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SALUTACIÓ

Valentí Junyent i Torras

Alcalde de Manresa 

NOUS REPTES, NOUS PROJECTES

Un any més, la Fundació Sociosanitària de Manresa torna a fer ba-

lanç de l’activitat desenvolupada i de les xifres assolides durant el 

2014.  Fer balanç és un exercici necessari per conèixer on som i en 

quina direcció hem de caminar  per continuar millorant l’atenció a la 

dependència a casa nostra.

Manresa presenta unes xifres d’envelliment demogràfic que supe-

ren la mitjana catalana i, per tant, tenim la necessitat de donar res-

postes a aquesta realitat que preocupa les persones grans, les se-

ves famílies i les nostres institucions. És per això que el nou projecte 

d’ampliació de la residència de Sant Andreu amb 38 places noves i la 

construcció d’un centre de dia de 30 places és una bona notícia que 

haurà de ser realitat a principis del 2017.

Sabem que créixer és el camí i que caldrà sumar esforços i la recerca 

de més implicació de les administracions per continuar redefinint 

un model que asseguri de forma sostenible els estàndards actuals 

de prestació de serveis i que impulsi nous projectes per reforçar el 

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

En aquesta recerca, la Fundació Sociosanitària de Manresa conti-

nuarà sent un actor clau i 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.

Aquesta memòria dóna compte d’un any de treball intens per plantar 

cara a aquests reptes i garantir la seva excel·lència, construïts sobre 

la responsabilitat i l’arrelament a la ciutat i a la comarca. És un treball 

intens per ser millors, per oferir un servei de més qualitat, més inte-

grat, més integral, més adequat a les necessitats presents i futures 

dels usuaris i les seves famílies.

Índex
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SALUTACIÓ

PRUDÈNCIA I DECISIÓ

Ens satisfà que en un exercici com el de l’any 2014, amb la 

crisi econòmica encara planant sobre tot el país, a la Fundació 

Sociosanitària de Manresa parlem de nous equipaments i de més 

serveis. A principis d’any teníem el goig de ser testimonis i, a la 

vegada partíceps, de l’anunci públic que feien les germanes clarisses 

de la donació del Monestir de les Caputxines del carrer Talamanca a 

la nostra Fundació.  Per a nosaltres va ser i és un fet excepcional que 

una congregació religiosa ens confiï el seu valuós patrimoni i ens 

confiï que tinguem cura del dia a dia de les germanes, majoritàriament 

d’edat avançada, que formen part d’aquesta estimada comunitat. És 

un equipament que, amb el temps, haurà de ser estratègic per a la 

nostra organització i per donar resposta a les necessitats creixents 

d’atenció a la dependència que hi ha a Manresa. També serà un 

revulsiu més per a un sector del barri antic de la ciutat.

L’anunci es va fer en un moment en què els nostres serveis tècnics 

redactaven i dibuixaven com havia de ser l’ampliació de la Residència 

Sant Andreu que s’haurà de començar a construir a finals del 2015. 

Permetrà incrementar en 38 el nombre de llits i disposarà d’un 

centre de dia, unes places necessàries per satisfer les necessitats 

creixents de la població.

Parlem d’espais, parlem d’equipaments, però també de nous 

serveis, com el de subaguts, ubicat a l’Hospital de Sant Andreu i 

que permet atendre usuaris que necessiten un ingrés hospitalari per 

resoldre l’agudització de la seva malaltia crònica. 

Ha estat un any en què hem combinat l’austeritat amb inversions 

que han superat els 750.000 euros. Hem de tenir en compte que 

continuem sent el principal referent en atenció a la dependència 

a Manresa i la seva àrea d’influència, amb gairebé 500 places 

assistencials i prop de 400 professionals  que tenen per objectiu 

oferir un servei de qualitat i amb valors.

Tot segueix sent molt difícil. I la prudència, juntament amb la 

responsabilitat i la implicació al territori, continuaran sent molt 

presents a la nostra institució.

Manel Valls i Martorell

Director general de la FSSM

Índex
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ORGANIGRAMA 2015

Patronat Comitè Executiu
Director General
Manel Valls

ÀMBIT DEPENDÈNCIA I SOCIAL

Residència Sant Andreu 
Sílvia Graell

Residència Catalunya 
Eva Jiménez

Menjador Social de Manresa 
Eva Jiménez

Residència Sant Sadurní 
de Callús
Nona Galí

Residència Sant Vicenç 
de Castellet 
Dolors Fitó

Servei d’Atenció Domiciliària 
Cristina Plaza

Centre de Dia de Manresa 
Fina Rovira

Direcció TIC i Serveis Generals
Sílvia Muñoz

Direcció Àrea Recursos Humans
Ester Crusellas

ÀMBIT SOCIOSANITARI

Direcció Hospital de Sant Andreu
Dolors Cubí

- Direcció Infermeria:
 Fina Rovira

Direcció Àrea Econòmica
M. Carme Canudas

Serveis 
Comuns

Direcció Tècnica de Qualitat
Ma. Àngels Serra

Gerent
Alba Oms
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Òrgans de Govern

Patronat de la FSSM

Valentí Junyent  Torras 
President

Mercè Rosich Vilaró
Vicepresidenta

Francesc Domènech Bartra 
Secretari

Vocals

Josep Maria Ballonga Carol
Josefa Baltiérrez Grillo
Mn. Antoni Boqueras Bailina
Josep Camprubí Casas
Sebastià Catllà Calvet
Àuria Caus Rovira
Manel Peiró Posadas 
Pere Rubió Díaz

Comitè Executiu

Mercè Rosich Vilaró
Presidenta
 
Sebastià Catllà Calvet 
Francesc Domènech Bartra
Manel Peiró Posadas

Òrgans de Gestió

Consell de Direcció

Manel Valls Martorell 
Director General

Alba Oms Llobet
Gerent 

Dolors Cubí Montanyà
Directora Hospital de Sant Andreu

Fina Rovira Coromina 
Directora d’Infermeria Hospital Sant Andreu

Dolors Fitó Selva 
Directora  Residència i Centre de Dia
Sant Vicenç de Castellet

Sílvia Graell López 
Directora Residència Sant Andreu

Cristina Plaza Cirujeda 
Directora Servei d’Atenció Domiciliària

Eva Jiménez Casals
Directora Residència Catalunya
i Menjador Social de Manresa

Nona Galí Cornet
Directora Residència Sant Sadurní de Callús

Fina Rovira Coromina 
Directora Centre de Dia de Manresa

Sílvia Muñoz Záforas                                                                        
Directora de TIC i Serveis Generals

