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TOCATS,
ADAPTATS,
MILLORS

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, un centre amb places reservades a
acollir persones positives de Covid-19 procedents d’altres residències de gent gran.

L’any 2020, la pandèmia per Covid-19 va
fer que la societat en el seu conjunt i les
institucions sanitàries, especialment, fós
sim testimonis d’uns fets que no hauríem
imaginat mai. Han estat 12 mesos de lluita,
de fatiga, de por i de dolor. Però també de
reptes immensos, d’adaptació i, al capda
vall, d’aprenentatges. I, malauradament,
encara no s’ha acabat.
La Covid ens ha convertit en una institu
ció encara més preparada, que sap que, si
és indispensable, disposa de l’estructura i
les persones per assumir les funcions més
pròpies d’un hospital d’aguts o que pot
preparar residències per donar resposta
a situacions d’emergència. Recordem que
durant tota la pandèmia l’Hospital de Sant
Andreu va donar suport a l’Hospital de
Sant Joan de Déu, i arribant a tenir el 90 %
de la seva capacitat amb pacients Covid-19.
Els professionals es van adaptar, aprenent,
gestionant i ajudant-se mútuament.
De manera similar es va viure a les residències. Persones ateses, familiars i professionals es van haver d’adaptar a una situació
extrema, de canvis constants i d’incertesa.
La Residència Sant Andreu, per exemple,
va esdevenir, a través d’un acord amb el

És de justícia, també, deixar clar que
aquests aprenentatges no han estat gratuïts. Avui sabem que som una institució
més preparada, però també som conscients que no n’hem sortit indemnes.
Quan sembla que el final de la pandèmia
és a prop, a Sant Andreu alguns dels i les
nostres professionals encara no estan al
100 %. El desgast emocional i físic ha estat
significatiu.
Malgrat tot, a Sant Andreu hem seguit treballant per avançar i créixer. Prova d’això,
en són els múltiples acords als quals hem
arribat els darrers mesos. Primer va ser la
fusió amb la Residència i Centre de Dia
Mont Blanc, després l’acord de col·laboració amb Cardona i, finalment, l’acord amb
Ibada l’octubre 2020. Fruit d’aquestes sumes de talent, coneixement i treball, Sant
Andreu s’ha convertit en una
institució més gran, més compromesa i amb més capacitat
per treballar cada dia millor.
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ÀMBITS
D’ACTUACIÓ

LA GESTIÓ
DE LA PANDÈMIA

Els diferents àmbits d’actuació de Sant Andreu Salut
(atenció intermèdia, dependència i social i domiciliari) ens
permeten adaptar-nos a les necessitats de la persona en
cada moment. La diversitat dels nostres centres ens permet tenir uns serveis flexibles, compartir coneixements,
establir equips multidisciplinaris i actuar en benefici de la
persona, adaptant-nos a les seves necessitats.

L’Hospital de Sant Andreu és un hospital d’atenció intermèdia. Aquest 2020, però, la pandèmia ha capgirat les
funcions de l’hospital, fent que l’equipament no només
hagi donat suport a l’hospital d’aguts de la ciutat sinó
que hagi fet també tractament actiu contra la malaltia recuperant una bona part de les persones que varen passar
pel nostre hospital. Concretament, el 75 % de les persones
que van passar per l’hospital van tornar a casa o a la seva
residència.

ATENCIÓ
INTERMÈDIA

HOSPITAL

SANT ANDREU

5.454

DEPENDÈNCIA*

RESIDÈNCIES

I CENTRES DE DIA

485

Persones ateses

Persones ateses

212

377

Places

Places

SOCIAL
I DOMICILIARI

SAD, SAC

I MENJADOR
SOCIAL

609

Persones ateses

50.082 6.632
Hores/any Àpats
SAD i SAC servits

*Residència Sant Vicenç: de gener a novembre. Residència Mont Blanc: des del juliol.

