donat un impuls a la participació 
activa dels residents en la presa de decisions 
que afecten el desenvolupament de la seva vida. 
El resident participa juntament amb l’equip de 
professionals en la confecció del PIAI (pla inter-
disciplinar d’atenció individualitzat). En aquest 
espai es té en compte l’opinió del resident, sa-

bem a què dóna rellevància en el seu dia a dia, i 
el fem partícip de la determinació dels objectius 
a assolir. Aquest fet no només millora els resul-
tats de manera evident, sinó que aporta dignitat 
i respecte a la persona. Un altre dels espais de 
participació dels residents és en el consell de 
participació de centre. Juntament amb cada un 
dels col·lectius (famílies, treballadors, direcció 
del servei, etc.) el resident troba un espai de dià-
leg on canalitzar les seves demandes.

FET DESTACAT

Total usuaris 26

 Número %

Grau III 1 4%

Grau II 6 23%

Grau I 10 38%

Sense grau 9 35%
o pendent

23%

4%

35%

38%
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MENJADOR SOCIAL

USUARIS ATESOS AL MENJADOR SOCIAL

La FSSM gestiona des de novembre el servei municipal de menjador social de Manresa que s’ubica a 
la planta baixa del Centre Cívic Selves i Carner i serveix 20 àpats al dia. El servei s’adreça a persones 
amb greus necessitats socials i que necessiten aquesta ajuda per subsistir. El menjador serveix el 
mateix menjar que a tots els centres de la FSSM i s’elabora a la cuina central de l’Hospital de Sant 
Andreu, gestionada per l’empresa Boris 45. 

Les treballadores del menjador social són treba-
lladores familiars que ofereixen un tracte proper 
tenint en compte el vessant social que envolta 
als usuaris.  Durant els dos mesos de gestió 
d’aquest servei per part de la FSSM s’han atès 
69 usuaris amb una mitjana de 19 àpats diaris. 

FET DESTACAT

Total usuaris 69

 Núm. usuaris atesos

Novembre 2013 37

Desembre 2013 32
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SERVEI  D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

DADES D’ACTIVITAT 
ATENCIÓ A LA 
DEPENDÈNCIA

USUARIS SOCIALS /  GRAUS DE DEPENDÈNCIA

El Servei d’Atenció Domiciliària és un servei organitzat, polivalent i social, prestat per professionals 
qualificats que ofereixen atenció a persones i famílies en el seu domicili quan per raons físiques, psí-
quiques o socials no poden realitzar les activitats de la vida quotidiana en condicions satisfactòries, 
millorant així la seva qualitat de vida. És un servei de titularitat de l’Ajuntament de Manresa. 
Al llarg del 2013 s’han efectuat un total de 190 visites domiciliàries i s’han atès 242 usuaris amb una 
mitjana d’edat de 84 anys.

La FSSM, a través del Servei d’Atenció Domicili-
ària, participa al projecte solidari Compartint tau-
la que promou l’Associació Catalana de Recursos 
Assistencials. El centre, en coordinació amb el 
departament de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Manresa, ofereix gratuïtament sis dinars per 

a sis persones cada dia. El perfil d’usuaris que 
es beneficien d’aquests àpats respon a perso-
nes majors de 65 anys amb una situació social i 
econòmica difícil.

FET DESTACAT

Usuaris socials 132
Amb grau de dependència 110
Total usuaris 242

 Número %

Grau III 36 33%

Grau II 60 54%

Grau I 14 13%

33%

13%

54%
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LLARGA ESTADAEl servei de Llarga Estada ofereix 85 llits dirigits 
a persones majoritàriament d’edat avançada que 
pateixen malalties cròniques amb complexitat 
clínica i/o necessiten una atenció especialitzada. 
S’hi ofereix una atenció geriàtrica, de cura i man-
teniment de la persona des d’un punt de vista 
funcional, donant suport al pacient i a la seva 
família. També s’ofereixen estades temporals, 
quan les famílies tenen una dificultat transitòria 

que els dificulta tenir-ne cura en el domicili. L’ob-
jectiu del servei de llarga estada és l’estabilitza-
ció de les patologies i l’orientació de recursos 
a l’alta.
Al llarg d’aquest any 2013 s’han atès 348 usuaris 
d’una mitjana d’edat de 81 anys. El 77% dels 
pacients donats d’alta no superen els 3 mesos 
d’estada en aquesta unitat.

Els pacients atesos a Llarga Estada presenten 
un perfil caracteritzat per predomini de patolo-
gia crònica, diversitat diagnòstica, malaltia avan-
çada, situació funcional de dependència ( Índex 
de Barthel menor de 40), deteriorament cognitiu 
molt freqüent, edat avançada i necessitat de su-
port social.