Ma. Carme Canudas Caellas                                                                     
Directora Àrea Econòmica

Ester Crusellas Pubill                                                                   
Directora Recursos Humans

Ma. Àngels Serra Fabregat                                                                 
Directora Tècnica de Qualitat
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COM ENS ORGANITZEM
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 Persones que han rebut formació 380 

 Professionals que han fet docència 24 

 Hores de formació  1.330

 Pressupost de formació  75.957

 Hospital Sant Andreu   19

  Residència Sant Andreu   4

 Residència Sant Sadurní   5

 Residència Sant Vicenç   2

 Residència Catalunya   4

 TOTAL   34

VOLUNTARIS

  Homes 34  9%

  Dones 326  91%

  Edat mitjana  42 anys 

 Llicenciats  13  4%

 Diplomats  75  21%

 Personal auxiliar  194  53%

 Administració    14  4%

 Direcció  11           3% 

 Personal de suport  53  15%

NÚM  TREBALLADORS 360

FORMACIÓ

 Global FSSM   360  

 Atenció sociosanitària   183  

 Atenció a la dependència   177 

TREBALLADORS PER LÍNIA D’ACTIVITAT
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DADES SIGNIFICATIVES
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Núm. d’edificis: 8

Superfície total dels equipaments 
que gestiona la FSSM: 20.993 m2

Capacitat assistencial:  478 places

Núm. de professionals:  360*

Plantilla a temps complet:  54%

Llocs de treball estructurals amb contracte indefinit:  66%

Dones a l’equip de direcció:  82%

Professionals que han fet docència:  24

Núm. total d’episodis assistencials:  6.067

Ingressos econòmics de l’activitat:  13.876.000 €

Patrimoni net sobre total passiu:  82%

(*)  Als 360 professionals en plantilla de la Fundació Sociosanitària de Manresa, 
 cal afegir-n’hi 30 més que exerceixen a la nostra organització però estan adscrits 
 a una empresa subcontrada.



M E M Ò R I A  2 0 1 49

FETS DESTACATS

2

1

3

2

1

3

4

4

Índex

Les germanes caputxines cedeixen el monestir del carrer
Talamanca a la Fundació Sociosanitària de Manresa

La Fundació Sociosanitària de Manresa gestionarà el conjunt patrimonial del 
monestir del carrer Talamanca de la capital del Bages en una operació que 
permetrà ampliar les places de residència que ofereix en l’actualitat. Així ho 
han avalat les Germanes Caputxines que cedeixen a la FSSM la propietat de 
la finca en un moment en què les sis monges que viuen al monestir s’han 
anat fent grans i la manca de noves vocacions els dificulta el seu dia a dia. 
Un dels compromisos associats a la donació i que assumeix la FSSM és tenir 
cura de les sis germanes que fan vida al convent on, a banda de la vida con-
templativa, treballen en l’elaboració de sagrades formes que es distribueixen 
per parròquies de tot Catalunya.

Enderroc de l’edifici que permetrà ampliar la
Residència i reordenar l’Hospital Sant Andreu

El mes de març van començar les tasques prèvies a l’enderroc de l’edifici del 
carrer Remei de Dalt, propietat de la Fundació Sociosanitària de Manresa. En 
concret, els operaris van enderrocar els números 16, 18 i 20 del carrer Remei 
de Dalt en uns terrenys de prop de 650 metres quadrats al rovell del nucli 
antic de Manresa.
Els terrenys estan al costat dels dos equipaments i la seva proximitat perme-
trà ampliar i fer més confortable l’actual Residència i, en paral·lel, plantejar la 
remodelació i reordenar els serveis a la planta baixa de l’Hospital. 

La 5a Jornada de Geriatria, tot un èxit

La 5a Jornada de Geriatria del Bages es va celebrar a finals de febrer posant 
de manifest la necessitat que els professionals treballin de manera multidis-
ciplinària. L’auditori de la Plana de l’Om va reunir 150 professionals de l’àmbit 
geriàtric del territori i de la resta del país. La jornada va analitzar el tractament 
de les patologies vasculars, el maneig de l’osteoporosi i la fractura del fèmur, 
totes elles amb un alt nivell de prevalença en l’àmbit geriàtric. També es va 
tractar la importància de l’ètica en el tractament dels pacients geriàtrics a 
través de la conferència de la doctora Begoña Roman titulada Aspectes ètics 
en l’atenció al malalt geriàtric.

Nou material per a la Residència de Sant Vicenç

El departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, 
titular del Centre de dia i de la Residència de Sant Vicenç de Castellet, ha 
aprovat una inversió de 29.500 euros per posar al dia l’equipament. En pri-
mer lloc s’ha canviat el sistema de timbres amb uns avisos més àgils, que 
permeten un major control per part de les gerocultores. Quant al mobiliari, la 
residència estrena butaques, tauletes, cadires, protectors d’esquena i para-
sols per al jardí. Pel que fa al material clínic, el centre disposarà d’una nova 
grua de bipedestació i de nous matalassos antiescares.

Participació en el projecte d’ètica i intervenció social d’àmbit català

La directora del Centre de dia i Residència de Sant Vicenç de Castellet, Do-
lors Fitó, i la directora del Servei d’Atenció Domiciliària, Cristina Plaza, han 
col·laborat en l’elaboració del treball La confidencialitat en la intervenció so-
cial: recomanacions del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, 
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presentat al departament de Benestar Social i Família. El document fa èmfasi 
en tots aquells aspectes que cal tenir presents en la pràctica de la intervenció 
social a nivell de la confidencialitat i ha estat promogut i aprovat pel Comitè 
d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (CEESC).

S’inicia la nova formació que prioritza l’atenció a l’usuari

L’Hospital de Sant Andreu i les residències de Sant Andreu, Callús i Sant Vi-
cenç de Castellet van iniciar el mes d’abril les sessions de formació que plan-
tegen un nou enfocament en la manera de treballar en l’àmbit de la geriatria. 
Els professionals dels centres han començat a treballar des d’una metodolo-
gia que centra tota l’atenció en l’usuari i les seves necessitats específiques. 
A l’Hospital de Sant Andreu s’ha fet formació i s’han escollit professionals de 
referència per fer el seguiment de la implantació d’aquest nou model d’aten-
ció. A la Residència Sant Andreu es treballa la formació seguint la norma 
Libera-Ger. En paral·lel, a Sant Vicenç de Castellet el programa de formació 
va girar al voltant de bones pràctiques. Finalment, des de la Residència Sant 
Sadurní de Callús també segueixen aquest model de treball que pretén in-
troduir canvis en l’enfocament en l’atenció a les persones residents perquè 
visquin millor. En aquest centre es va comptar amb la participació de Pilar 
Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares per a l’autonomia personal i 
impulsora del model d’Atenció Integral centrat en la persona al nostre país.