En el moment més intens de la pandèmia, l’Hospital va arribar a tenir 138 persones ingressades per Covid-19. Això,
òbviament, ha comportat posar a prova tant els professionals com les instal·lacions i, també, ha intensificat el treball
en xarxa amb les altres institucions de salut del territori.
Fruit d’aquesta experiència, Sant Andreu ha comprovat
que és un hospital preparat, capaç d’adaptar-se a noves
situacions.
Avui, l’Hospital està retornant a poc a poc a la seva activitat originària, treballant per respondre al repte que representen la cronicitat i la dependència, per la qual cosa cal
no només potenciar la promoció de la salut i la prevenció
dels factors de risc i de les malalties cròniques, sinó també oferir uns serveis que vagin des de l’atenció de les fases
més incipients fins als estadis de més complexitat.

NOMBRE
DE PROFESSIONALS
7,7 %

92,3 %
Dones: 396 (92,3 %)
Homes: 33 (7,7 %)
Total: 429
Mitjana d’edat: 43 anys

PROFESSIONALS
PER LÍNIA D’ACTIVITATS
2,3 %
22 %
75,7 %

Personal assistencial: 325 (75,7 %)
Personal de suport: 94 (22 %)
Direcció: 10 (2,3 %)
Global SAS: 429

13 %

4%

37,5 %

45,5 %

Atenció intermèdia: 196 (45,5 %)
Atenció dependència: 161 (37,5 %)
Atenció social: 55 (13 %)
Transversals SAS: 17 (4 %)

FORMACIÓ
Docents: 15
Hores de formació: 2.808
Nombre d’accions formatives: 74
Participants en accions formatives: 305

PROFESSIONALITAT I COMPROMÍS
L’equip de Sant Andreu Salut som
una fundació amb més de 400 professionals, que atenem persones,
especialment les que pateixen dificultats, situacions de vulnerabilitat,
dependència o risc social. Tenim vocació de proximitat i un compromís
per una atenció intermèdia humana
per dignificar els pacients, reconfortar les famílies i posar en valor la professió assistencial.
El darrer any, però, les responsabilitats de tots els i les professionals de
la Fundació han anat molt més enllà
de la tasca assistencial. La situació
generada per la Covid-19 va provo-

car que absolutament totes les peces que formen part de l’engranatge
que és SAS s’adaptessin, assumissin
tasques noves, treballessin més hores i amb més intensitat en un context de gran incertesa. Totes i tots
se’n varen sortir donant una lliçó de
professionalitat i companyonia, tant
a l’Hospital com en les residències i
centres de dia.
Avui, seguim treballant per readaptar-nos a la situació que ha deixat
la pandèmia, recuperant progressivament tots els serveis dels nostres
centres i celebrant cada pas com
una gran victòria.

DADES
ECONÒMIQUES
Origen dels ingressos
de les activitats

Desglossament dels
ingressos de les activitats

6,5 %

Desglossament de les
despeses de les activitats
0,3 %

3,3 %

1,62 %

6,7 %

33 %

17 %
60,5 %

72,4 %

98,38 %

Àmbit de l’atenció intermèdia

Prestació de serveis

Despeses de personal

Àmbit de la dependència

Altres ingressos

Aprovisionaments
Altres despeses d’explotació

Àmbit social

Amortització
Despeses financeres

DADES
SIGNIFICATIVES

SUMEM PER
SEGUIR AVANÇANT

Nombre d’edificis:

5

Superfície total dels equipaments de SAS: 20.821 m2
Capacitat assistencial:

589 places

Nombre de professionals:

429*

Nombre total d’episodis assistencials:
Ingressos econòmics de l’activitat:
Patrimoni net sobre total passiu:
Inversió any 2020:

6.548

17,6 milions €
72,2 %
0,4 milions €

(*) Als 429 professionals en plantilla de la Fundació Sant Andreu
Salut, cal afegir-n’hi 28 més que exerceixen a la nostra organització però estan adscrits a una empresa subcontractada.

