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L’ANY QUE TOT 
VA CANVIAR
La memòria que teniu a les mans recull 
l’activitat de la nostra fundació de l’any 
2019. Tot i això, tindria poc sentit que 
aquestes paraules obviessin la situació 
d’excepcionalitat que vivim aquest 2020. 
La crisi generada per la Covid-19, un virus 
sorgit precisament el 2019, va aterrar a 
inicis del 2020 i a Sant Andreu Salut ens 
va afectar amb gran virulència a l’abril. 
Avui, quan tot just ens estem recuperant 
d’una sacsejada que ha posat a prova el 
sistema sanitari, deixant-ne al descobert 
les mancances i que ha atorgat el valor 
que es mereixen els professionals, ens 
preguntem si viurem un rebrot que ens 
farà reviure la cara més amarga de la 
pandèmia. 

Per a tot això, vull posar en valor la feina 
de la Fundació no només l’any 2019, 
sinó també la del primer semestre del 
2020, en el qual Sant Andreu Salut s’ha 
preparat i adaptat en temps rècord a 
les necessitats sorgides en una situació 
inèdita. L’Hospital de Sant Andreu s’ha 
posicionat com el centre referent de 
l’atenció intermèdia que és, atenent 
al límit de la seva capacitat, i amb un 
percentatge de pacients Covid-19 de 
gairebé el 90 %. 

Les residències i els seus professionals 
han estat injustament tractats per part de 
la societat. S’han preparat, fet jornades 
llarguíssimes i fins i tot, emmalaltit, igual 
que els companys de l’Hospital, sense 
rebre el mateix reconeixement. Estic 
convençut que és una bona oportunitat 
per repensar les residències del futur, uns 
centres que fins ara estaven enfocats a 
cuidar més que no pas a curar i que hauran 
d’integrar més el concepte sanitari. 

Els reptes que irrompen arran de la 
Covid-19 no aturen els projectes que 
teníem en marxa, sinó que se sumen als 
que vam engegar el 2019 i ens dibuixen un 
futur apassionant. Es tracta de projectes 
que es fonamenten en el model d’atenció 
interdisciplinària, basat en cuidar, curar 
i acompanyar les persones. Tant els 
indicadors generals com les xifres que es 
desprenen de les àrees més específiques 
mostren nítidament el camí que traçat: 
créixer sense perdre de vista els nostres 
valors i el nostre compromís 
social, i consolidar-nos com un 
referent en l’àmbit d’atenció 
intermèdia al país.

Manel Valls
Director General 
Sant Andreu Salut

ÀMBITS 
D’ACTUACIÓ

L’atenció que ofereix la Fundació Sant Andreu Salut 
s’adapta a les necessitats de la persona en cada moment. 
Això és possible gràcies a la diversificació dels serveis, 
que es complementen i faciliten un alt grau de flexibili-
tat, compartició de coneixements entre professionals i la 
creació d’equips multidisciplinaris per actuar en benefici 
de la persona, que rep una resposta individualitzada.

L’any 2019 l’Hospital de Sant Andreu ha fet un important 
pas endavant amb la remodelació de la Unitat Assis-
tencial Polivalent, situada a la planta 2 del centre. L’ac-
tuació, que ha costat mig milió d’euros i que ha estat 
assumida íntegrament per la Fundació, ha permès reno-
var completament la unitat i guanyar dues habitacions 
individuals. 

També s’han renovat els espais comuns, els banys, els 
sistemes de climatització i d’avís. S’han instal·lat portes 
tallafocs més amples, s’han construït nous espais d’in-
fermeria i s’ha proveït de material anticops tota la unitat, 
entre d’altres. Ara, la nova unitat és més còmoda i con-
fortable, i el més important: capaç d’atendre pacients 
amb perfils diferents, com ara joves que necessiten 
cures pal·liatives, pacients subaguts o persones que 
requereixen cures complexes. La posada en marxa de 
la unitat, doncs, permet personalitzar l’atenció i adap-
tar-se a les necessitats específiques de cada persona. 

Tot això, en el marc de l’aposta que fa Sant Andreu per 
ser l’hospital d’atenció intermèdia referent del territori, 
donant atenció cada vegada a més persones i de més 
alta complexitat.
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L’equip de més de 400 persones que 
conformen la fundació Sant Andreu 
Salut tenim un alt nivell d’expertesa 
en atenció a les persones grans, es-
pecialment en deteriorament cogni-
tiu, final de vida i la preparació per 
tornar a casa. 

Som experts en geriatria, amb una 
gestió de residències i centres 
de dia moderns i amb les últimes 
teràpies i tècniques. Volem que els 
nostres serveis siguin una referència 
al nostre entorn: ens agrada fer feina 
de proximitat, amb implicació al te-
rritori, col·laborant amb entitats. 

Dins del nostre propòsit d’atenció 
global, també ens preocupem de 
l’entorn de les persones ateses i 
del dels cuidadors de malalts amb 
demències, a qui acompanyem, 
comprenem, formem i donem su-
port, tant psicològic com emocio-
nal.

Tota aquesta expertesa i rigor van 
acompanyats del compromís i el 
component humà que demostren 
diàriament les persones que fan 
possible Sant Andreu Salut. 

Per a tot això, ens sentim orgullosos 
de la nostra tasca i de com la fem: 
tan senzilla i alhora tan complicada 
com atendre, cuidar i curar.