La Comissió d’Ingressos i la UFISS, porta d’entrada a l’Hospital 
de Sant Andreu

La Comissió d’Ingressos de l’Hospital Sant Andreu és una comissió interdis-
ciplinària que valora i gestiona les sol·licituds d’ingrés a les diferents unitats 
d’hospitalització. Gestiona l’ocupació dels llits de Llarga estada, Convales-
cència, Cures pal·liatives i Psicogeriatria, a partir de les sol·licituds d’ingrés 
de pacients que poden procedir de l’hospital d’aguts, de l’atenció primària o 
d’altres recursos sociosanitaris. La comissió està formada per les infermeres 
Núria Saladié i Elena Rovira i la coordinadora de treball social Elisabet Her-
nández amb la col·laboració de la Direcció Mèdica i el suport administratiu 
de Sílvia Rovira.

Conferència del prestigiós Doctor Ronald M. Epstein

El mes de juny vam comptar amb l’assistència del prestigiós doctor Ronald 
M. Epstein que va explicar els beneficis de l’atenció centrada en el pacient. 
Epstein és metge i investigador del Rochester Medical Center de Nova York 
i és reconegut a nivell internacional. Treballa en la millora de la comunicació 
entre els professionals de la salut i els usuaris. La jornada també va comptar 
amb una sessió formativa amb els professionals de la FSSM que lideren la 
nova metodologia centrada en les necessitats de cada persona.
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L’Obra Social de ‘la Caixa’ finança el transport 
de l’Hospital de Dia

El mes de setembre L’Obra Social de “la Caixa” va realitzar una aportació 
econòmica de 25.000 euros que permet cobrir el cost del transport per als 
usuaris de l’Hospital de dia de Sant Andreu.
El centre ofereix un servei d’assistència diürna temporal a usuaris que ne-
cessiten rehabilitació o atenció sanitària. L’Hospital atén unes 300 persones 
cada any de les quals un 60% utilitzen el servei de transport que ha passat 
a ser gratuït.

El 25 de setembre, 10a Jornada Dia Mundial Alzheimer

El dia 25 de setembre la Sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu va ser l’es-
cenari de la 10 Jornada del Bages del Dia Mundial de l’Alzheimer. La FSSM, 
l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Bages, Berguedà i Solso-
nès i la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut organitzen, cada any, 
una trobada que és tot un referent per als professionals del territori. 

Actes per celebrar els 10 anys de la  Residència Sant Andreu  

La Residència Sant Andreu de la FSSM va celebrar el passat mes de novem-
bre els deu anys de trajectòria. El centre va programar tot un seguit d’actes 
per celebrar l’aniversari, entre els quals destaca l’exposició de fotografies 
Retrats. Mirades que parlen. Durant la segona quinzena de novembre la sala 
d’exposicions de la Plana de l’Om de Manresa va ser l’escenari de la mostra 
del fotògraf Marc Sixto. L’autor va captar la mirada i l’expressió dels residents 
del centre en una exposició que no va deixar indiferent ningú.

Vídeo de Sant Andreu per a La Marató de TV3

La Residència de Sant Andreu va guanyar el primer concurs de dibuix, vídeo i 
relat Posa-hi Cor que organitzaven Mútua Manresana i Fundació Universitària 
del Bages en el marc dels actes previs a La Marató de TV3, que estava dedi-
cada a les malalties del cor. El centre va participar en la categoria de vídeo i 
va elaborar un clip la temàtica del qual va ser la promoció de la salut cardíaca. 
El vídeo va comptar amb la participació dels usuaris i professionals del centre 
que demostraven que amb activitat física, una bona alimentació, prevenció, 
descans, temps per a l’oci i bon humor es preserva la salut cardíaca. Podeu 
veure el vídeo a YouTube a l’enllaç següent: http://ow.ly/EgIG4

La consellera Neus Munté i la directora de l’ICASS coneixen de 
primera mà les instal·lacions de la Residència de Sant Andreu

La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i la directora general 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Carmela Fortuny, 
van visitar a mitjan octubre la Residència de Sant Andreu. Els usuaris els van 
entregar un obsequi fet a mà. Abans Munté i Fortuny es van reunir amb la 
direcció de la FSSM.
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Enderroc de l’edifici que permetrà ampliar la Residència 
i reordenar l’Hospital Sant Andreu

La FSSM va adquirir uns terrenys del carrer Remei de Dalt, als números 16,18 
i 20,  amb la voluntat que esdevingui una peça clau en el futur creixement 
de la Residència i de l’Hospital de Sant Andreu. Els terrenys estan al costat 
dels dos equipaments i la seva proximitat permetrà ampliar i fer més confor-
table l’actual Residència i, en paral·lel, plantejar la remodelació i reordenar els 
serveis a la planta baixa de l’Hospital. Es calcula que la inversió final de tot 
el projecte estigui a l’entorn dels 3,5 milions d’euros. La FSSM treballa en la 
definició del pla funcional dels nous terrenys. L’espai és estratègic i permetrà 
un creixement controlat al barri antic.

Material de bioseguretat per a l’Hospital de Sant Andreu

L’Hospital de Sant Andreu ha completat  l’actualització de tot el material 
punxant i tallant, que ara s’adapta a la directiva europea de bioseguretat.  
Els professionals d’infermeria van rebre formació específica en la utilització 
d’aquests nous dispositius en sessions clíniques teoricopràctiques. Fruit 
d’aquesta inversió, l’Hospital de Sant Andreu ha canviat totes les agulles i 
catèters que entren en contacte amb els pacients. A més, les agulles se sub-
ministren des de Farmàcia i així s’aconsegueix un ús més eficient d’aquest 
material.

La FSSM renova el sistema informàtic

La FSSM  va afrontar una inversió de 140.000 euros per renovar el seu sis-
tema informàtic que inclou, entre d’altres, una cabina NetApp de 24 discos, 
quatre servidors de darrera generació i un robot per a les còpies de seguretat 
més ràpid i segur. L’estructura actual havia quedat obsoleta i, amb aquesta in-
versió, es millora la seguretat, es potencia el treball en xarxa des de diferents 
dispositius i es facilita l’accés dels professionals des del núvol. La implanta-
ció del nou sistema informàtic va finalitzar a finals de juliol.