El 2020 ha estat un any d’acostament i de suma amb institucions veïnes de l’àmbit de la dependència, amb les que
Sant Andreu Salut comparteix missió, valors, arrelament i
model d’atenció centrada en la persona (ACP).
Al febrer, Sant Andreu Salut va anunciar la fusió amb la
Fundació IBAM, que es va materialitzar l’1 de juliol passat, passant a ser titular de la Residència i Centre de Dia
Mont Blanc de Manresa. La fusió va permetre a Sant Andreu
sumar amb una entitat formada per 70 professionals, 90
places residencials i 20 de centre de dia, i que té previstos
una setantena d’habitatges per a gent gran al Centre Històric de Manresa.
Més endavant, al setembre, Sant Andreu Salut va iniciar un
procés de col·laboració amb Ibada que ha acabat desembocant en fusió. Ibada té un equip de més de 120 professionals, gestiona 266 places de residència, centre de dia,
habitatges tutelats i serveis d’atenció domiciliària municipals. Finalment, al desembre, Sant Andreu Salut va signar
un conveni de col·laboració amb la Residència de Cardona, pel qual li ofereix una estreta col·laboració.
Tots els acords als quals ha arribat SAS són amb entitats
sense ànim de lucre amb les quals comparteix principis.
L’entesa, per tant, resulta senzilla i molt enriquidora.

ÀMBIT
D’ATENCIÓ INTERMEDIA
LLARGA ESTADA
Llits: 67
Persones ateses: 390
Mitjana d’edat: 80 anys
Estada mitjana: 65 dies
CONVALESCÈNCIA
Llits: 51
Persones ateses: 585
Mitjana d’edat: 80 anys
Estada mitjana: 32 dies
UNITAT DE SUBAGUTS
Llits: 8
Persones ateses: 382
Mitjana d’edat: 87 anys
Estada mitjana: 12 dies

UNITATS
AMBULATÒRIES
Persones ateses: 1.100
CURES PAL·LIATIVES
Llits: 14
Persones ateses: 312
Mitjana d’edat: 74 anys
Estada mitjana: 22 dies
HOSPITAL DE DIA
Persones ateses: 111

HOSPITAL
DE SANT
ANDREU
MITJA ESTADA
PSICOGERIÀTRICA
Llits: 14
Persones ateses: 152
Mitjana d’edat: 80 anys
Estada mitjana: 36 dies
UFISS
Persones ateses: 1.613
COVID-19
Persones ateses: 358

PADES BAGES
Persones ateses: 451

ÀMBIT
DEPENDÈNCIA

RESIDÈNCIES
I CENTRES
DE DIA

RESIDÈNCIA I CENTRE DE
DIA SANT ANDREU

Persones ateses a la
residència: 109

Persones ateses al centre de
dia: 16

TITULARITAT:

Mitjana d’edat a la
residència: 88 anys

Mitjana edat al centre de
dia: 83 anys

Persones ateses al centre
de dia: 10

*De l’1 de gener al 14 de novembre
del 2020

Sant Andreu Salut, fundació
privada
Capacitat total: 141 places

Persones ateses a la
residència: 177
Mitjana d’edat a la residència:

86 anys

Persones ateses al centre
de dia: 37
Mitjana edat al centre de
dia: 85 anys
RESIDÈNCIA I CENTRE DE
DIA MONT BLANC*
TITULARITAT:

Sant Andreu Salut, fundació
privada
Capacitat total: 110 places

Mitjana edat al centre de
dia: 87 anys
*Des de l’1 de juliol del 2020

RESIDÈNCIA I CENTRE
DE DIA SANT SADURNÍ DE
CALLÚS
TITULARITAT:

RESIDÈNCIA I CENTRE
DE DIA SANT VICENÇ DE
CASTELLET*

Consorci d’Atenció a la
Gent Gran de Callús

TITULARITAT:

Capacitat total: 50 places

Departament de Treball,
Afers Socials i Família

Persones ateses a la

Capacitat total: 76 places

Mitjana d’edat a la
residència: 87 anys

Persones ateses a la
residència: 81
Mitjana d’edat a la
residència: 87 anys

residència: 51

Persones ateses al centre
de dia: 4
Mitjana edat al centre de
dia: 88 anys

ÀMBIT
SOCIAL I DOMICILIARI
SERVEI D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

SANT ANDREU
A CASA (SAC)

MENJADOR
SOCIAL

TITULARITAT:

TITULARITAT:

TITULARITAT:

Ajuntament de Manresa

Sant Andreu Salut,
fundació privada

Ajuntament de Manresa

Persones ateses: 289
Hores any: 38.349 h

Persones ateses: total 161
Hores any: 11.733 h

Persones ateses: 159
Àpats servits: 6.632

santandreusalut.cat
fundacio@santandreusalut.cat
Plaça Hospital, s/n · 08241 Manresa
T. 93 874 33 12

Institucions que confien en els nostres serveis