FET DESTACAT

DIES D’ESTADA
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CONVALESCÈNCIA

MITJA ESTADA
PSICOGERIÀTRICA

El servei de Convalescència disposa de 50 llits 
adreçats a persones que després d’un procés 
agut, quirúrgic, traumatològic o malaltia descom-
pensada, requereixen un període de recuperació 
funcional integral, amb la finalitat de poder retor-
nar al seu domicili.

S’hi ofereix una atenció especialment de reha-
bilitació física, estimulació i reeducació de les 
activitats bàsiques de la vida diària. L’objectiu del 
servei de Convalescència és que l’usuari recupe-
ri la màxima autonomia possible abans de tornar 
a casa.

La unitat de Mitja Estada Psicogeriàtrica és un 
servei de 13 llits dirigits a persones que patei-
xen un deteriorament cognitiu en fase modera-
da o avançada –demència- , que necessiten un 
diagnòstic, control de símptomes i ajustament 
terapèutic.

S’hi ofereix estades temporals, procurant l’esti-
mulació per a les activitats bàsiques de la vida 
diària i tallers de psicoestimulació. L’objectiu 
d’aquesta unitat és el control de símptomes 
(com agitació, etc.) i el suport a les famílies en 
situacions de crisi.

Aquest any 2013 hem reduït l’estada mitjana dels 
pacients de 44 a 41 dies a la unitat de Convales-
cència i hem incrementat el número de persones 
ateses.

Fet rellevant:

L’equip de professionals de la unitat ha estat 
guardonat amb el premi “Al reconeixement pro-
fessional de la Jornada del Dia Internacional de 
la Infermera 2013 de la ciutat de Manresa”

Fet rellevant:
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CURES PAL·LIATIVES

UFISS

Servei de 14 llits que dóna una atenció especia-
litzada a pacients amb malaltia avançada oncolò-
gica i no oncològica amb l’objectiu d’aconseguir 
el confort del pacient i els seus familiars mitjan-
çant un control simptomàtic i suport emocional.

Aquest any 2013 a la unitat de cures pal·liatives 
s’han ates 248 usuaris amb una mitjana d’edat 
de 69 anys
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GRUPS DIAGNÒSTICS

Fet rellevant:

S’ha establert un acord amb totes les entitats 
del sector sanitari del territori (ICS, Althaia, 
FSSM) per poder ingressar de manera preferent, 
malalts dels Equips de PADES del Bages amb 
necessitat d’ingrés urgent.

La Unitat funcional interdiciplinària sociosanità-
ria (UFISS) és un servei de suport format per un 
equip de l’Hospital de Sant Andreu que es des-
plaça diàriament als hospitals d’aguts de Man-
resa per valorar la situació dels malalts fràgils, 
sovint d’edat avançada o que pateixen diverses 
malalties i que han perdut la seva autonomia, o 
bé que pateixen malalties terminals.

L’equip valora el malalt i l’aconsella, a ell i a la 
família, sobre quins recursos socials i sanitaris 
són els més adequats en el moment de l’alta.
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HOSPITAL DE DIA 
PSICOGERIÀTRIC

Es tracta d’un servei  i d’assistència diürna en 
que s’atenen persones amb deteriorament cog-
nitiu en fase inicial amb l’objectiu de potenciar i 
millorar les seves capacitats per tal que puguin 
realitzar amb la màxima normalitat possible, les 
activitats de la seva vida diària.

HOSPITAL DE DIA 
TERAPÈUTIC

DESTÍ  A L’ALTA

74%

5%

14%

7%

Domicili/Residència
Trasllat centre Sanitari o Sociosanitari
Hospital General d’Aguts
Altres

Durant aquest any 2013 s’han  ates a 63 usua-
ris d’una mitjana d’edat de 80 anys

Fet rellevant:

L’Hospital de dia terapèutic és un servei destinat 
a persones que precisen continuïtat d’assistèn-
cia per seguiment clínic, cures o rehabilitació, 
sense precisar ingrés hospitalari per a la seva 
atenció. Està destinat sobretot a pacients de 
perfil geriàtric i de rehabilitació. 

S’hi ofereix rehabilitació funcional, i de les ac-
tivitats de la vida diària, teràpies d’animació i 
socialització, així com programes d’educació sa-
nitària, per tal d’aconseguir l’adaptació a la nova 
situació, la reinserció al seu domicili i prevenir 
reingressos a l’hospital d’aguts.