Les obres al vestíbul de l’Hospital de Sant Andreu
comporten una reorganització d’espais

El passat mes d’agost, la FSSM va realitzar les obres al vestíbul de l’Hospital 
de Sant Andreu. A causa que les rajoles havien quedat malmeses, es va dei-
xar l’espai en condicions i es van reorganitzar diferents espais. Les obres van  
permetre augmentar el nombre de despatxos de consultes externes, que 
van passar de tres a cinc, a la planta principal de l’Hospital de Sant Andreu.
Un segon canvi va afectar l’antic espai de la comunitat de religioses que 
s’ha reduït i que ara inclou els despatxos de Direcció general, Gerència as-
sistencial i Gerència de gestió, Direcció mèdica i Serveis administratius. Les 
anteriors dependències d’administració ara compten amb els espais per a 
la Direcció d’infermeria, Prevenció i riscos laborals, Atenció a l’usuari, Co-
ordinació TIC, Coordinació neteja i bugaderia i Comptabilitat. Finalment, els 
departaments de Treball social, Psicologia i Teràpia ocupacional han passat 
a la primera planta de l’Hospital de Sant Andreu. Amb aquest canvi tota la 
direcció ha quedat agrupada i permet una relació més àgil en el dia a dia.

INVERSIONS 2014
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Millores a les residències de la FSSM

Aquest any 2014 la Fundació ha assumit una inversió global de 23.500 euros 
per millorar la Residència Sant Andreu. Un dels canvis més visibles ha estat 
la renovació del parquet en tots els espais comuns del centre. A més, també 
s’han instal·lat tendals per protegir millor les sales comunes dels raigs de 
sol. Altres millores han estat l’adquisició de deu butaques reclinables, una 
grua de bipedestació Quick Raiser i una rampa electrònica per pesar. A més, 
el centre ha instal·lat i ha posat en funcionament l’hort urbà, ha col·locat pro-
tectors per a les baranes i també ha instal·lat les aixetes per poder utilitzar 
les mànegues als terrats.
A més, tant la Residència Sant Andreu com la de Callús i la de Sant Vicenç de 
Castellet han estat objecte de millora amb diferents treballs de pintura i amb 
l’adquisició de material hospitalari per actualitzar i millorar els equipaments 
dels centres.
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ESTRENYEM VINCLES AMB ALTRES 
ORGANITZACIONS

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 mal 
 tractament 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

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
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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

—  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 i 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

—  Escola Montserrat de St. Vicenç de Castellet

—  Ajuntament de St. Vicenç de Castellet

—  Grup Aula

—  Ampans

Índex
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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 Arxiprestal 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’aten-
ció a les persones.

Projecte solidari “Compartint taula”

Durat l’any 2014, la Fundació ha continuat vinculada a aquest projecte el qual 
serveix 6 àpats diaris a usuaris dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Man-
resa.

Projecte XARESS

XARESS és una iniciativa per a crear una xarxa de recerca de centres soci-
osanitaris que creï i exploti una base de dades (repositori) formada per les 
variables clau d’interès per als professionals.

Índex
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 BALANÇ 2014 Milers d’€ % 

ACTIU

Actiu no corrent 10.906 73% 

 Immobilitzat 10.896 72,9% 

 Inversions financeres 10 0,1% 

Actiu corrent 4.037 27%

 Existències 39 0,3%

 Realitzable 3.243 21,7%

 Disponible 755 5%

TOTAL 14.943 100%

PASSIU

Patrimoni net 12.234 82% 

 Fons propis 10.038 67,2%

 Subvencions, donacions 2.196 14,8%

Passiu no corrent 60 0,4%

Passiu corrent 2.648 17,6%

TOTAL 14.943 100% 

 



M E M Ò R I A  2 0 1 4 18

EVOLUCIÓ
ECONÒMICA

Índex

Ingressos
assistencials
13.876 M€

Costos salarials:
9.119.267 €

Inversió:
772.620 €

Malgrat l’alta variabilitat entre centres, el conjunt d’in-
gressos de l’activitat de l’any 2014 ha mantingut lleu-
gerament la tendència a la baixa que es va iniciar l’any 
2010, i la xifra final ha estat de prop de 13,9 milions d’eu-
ros. Des del 2010 la caiguda dels ingressos ha estat gai-
rebé d’1,3 milions d’euros, fruit de les diferents rebaixes 
que s’han anat aplicant en els concerts assistencials.

Malgrat la caiguda dels ingressos econòmics de l’acti-
vitat, el nombre d’usuaris atesos no ha parat de créixer 
i, des de l’any 2010, la xifra ha augmentat en més d’un 
30%.

Les despeses de personal representen el 65% dels cos-
tos de la Fundació, amb un creixement del 2,5% respec-
te l’any anterior, a causa fonamentalment de  l’augment 
de la dotació de personal assistencial i de suport a deter-
minats centres i per la internalització del servei de neteja 
dels centres de la Fundació.

La situació de la tresoreria de la Fundació (molt vinculada 
als pagaments rebuts de les diferents Administracions 
que contracten els serveis de la FSSM) ha millorat sensi-
blement respecte de l’any anterior en haver-se escurçat 
els terminis de cobrament als nostres clients. Tot i l’ele-
vat import del deute encara pendent, més de 3 milions 
d’euros, aquest s’ha reduït en més de 400.000 euros 
respecte del 2013. El Fons de Maniobra de la FSSM s’ha 
situat en 1,4 milions d’euros. 

Cal destacar el bon comportament del rati de solvència 
(el valor de l’actiu en relació als deutes totals) per un 
valor de 5,5 vegades, així com el d’endeutament (els 
deutes en relació al total del patrimoni net i el passiu) 
per un valor de 0,18 vegades. 

El resultat de la Fundació s’ha situat en un 3,5% dels 
ingressos de l’activitat, amb una lleugera tendència a la 
baixa respecte dels anys anteriors i l’EBITDA s’ha situat 
en 1,1 milions d’euros.

La xifra d’inversió de l’any 2014, molt en la línia dels dar-
rers anys, ha estat de 811.000 euros que s’han destinat, 
principalment, a la millora dels espais de l’Hospital de 
Sant Andreu, a la renovació de tot el sistema informàtic 
de la FSSM i als treballs preliminars de construcció de 
l’ampliació de la Residència Sant Andreu.

