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1.- Residents   

1.1-Ocupació  residència :  

Residencia  G F M A M J JL A S O N D T 

ALTES  1 1    7 7  1 5   22 
BAIXES  1  1 19 1 1 1 2  2  1 29 
TOTAL  56 57 57 39 38 44 50 48 49 52  51  

 

Aquesta any ha estat marcat per les baixes produïdes per la pandèmia i la dificultat 

de cobrir les baixes. 

Entre el mes de març i maig es van produir 21 baixes , 20 per èxitus i una baixa 

voluntària , d’aquestes 20 , 14 persones eren diagnosticades de COVID 19.En el 

més de juny i juliol les baixes que es van produir van ser per evolució de malaltia.  

Al agost les dues baixes van ser voluntàries per retorn a domicili, i en el mes 

d’octubre i novembre van ser per èxitus excepte 1 que va retornar també a domicili.  

En l’actualitat tenim reservades 2 habitacions individuals per aïllament en cas de 

necessitat, i ens abonen la mes 1588,99€ per cadascuna .  

En total tenim actualment 57 places:  

2 places reservades 

51 ocupades  

4 places disponibles : 1 home, 1 dona, 2 indiferent 

1.2.-Ocupació centre de dia :  

Centre 
de dia   

G F M A M J JL A S O N D T 

ALTES  1             
BAIXES               
TOTAL  16  16           

 

En el moment de tancament del centre hi havia 16 residents de centre de dia .El 

centre es va tancar el 13 de març. 
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1.3.- Llista d’espera :  

Places privades residencia : 0 

Plaça col·laboradora : homes    9  / dones  37  /  total : 46 

Places centre de dia : dels usuaris que venien abans només 7 tornarien en aquest 

moments .  

Gestions treball social :  

S’han tramitat  27 expedients per revisió de grau, i s’han fet 9 revisions la resta 

esta pendent.  

S’han gestionat 11 prestacions econòmiques que s’han resolt totes.  

S’han realitzat modificacions d’aportacions relacionades amb el decret  de l’any 

2020 que diu que el patrimoni sinó es inferior  a 500.000 €,  no es compte per a 

calcular l’aportació que ha de fer l’usuari en plaça publica, per aquest motiu s’han 

hagut de retornar alguns imports que prèviament ja ens els han  abonat el 

departament. 

 

1.4.Grups  edat residents (desembre 20)  

edat  residencia % 

68-69 1 2 

70-80 6 12 

80-85 8 16 

86-90 15 29 

91-95 19 37 

96-100 1 2 

mes de 100  1 2 

total  
  

total  51 
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1.5.- Aportació residents : 

En l’actualitat hi ha 51 places ocupades de les que  : 

-27 privades  

-24 publiques  

-2 places reservades paguen 1869,40€ per aïllament  Covid 19  

Residencia 
Privada  

Desembre 
20 

%   

1850€  2 7   

1950€ 1 4   

1951€-2000€ 0 0   

2001€-2100€ 2 7   

2101€-2200€ 18 67   

2201-2400 4 15   

Total  27 100   

 
 
 

Residencia col·laboradora  
 Desembre 

18 
%   

1869,41€  
Grau 3  

15 62,5%   

1749,06€  
Grau 2  
120,34 €  
complement  

9 
 

37,5%   

Total  24 100   

Total residencia  51    
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1.6.-Estat dels residents :  

Estat cognitiu (MEC) resultat % 

No deterior 15 30 
Det.lleu 20-24 7 14 
Det moderat 15-19 8 16 

Det greu  21 40 
Total  51 100 

 

 

Estat Funcional   I Barthel  resultat % 

91-99 autònom  1 5 
75-90 dependència lleu 9 14 
50-74dependencia 
moderada  

13 33 

24-49dependenia severa  15 36 
0-24 dependència  total  13 12 
Total  51 100 

 

Com podem apreciar en els quadres anteriors tenim un perfil de resident d’edat molt 
avançada, la majoria dones,  que es conserven encara cognitivament força bé, però que 
tenen importants problemes de dependència física.  