QUI HO FA POSSIBLE?TREBALLADORS 
PER LÍNIA D’ACTIVITATS

Personal assistencial: 318 (78,7 %) 
Personal de suport: 74 (18,3 %)
Direcció: 12 (3 %)  
Global SAS: 404

3 %

18,3 %

78,7 %

FORMACIÓ 

Docents: 34 
Hores de formació: 4.501  
Nombre d’accions formatives: 156 
Participants en accions formatives: 391

NOMBRE 
DE TREBALLADORS

Dones: 371 (92 %)
Homes: 33 (8 %)
Total: 404 
Mitjana d’edat: 44 anys

8,2 %

91,8 %

Atenció intermèdia: 188 (46,5 %) 
Atenció dependència: 154 (38,1 %)
Atenció social: 48 (11,9 %)
Transversals SAS: 14 (3,5 %) 

11,9 %3,5 %

38,1 % 46,5 %



DADES  
ECONÒMIQUES
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Aquest any 2019 a Sant Andreu Salut hem estrenat un ser-
vei que ens omple d’il·lusió i que estem convençuts que 
marca el punt d’inici a l’atenció a les persones. Estem par-
lant del Sant Andreu a Casa (SAC), un servei que porta 
tota la nostra expertesa, rigor, compromís i component 
humà fora de les instal·lacions de Sant Andreu Salut: a les 
llars de persones que tenen algun tipus de discapacitat 
o es troben en situació de dependència. I és que tenim la 
convicció que l’atenció del futur a les persones serà a les 
seves llars. 

A través d’aquest servei posem a disposició de les per-
sones que ho necessiten un/a treballador/a familiar, un/a 
logopeda, un/a infermer/a, un/a fisioterapeuta, un/a tera-
peuta ocupacional o un auxiliar de llar. EL SAC ofereix, a 
més, Fisio Sant Andreu, un nou espai de rehabilitació ubi-
cat a les instal·lacions de la Residència Sant Andreu, que 
ens permet oferir a les persones aquella rehabilitació que 
no es pot fer a casa. A més, el SAC dona la possibilitat de 
rebre un assessorament mèdic dels professionals de Sant 
Andreu Salut en unes noves consultes externes ubicades a 
l’Hospital de Sant Andreu.

 

SANT ANDREU 
A CASA

DADES 
SIGNIFICATIVES

Nombre d’edificis:     6 

Superfície total dels equipaments de SAS:    19.083 m2

Capacitat assistencial:  477 places 

Nombre de professionals:  404

Nre. total d’episodis assistencials:   7.032

Ingressos econòmics de l’activitat: 15,2 milions € 

Patrimoni net sobre total passiu:  73,4 % 

Inversió any 2019:  0,9 milions €

(*) Als  404 professionals en plantilla de la Fundació Sant Andreu 
Salut, cal afegir-n’hi 30 més que exerceixen a la nostra organitza-
ció però estan adscrits a una empresa subcontractada.



LLARGA ESTADA

Llits: 67 
Persones ateses: 504 
Mitjana d’edat: 81 anys 
Estada mitjana: 91 dies 

CONVALESCÈNCIA

Llits: 51 
Persones ateses: 648 
Mitjana d’edat: 82 anys 
Estada mitjana: 33 dies 

UNITAT DE SUBAGUTS

Llits: 8 
Persones ateses: 268  
Mitjana d’edat: 88 anys 
Estada mitjana: 12 dies 

UNITATS 
AMBULATÒRIES

Persones ateses: 1.642

CURES PAL·LIATIVES

Llits: 14 
Persones ateses: 323 
Mitjana d’edat: 75 anys 
Estada mitjana: 19 dies 

HOSPITAL DE DIA

Persones ateses: 297

PADES BAGES

Persones ateses: 453 

MITJA ESTADA  
PSICOGERIÀTRICA

Llits: 14 
Persones ateses: 166 
Mitjana d’edat: 83 anys 
Estada mitjana: 39 dies

UFISS

Persones ateses: 1.496

ÀMBIT 
SOCIAL

ÀMBIT D’ATENCIÓ  
INTERMÈDIA

HOSPITAL SANT ANDREU

SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA
Titularitat: Ajuntament de 
Manresa 

Persones ateses: 323 
Hores any: 37.920 h

MENJADOR SOCIAL

Titularitat: Ajuntament de 

Manresa 

Persones ateses: 243 

Àpats servits: 7.134 

RESIDÈNCIA I CENTRE DE 
DIA SANT ANDREU

TITULARITAT: 
Sant Andreu Salut, fundació 
privada

 
Persones ateses a la 
Residència: 150

Mitjana d’edat a la 
Residència:  86 anys

Persones ateses al centre 
de dia: 45

Mitjana edatal centre de 
dia: 83 anys

RESIDÈNCIA I CENTRE 
DE DIA SANT VICENÇ DE 
CASTELLET

TITULARITAT: 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya

Persones ateses a la 
residència: 82

Mitjana d’edat a la 
residència: 87 anys

Persones ateses al centre 
de dia: 22

Mitjana edat al centre de 
dia: 82 anys

RESIDÈNCIA I CENTRE 
DE DIA SANT SADURNÍ DE 
CALLÚS

TITULARITAT: 
Consorci d’Atenció a la 
Gent Gran de Callús

Persones ateses a la 
residència: 53

Mitjana d’edat a la 
residència: 88 anys

Persones ateses al centre 
de dia: 10

Mitjana edat al centre de 
dia: 81 anys 

SANT ANDREU A CASA 
(SAC)

TITULARITAT: 
Sant Andreu Salut, 
Fundació Privada

Persones ateses: total 307 

Hores any: 3751 h

ÀMBIT  
DEPENDÈNCIA

RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA
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Institucions que confien en els nostres serveis 