La inexistència de subvencions públiques, així com la 
sòlida i equilibrada estructura de la FSSM, possibiliten 
l’autonomia a l’hora de la presa de les decisions de ges-
tió i d’inversió. I la figura jurídica de “Fundació” garanteix 
que, anualment, el 100% dels excedents es destinin a 
la millora dels equipaments i dels serveis que es donen.

 

Evolutiu FSSM 2004 - 2014

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTALS
2014
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A la Residència, fruit del treball en les bones pràctiques i com una acció de 
millora en el desenvolupament de l’atenció centrada en la persona, es valora 
molt positivament el treball dut a terme per l’equip professional per dismi-
nuir el nombre de subjeccions (75%) sense incrementar el percentatge de 
caigudes. Cal destacar que aquest procés ha estat acompanyat per la forma-
ció que promou la “Fundación Cuidados Dignos” i que planteja millorar les 
cures i les atencions a les persones dependents seguint principis basats en 
el respecte, l’ètica, l’atenció individualitzada i la qualitat en la gestió. Gràcies 
a l’esforç dels professionals i a la formació rebuda podem dir que, malgrat 
l’elevada dependència dels usuaris, s’han millorat els resultats assistencials 
del centre: disminució de caigudes, d’úlceres per pressió i de lesions trau-
màtiques. Tot això ha estat possible gràcies a una nova manera de treballar, 
fomentant la cultura de la mobilitat.

RESIDÈNCIA SANT ANDREUATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
I  ÀMBIT SOCIAL

• Titularitat de la FSSM.

• 73 places temporals o permanents, tant públiques com   
 privades.

• Ampli ventall d’activitats per estimular els residents.

• Durant el 2014, ha atès 94 usuaris.

• Mitjana d’edat de 86 anys.

Grau III Grau II Grau I Sense grau
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FET DESTACAT

GRAUS DE DEPENDÈNCIA

61%

2%9%

28%



RESIDÈNCIA I  CENTRE DE DIA 
SANT VICENÇ DE CASTELLET
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Els professionals de la Residència i del Centre de dia de Sant Vicenç de Cas-
tellet van assistir a  un programa de formació en relació al treball de bones 
pràctiques, amb l’objectiu de motivar l’equip i construir una proposta meto-
dològica centrada en la persona, en les seves necessitats i capacitats. De 
març a juny, el personal va treballar aquestes noves aptituds amb la voluntat 
de sistematitzar les bones pràctiques.

• Titularitat del Departament de Benestar Social i Família de la  
 Generalitat de Catalunya.

• 60 llits de residència i 16 places de centre de dia.

• Durant el 2014, ha atès 72 usuaris a la Residència i 24 al   
 centre de dia.

• Mitjana d’edat de 85 anys.

FET DESTACAT

GRAUS DE DEPENDÈNCIA

71%

8%
21%

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
I  ÀMBIT SOCIAL

Centre  de Dia

Residència

46%

7%

47%

71%
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ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
I  ÀMBIT SOCIAL
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La Residència Sant Sadurní de Callús lidera un nou model d’atenció centrat 
en la persona que s’implementarà de manera progressiva a la resta de cen-
tres de la FSSM, sota la supervisió de la Fundación Pilares. Els professionals 
de la Residència han fet formació per aplicar un canvi d’enfocament a l’hora 
d’intervenir amb l’usuari. Es potencia l’autonomia, la independència, els gus-
tos propis, les motivacions i la manera de fer de cada usuari.

• Titularitat del Consorci d’Atenció a la Gent Gran de Callús.

• Places de residència i centre de dia temporals o permanents,  
 tant públiques com privades.

• Durant el 2014, ha atès a 55 usuaris a la Residència i 9 al   
 centre de dia.

• Mitjana d’edat de 86 anys.

FET DESTACAT
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56%
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Residència
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ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
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CENTRE DE DIA 
DE MANRESA

El Centre de dia de Manresa ha dut a terme durant el 2014 un canvi en el 
model d’atenció assistencial per incorporar una metodologia d’atenció basa-
da en la persona. 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.

• Titularitat del Departament de Benestar Social i Família de la  
 Generalitat de  Catalunya.

• Durant el 2014, ha atès 25 usuaris.

• Mitjana d’edat de 86 anys.

• Ofereix un servei d’acolliment diürn a les persones grans que  
 necessiten supervisió i assistència en les activitats de la vida  
 diària.

FET DESTACAT

Grau III Grau II Grau I Sense grau

GRAUS DE DEPENDÈNCIA
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20%



RESIDÈNCIA CATALUNYA
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ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
I  ÀMBIT SOCIAL
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Cal donar valor a la tasca que els voluntaris han realitzat en aquest centre al 
llarg de l’any. Les seves funcions se centren, sobretot, en l’acompanyament 
i l’escolta. S’han creat espais amb unes temàtiques i activitats concretes: 
classes d’informàtica, tallers de costura i d’horticultura. Els usuaris poden 
escollir formar part de l’activitat en funció de les seves preferències i gustos. 
El resultat ha estat satisfactori per a ambdós col·lectius ja que, a part de 
distreure’s i passar una bona estona, s’han creat vincles entre els residents 
mateixos i entre aquests i els voluntaris. 

• Titularitat de l’Ajuntament de Manresa.

• Disposa de 23 places públiques.

• Durant el 2014, ha atès 37 usuaris entre Residència   
 i Centre de dia.

• Mitjana d’edat de 80 anys.

FET DESTACAT
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USUARIS ATESOS AL MENJADOR SOCIAL
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MENJADOR SOCIAL ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
I  ÀMBIT SOCIAL

A part de facilitar una alimentació adequada, oferim un espai perquè els usu-
aris puguin relacionar-se amb vincles d’amistat i de connexió amb la comu-
nitat.

• Titularitat de l’Ajuntament de Manresa.

• Durant el 2014, va servir 4.772 àpats i va atendre 112 usuaris.

• Servei adreçat a persones amb greus necessitats socials i que  
 necessiten aquesta ajuda per subsistir.

FET DESTACAT

 Núm. usuaris atesos

2013 69

2014 112
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SERVEI  D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
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ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
I  ÀMBIT SOCIAL
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El mes de desembre el Servei d’atenció domiciliària es va  traslladar de l’Hos-
pital de Sant Andreu a una part de les dependències del Monestir de les 
Germanes Clarisses Caputxines, al carrer Talamanca, 5-7. El canvi d’emplaça-
ment respon a la voluntat de donar un millor servei en un espai més cèntric.