84%

4%
9%

Domicili/Residència
Trasllat centre Sanitari o Sociosanitari
Hospital General d’Aguts
Altres

3%

DESTÍ  A L’ALTA

Fet rellevant:
El servei ha atès, durant el 2013, 309 usuaris 
amb una mitjana d’edat de 73 anys.
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PADES
PROGRAMA

CONSULES EXTERNES

El PADES (Programa d’atenció domiciliària - 
Equip de suport) és un servei que dóna suport 
als equips sanitaris d’atenció  primària de salut 
i que es desplaça a domicilis particulars amb 
l’objectiu d’aconseguir el confort del pacient en 
situació de malaltia avançada i terminal i propor-
cionar suport a la família.

Professionals de l’Hospital de Sant Andreu fan 
una  valoració ambulatòria per a pacients que 
precisen valoració especialitzada en geriatria, 
demència o cures pal·liatives. 

Els metges atenen els malalts i els seus fami-
liars. 

Fet rellevant

Més del 15% dels pacients atesos presenten  
malalties  no oncològiques.

GRUPS DIAGNÒSTICS
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La Política de qualitat de la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) estableix un compromís pú-
blic amb la millora de la qualitat i la satisfacció de les persones que atén als seus centres i serveis. 
Des de l’any 2007 es fan enquestes de satisfacció als diferents serveis, que permeten conèixer el 
grau de satisfacció de les persones ateses i per tant, les oportunitats de millora.

Per primera vegada la Fundació ha aplicat una metodologia d’anàlisi qualitativa als familiars de tots els 
centres  anomenada Grups Focals. Aquesta tècnica ens ha permès conèixer quines són les expecta-
tives dels familiars (cuidador principal) dels pacients i usuaris atesos, i en quina mesura s’han satisfet. 
S’han fet un total de 6 grups focals amb la participació de 58 familiars que ens han permès conèixer 
també els aspectes més ben valorats i les oportunitats de millora.

Durant el tercer trimestre de 2013 s’han fet enquestes als diferents centres i serveis de la FSSM. En 
total han participat 259 pacients / usuaris, que han valorat la qualitat dels serveis amb una puntuació 
global de 8’80 sobre 10.

GRUPS FOCALS

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

GRAU DE SATISFACCIÓ D’USUARIS
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COMPARATIVA AMB CATALUNYA
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Aspectes més ben valorats: 
La valoració global és molt positiva a tots els centres. Destaquen els següents aspectes:
 
A les residències: la informació i tractament de les incidències importants de salut, la millora global 
a la Residència Sant Vicenç de Castellet des que la gestiona la FSSM.

A l’Hospital de Sant Andreu el suport que significa per a les famílies l’atenció que reben els pacients 
en general.

Oportunitats de millora: 
En general les oportunitats de millora a tots els centres estan relacionades amb aspectes de co-
municació entre professionals i cuidador principal, que van des de  l’ús de noves tecnologies de 
comunicació fins a aspectes molt concrets del dia a dia. Des de la Fundació estem treballant en tots 
aquests aspectes.

A l’Hospital de Sant Andreu hem participat en l’estudi PLAENSA que el Departament de Salut fa 
cada tres anys al sector sociosanitari als serveis de Llarga Estada, Convalescència i Cures Pal·liatives, 
obtenint uns bons resultats respecte de la mitjana de Catalunya.

ESTUDI PLAENSA
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RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA 
SANT SADURNÍ
Francesc Macià, 23
08262 - Callús
T/ 93 836 17 98

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA 
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Poeta Maragall, 20-22
08295 St. Vicenç de Castellet
T/ 93 833 14 26
Fax 93 833 43 35 

HOSPITAL DE SANT ANDREU
Sociosanitari
Servei d’Atenció Domiciliària
Remei de Dalt, 1-3
08241- Manresa 
T/ 93 874 33 12

RESIDÈNCIA SANT ANDREU
Remei de Dalt, 8-14
08241- Manresa 
T/ 93 874 33 12

RESIDÈNCIA CATALUNYA
Bernat Oller, 14-16
08242 - Manresa 
T/ 93 872 51 85 

5 CENTRE DE DIA DE MANRESA
Circumval·lació, 60
08241 - Manresa 
T/ 93 873 40 22 

6

Sant Vicenç 
de Castellet

Sant Vicenç de Castellet

Circumval·lació

6

MENJADOR SOCIAL DE MANRESA
Bernat Oller, 14-16
08242 - Manresa 
T/ 93 872 51 85 

7

7

P
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www.fssm.cat

Remei de Dalt, 1-3 — 08241 Manresa
Tel. 93 874 33 12
fundacio@fssm.cat Donem afecte

donem vida
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