• Titularitat de l’Ajuntament de Manresa.

• Ofereix atenció a persones i famílies en el seu domicili quan 
per raons físiques, psíquiques o socials no poden realitzar les 
activitats de la vida quotidiana en condicions satisfactòries.

• Ha atès 281 usuaris, amb una mitjana d’edat de 84 anys. 145 
eren depenents i 136, casos socials.

FET DESTACAT

USUARIS SOCIALS /  USUARIS DEPENDÈNCIA
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COMPARATIVA PERSONES ATESES 2013/2014

 Núm. persones ateses

2013 349

2014 389
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ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
I  ÀMBIT SOCIAL

L’any 2014 s’han incrementat el nombre de persones ateses respecte de 
l’any anterior en gairebé un 9%, passant de 349 usuaris a 389. De 327 altes, 
el 81% han tingut una estada inferior als 123 dies. El darrer trimestre de l’any, 
es van tancar 20 llits d’aquesta unitat, un canvi que no ha afectat l’increment 
de l’activitat a Llarga estada.

• 85 llits destinats a persones majoritàriament d’edat avançada 
que pateixen malalties cròniques amb complexitat clínica i/o 
necessiten una atenció especialitzada.

• S’ofereix atenció geriàtrica, de cura i manteniment de la 
persona des d’un punt de vista funcional, donant suport al 
pacient i a la seva família.

• L’objectiu del servei de llarga estada és l’estabilització de les 
patologies i l’orientació de recursos a l’alta.

• Durant el 2014, ha atès 389 usuaris.

• Mitjana d’edat de 83 anys.

FET DESTACAT

LLARGA ESTADA
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ACTIVITAT SOCIOSANITÀRIA
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Un 62% dels pacients ingressats amb diagnòstic de fractura de fèmur i ictus 
aconsegueixen una millora funcional.

• 50 llits adreçats a persones que després d’un procés agut, qui-
rúrgic, traumatològic o malaltia descompensada, requereixen 
un període de recuperació funcional integral, amb la finalitat 
de poder retornar al seu domicili.

• Ofereix atenció clínica, rehabilitació física, estimulació i reedu-
cació de les activitats bàsiques de la vida diària.

• Durant el 2014, ha atès 596 usuaris.

• Mitjana d’edat de 80 anys.

FET DESTACAT

2013 2014



UNITAT DE SUBAGUTS
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ACTIVITAT SOCIOSANITÀRIA

Aquest nou servei és possible gràcies a l’elevat nivell de coordinació amb la 
Fundació Althaia, responsable del servei de les urgències hospitalàries del 
Bages. D’aquesta manera s’aconsegueix una continuïtat assistencial que be-
neficia la qualitat de vida dels malalts crònics. A banda de ser derivats des 
d’urgències, també poden ingressar usuaris des de l’Hospital de dia i, a mig 
termini, des de l’atenció primària.
La iniciativa de la Fundació Sociosanitària de Manresa s’emmarca en un 
dels eixos del Pla de Salut de Catalunya pel que fa a accions específiques 
adreçades a malalts crònics, la majoria dels quals conviuen amb més d’una 
patologia.

• L’Hospital de Sant Andreu ha posat en servei una nova unitat 
per acollir malalts crònics de l’àmbit geriàtric que han estat 
atesos a les urgències de l’Hospital de Sant Joan de Déu i que no 
necessiten els recursos tecnològics propis per als malalts aguts.

• 8 llits.

• Les patologies més habituals són la insuficiència cardíaca i la 
insuficiència respiratòria.

• La mitjana d’edat dels usuaris és de 86 anys.

• La majoria d’altes es donen després d’un període d’assistència 
que va entre els 8 i 10 dies d’ingrés.

FET DESTACAT
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Durant el 2014 hem registrat un elevat increment del nombre de pacients 
atesos respecte l’any anterior (de 101 l’any 2013  a 122 el 2014), tant proce-
dents de l’hospital d’aguts com dels centres d’atenció primària.

• 13 llits dirigits a persones que pateixen un deteriorament cog-
nitiu en fase moderada o avançada –demència– , que necessi-
ten un diagnòstic, control de símptomes i ajustament terapèu-
tic.

• Es treballa per a  l’estimulació per a les activitats bàsiques de 
la vida diària i tallers de psicoestimulació.

• L’objectiu d’aquesta unitat és el control de símptomes, la recu-
peració o manteniment funcional  i el suport a les famílies en 
situacions de crisi.

• L’any 2014 s’ha reduït l’estada mitjana dels pacients de 42 a 38 
dies i s’ha incrementat el número de persones ateses.

FET DESTACAT

ACTIVITAT SOCIOSANITÀRIA
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ACTIVITAT SOCIOSANITÀRIACURES PAL·LIATIVES

D’un total de 238 altes de pacients a la unitat de Cures pal·liatives, 32 han 
estat motivades per patologies no oncològiques.

• 14 llits per a una atenció especialitzada de pacients amb malal-
tia avançada oncològica i no oncològica amb l’objectiu d’acon-
seguir el confort del pacient i els seus familiars.

• El servei se centra, principalment, en el control simptomàtic i 
el suport emocional.

• Durant l’any 2014, ha atès 248 usuaris.

• Mitjana d’edat de 71 anys.

FET DESTACAT
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• La Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS) és 
un servei de suport que es desplaça diàriament als hospitals 
d’aguts de Manresa 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 ter-
minals.

• Està format per un equip de professionals de l’Hospital de Sant 
Andreu.

• 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.

ACTIVITAT SOCIOSANITÀRIA

Hospitalització
domiciliària
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ACTIVITAT SOCIOSANITÀRIAHOSPITAL DE DIA PSICOGERIÀTRIC

• Servei d’assistència diürna en què s’atenen persones amb de-
teriorament cognitiu en fase inicial.

• L’objectiu és potenciar i millorar les seves capacitats per tal 
que puguin realitzar les activitats de la seva vida diària amb la 
màxima normalitat possible.
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• Servei destinat a persones que precisen continuïtat d’assistèn-
cia per seguiment clínic, cures o rehabilitació, sense precisar 
ingrés hospitalari.

• Adreçat sobretot a pacients de perfil geriàtric i de rehabilitació.

• Ofereix rehabilitació funcional i de les activitats de la vida di-
ària, teràpies d’animació i socialització, així com programes 
d’educació sanitària, per tal d’aconseguir l’adaptació a la nova 
situació, la reinserció al seu domicili i prevenir reingressos a 
l’hospital d’aguts.

ACTIVITAT SOCIOSANITÀRIA

GRUPS DIAGNÒSTICS
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ACTIVITAT SOCIOSANITÀRIAPADES

El 27% dels pacients atesos presenten malalties no oncològiques.

• El PADES (Programa d’atenció domiciliària - Equip de suport) 
dóna suport als equips sanitaris d’atenció primària de salut.

• Es desplaça a domicilis particulars amb l’objectiu d’aconseguir 
el confort del pacient en situació de malaltia avançada i termi-
nal i proporcionar suport a la família.

FET DESTACAT

GRUPS DIAGNÒSTICS
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• Professionals de l’Hospital de Sant Andreu fan una valoració 
ambulatòria per a pacients que precisen valoració especialitza-
da en geriatria, demència o cures pal·liatives.

• Els metges atenen els malalts i els seus familiars.

• Durant el 2014, l’àmbit d’atenció a les demències s’ha reforçat 
amb la posada en funcionament de la Unitat ambulatòria de 
demències.

Unitat  ambulatòr ia  de demències

Al maig es va posar en funcionament la Unitat funcional d’atenció ambula-
tòria de demències del Bages, ubicada a l’Hospital de Sant Andreu de Man-
resa, formada per un equip de professionals de la salut especialitzat en el 
diagnòstic i tractament de les demències i que actua a nivell ambulatori.

L’equip interdisciplinari està compost per professionals d’Althaia i de la FSSM 
i consta de dos metges geriatres, un neuròleg, un psiquiatre, una infermera 
gestora de casos, dos neuropsicòlegs i una treballadora social.

Som referents per a la resta de metges de família de la zona, de l’hospital 
d’aguts, de les residències assistides del territori del Bages i dels centres 
sociosanitaris.

ACTIVITAT SOCIOSANITÀRIA

VISITES
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MODEL D’ATENCIÓ 
CENTRADA EN LA PERSONA

Els centres de la Fundació comencen a aplicar una metodologia 
de treball centrada en l’atenció a les persones per preservar la 
seva dignitat.

Atenció sociosanitària

Una de les eines centrals per aplicar aquest nou model d’atenció centrada en 
la persona és el treball interdisciplinari. Es fan reunions periòdiques per ana-
litzar els casos de cada persona de forma individual i des de quatre vessants 
diferents: clínic, funcional, psicològic i socioeconòmic. L’objectiu és realitzar 
una proposta de pla de tractament individualitzat. En la confecció d’aquest pla 
terapèutic individualitzat els diferents professionals fan les seves aportacions 
(metge, infermera, psicòleg clínic, treballador social, etc.) i els acords queden 
reflectits en la història clínica de forma que siguin fàcilment identificables i 
accessibles a tot l’equip i als altres professionals implicats al llarg del procés. 
A més, la implicació de la persona és clau: la presa de decisions durant la 
reunió ha de basar-se en valors, preferències i necessitats dels pacients re-
collides per l’equip. Per altra part, la proposta de pla terapèutic ha de ser 
transmesa i discutida amb la persona després de la reunió interdisciplinària.

Fundació Sociosanitària de Manresa

L’Hospital de Sant Andreu i les residències de Sant Andreu, Callús, Sant 
Vicenç de Castellet i Centre de Dia Manresa han iniciat durant l’any 2014 la 
implantació d’un nou sistema de treball basat en l’atenció personalitzada a 
les persones, un model centrat en la protecció de la dignitat de cada persona, 
el respecte a la seva singularitat i el dret al control de la seva pròpia vida.

Els països més avançats en polítiques sociosanitàries (com Regne Unit, 
països nòrdics, Canadà, França o Estats Units, entre d’altres) han assenyalat 
aquest model com a element clau per a la millora de l’atenció a la gent gran 
que necessita cures de llarga durada.

Per implantar aquesta metodologia d’atenció a la persona s’ha fet una forma-
ció inicial als equips professionals en què s’han donat eines perquè es pugui 
aplicar un model que potenciï l’autonomia de les persones i que suposa un 
canvi de rol per al professional, que deixa de ser l’únic expert i, per tant, qui 
ha de prendre totes les decisions, per donar pas a la intervenció dels usuaris 
i els seus familiars.

L’atenció centrada en la persona es fonamenta en conceptes com el coneixe-
ment de la persona, la valoració i el respecte cap a ella, l’autonomia, el tracte 
personalitzat, la protecció del benestar físic, la promoció de la independència 
funcional, la presa de decisions i la protecció de la seva intimitat. Tot aquest 
procés s’ha de dur a terme en un entorn facilitador, que garanteixi un espai 
físic positiu, que potenciï les relacions socials, les activitats quotidianes i una 
relació propera amb l’organització.

Un treball interdisciplinari

Per tal de fer un pla de tractament personalitzat és bàsic conèixer la persona i 
el seu context, estar atents a les seves emocions, sentiments, expectatives, 
desitjos, creences i valors, i respectar les seves preferències fent participar 
la persona i la família en el seu pla d’atenció i vida.

La persona gran ha de ser un agent actiu i protagonista del seu procés 
d’atenció. Per tant, es respecta l’autonomia de les persones i es busquen 
oportunitats perquè tinguin control sobre el seu entorn i el seu dia a dia. A 
més, les activitats quotidianes influeixen de forma determinant en el seu 
benestar físic i subjectiu i, per això, es busquen activitats plenes de sentit, 
que siguin un estímul, facilitin les intervencions terapèutiques i resultin agra-
dables per a la persona.

La Fundació Sociosanitària de Manresa ha fet una aposta clara per aquesta 
nova forma de treball per garantir la millor qualitat de vida als seus usuaris 
i per oferir un model d’atenció diferencial, que encara posa més en valor la 
persona i la seva família.

LA FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA
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GESTIÓ

A més de tots els edifi cis i infraestructures de la Fundació Soci-

osanitària de Manresa, allò realment important és el seu equip 

humà, que és qui fa funcionar dia a dia l’engranatge de tota 

aquesta estructura. 

Aquest equip està format per professionals que fan la seva fei-

na de manera constant, sempre complementant-se l’un a l’altre. 

Però sobretot de manera humana, acompanyant i atenent els 

usuaris en totes les seves necessitats. 
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SERVEIS ASSISTENCIALS

“Especialització, formació i humanitat”

A tots els centres de la Fundació hi ha l’equip assistencial adequat per donar 
la primera resposta a les necessitats de les persones usuàries i ser al seu 
costat. És un equip humà format per més de 280 persones entre les quals 
hi ha metges, infermeres, auxiliars d’infermeria, gerocultores, animadors so-
cioculturals, fisioterapeutes, treballadors socials, psicòlegs, terapeutes ocu-
pacionals i farmacèutics. A cada centre els diferents professionals treballen 
de forma conjunta,  en equip multidisciplinari,  per poder valorar i organitzar 
l’atenció de la persona de forma individualitzada segons les seves necessi-
tats. Cada professional aporta  el seu coneixement i expertesa, però el treball 
conjunt permet fer una atenció més integral adequada i de qualitat. 

Són professionals formats, cadascú en la seva pròpia disciplina, amb forma-
ció especialitzada i expertesa en l’atenció sociosanitaria.  Cal destacar-ne les 
seves aptituds i actituds,  amb una clara vocació per la seva feina i procurant 
oferir la millor atenció als usuaris. Durant l’any 2014 han atès més de 6.000 
persones.  



L’EQUIP HUMÀ

SERVEIS ADMINISTRATIUS I ADMISSIONS

“Benvinguts”

En el decurs de l’exercici 2014, entre moltes altres tasques, els serveis ad·
ministratius i d’admissions  es van encarregar de tramitar els mes de 5.000 
ingressos que hi va haver. Els professionals estan distribuïts en els diferents 
centres que gestionem, encara que una part important es troben ubicats a 
l’Hospital de Sant Andreu i Residència Sant Andreu.  

NETEJA 

“Espais sempre nets”

Amb el lema “Espais sempre nets”, el servei de neteja compta amb una 
equip format per 21 persones amb l’objectiu de mantenir neta, de forma 
permanent, una superfície de 20.993 metres quadrats, entre l’Hospital, re·
sidències i centres de dia. La neteja, important en qualsevol àmbit, assoleix 
especial importància en l’activitat assistencial. Per això, els recursos humans 
i materials que s’hi destinen són destacables.

BUGADERIA 

“La roba sempre a punt”

Per aconseguir aquest repte disposem, a l’Hospital de Sant Andreu, d’un 
equip de bugaderia format per cinc persones i de la maquinària adequada 
per rentar durant tot un exercici, el 2014, 207.114 quilos de roba. Dóna servei 
a l’Hospital de Sant Andreu, Residència Sant Andreu i Residència Catalunya.

INFORMÀTICA 

“Les TIC al costat dels professionals de la FSSM”

L’any 2014 s’ha renovat el Centre processament de dades de la Fundació 
Sociosanitària de Manresa. Està ubicat a l’Hospital Sant Andreu i dóna servei 
a tots els centres de la Fundació. S’ha instal·lat una cabina de 24 discos on 
s’emmagatzemen totes les dades, 4 servidors físics on s’ha virtualitzat un 
servidor per a cada aplicació, i un nou robot per a les còpies de seguretat. 
Aquest canvi ens ha permès centralitzar totes les dades i disposar d’una 
xarxa informàtica més ràpida i segura.
La nostra Fundació disposa d’un centenar d’ordinadors amb tots els pro·
grames informàtics adients per donar suport a les tasques assistencials i 
administratives. L’objectiu és que els usuaris i els seus familiars siguin el 
més ben atesos possible. En total, el 2014, l’equip format per dos tècnics i 
una coordinadora, va fer 2.654 intervencions.

MANTENIMENT 

“Equip tècnic a punt les 24 hores del dia”

 En qualsevol moment i en qualsevol lloc pot fer falta la presència de profes·
sionals de l’equip de manteniment. És responsabilitat de quatre tècnics i un 
coordinador resoldre problemes o necessitats que es presentin a les instal·
lacions dels set centres que gestionem.  Són persones amb recursos i amb 
habilitats en diferents àmbits.

GESTIÓ
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RECURSOS HUMANS 

“Vetllem pels nostres professionals”

La Fundació Sociosanitària de Manresa esdevé una de les organitzacions 
més grans de la comarca del Bages amb una plantilla de 360 professionals. 
Això comporta disposar d’un servei de Recursos humans preparat per ana-
litzar i seleccionar els perfils idonis. A  la vegada, defineix i executa les mi-
llors estratègies per tal que els professionals se sentin bé com a integrants 
d’aquest gran equip humà.

SERVEI ECONONOMICOFINANCER

“Transparència”

L’equip economicofinancer, ubicat a l’Hospital de Sant Andreu,  elabora i fa 
seguiment del pressupost de la Fundació amb la determinació d’assolir la 
necessària sostenibilitat econòmica que permeti a la nostra organització fer 
front a la situació present i futura amb garanties.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

“Per a la seguretat de tots”

La prevenció és la base de la seguretat. Per això les persones que integren 
aquest servei s’encarreguen de la implantació de la normativa de Prevenció 
de riscos laborals. A banda, també es fa la formació als professionals i  es 
porten a terme les corresponents auditories. Aquest 2014, com en els altres 
exercicis, s’han fet simulacres d’incendis i altres accions preventives.

QUALITAT 

“Treballem per millorar”

La Direcció de la Fundació manté el seu ferm compromís amb la política de 
Qualitat que es va començar a implementar ja fa uns anys.  Durant el 2014 
es van fer enquestes i grups focals per determinar indicadors de satisfacció. 
També es va treballar  en indicadors de seguiment i avaluació de la millora 
continua de la qualitat, així com en la certificació de qualitat UNE- EN- ISO- 
9001:2008.

FORMACIÓ 

“Millorant la competència i les habilitats professionals”

En una organització moderna i amb vocació d’excel·lència com és la nostra, 
la política de formació en tots els àmbits és cabdal. Una part ben significativa 
dels nostres professionals han participat, amb resultats satisfactoris, en cur-
sos i accions formatives. Alhora, diferents persones de la Fundació esdeve-
nen docents en centres de prestigi com la Fundació Universitària del Bages.

CUINA

“A taula, com a casa”

El servei de cuina de la Fundació és gestionat per l’empresa Boris45 que 
elabora tots els plats des de les cuines centrals de l’Hospital de Sant Andreu 
i, posteriorment, es fan arribar a tots els centres de la Fundació. Els plats es 
preparen diàriament, pensant en les necessitats dels nostres usuaris, per 
garantir una alimentació adequada i adaptada.
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TITOLSITUACIÓ
DELS EQUIPAMENTS
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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
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 
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Sant Vicenç de Castellet

Circumval·lació

6

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

7
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SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Talamanca, 5-7
08241 - Manresa 
T/ 93 874 33 70 

8

P

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