 
1..7.-Relació de caigudes 2020  

Gener  febrer març abril maig juny juliol agost set oct nov des 

8 5 10 2 7 9 6 5 10 8 6 7 
 

Total caigudes : 83 caigudes  

Fractures de fèmur : 3 

Fractura cúbit -radi : 1  

Lesions que han necessitat sutura : 3 

La resta  de caigudes sense conseqüència i algun hematoma  

Algunes de les caigudes són produïdes per la mateixa persona. Es dona el cas que en 
algunes situacions es fa molt difícil monitoritzar a aquestes persones que passen de ser 
totalment autònomes per moure’s a requerir ja alguna intervenció  
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2.-Atenció psicologia  

3.1.-Valoracions individuals  

Al llarg de l’any 2020, 80 persones han estat usuàries de Residència Assistida del 

nostre centre. Hem tingut 29 baixes, 5 d’elles han estat retorns a domicili i, al llarg de 

l’any 22 nous ingressos.  

En quant als usuaris de centre de dia, al gener van iniciar amb 16 usuaris i van 

ingressar 3 persones, fins que va finalitzar el servei el 15 de març. Tres usuaris han 

ingressat actualment com a residents. 

Es realitza valoració diagnostica i de seguiment . 

Aquests han estat els resultats en les persones usuàries de residència al llarg del 2020: 

 

 

 

ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA  ESTAT COGNITIU 
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2.2.-Entrevistes individuals i comunicacions familiars  

ENTREVISTES INDIVIDUALS 

Al llarg del 2020, s’han realitzat, entrevistes individuals amb alguns usuaris per 

demanda de l’equip o dels propis usuaris o els familiars. Ja sigui per que el/la usuari/a 

presentava canvis cognitius importants o simptomatologia afectiva, psicopatològica i/o 

conductual: simptomatologia ansiosa i/o angoixa, trets depressius, canvis d’humor, 

episodis confusionals, ideació delirant i desorientació, experiència en el passat, 

dificultats en gestió d’atenció directa, símptomes conductuals de difícil maneig en 

determinades situacions, etc.  

En total s’han registrat 27 entrevistes individuals. 

COMUNICACIONS FAMILIARS 

Aquest any, en situació de confinament, des de l’àmbit de la psicologia i conjuntament 

amb direcció es va dissenyar un Pla de comunicació per pal·liar la distància que ha 

suposat la situació de pandèmia entre els familiars amb els usuaris i el centres. 

Un pla que contemplava major comunicació informativa entre el centre i els familiars.  

Per una altra banda, quan no es podien realitzar visites, es va dissenyar una planificació 

que assegurés que tots els usuaris tinguessin, com a mínim, un contacte familiar 

setmanal per trucada o videotrucada o missatge de foto o vídeo per whattsapp. 

Un cop s’han pogut realitzar visites de forma restringida, també s’ha realitzat una 

planificació per tal que tots els usuaris gaudeixin, com a mínim, de una visita setmanal.  

Seguint aquest pla, des de psicologia, s’han realitzat trucades telefòniques amb els 

familiars per informar de l’estat dels usuaris, per recollir informació d’ingrés i/o per 

informar de canvis en la dinàmica del centre.  

S’han registrat 90 trucades informatives i mes de 170 contactes familiars a traves de 

videotrucades, missatges de whattsapp amb fotografies o vídeos i comunicacions per 

email amb diferents familiars.  
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2.3.-Activitats dirigides  

A nivell de dinamització, des de l’àmbit de psicologia, es realitza una activitat grupal 

dirigida, el GRUP DE PSICOESTIMULACIÓ COGNITIVA AUDIOVISUAL, mes conegut entre 

els usuaris com el Taller de memòria. 

Per fer aquesta activitat, els participants seuen mirant una pantalla on es reprodueix 

material visual i també auditiu. 

En la primera part, realitzem un exercici de memòria visual de fixació, en el que es 

visualitzen unes imatges que s’han d’anar memoritzant. Es repeteix l’exercici fins a 3 

vegades i es realitza una associació entre les imatges presentades per facilitar la seva 

memorització.  

La segona part, es realitzen en casa sessió, un exercici en el que s’estimulen diferents 

capacitats cognitives: reconeixement sensorial, percepció, comprensió, càlcul, associació, 

categorització, lectura, memòria recent, memòria remota, actualitat, memòria musical, 

orientació temporo-espacial... etc.  

La activitat dura una hora aproximadament. 

Com que és una activitat d’elevada exigència cognitiva, convidem a participar a aquelles 

persones que presenten deteriorament cognitiu associat a l’edat, deteriorament cognitiu 

lleu, demència lleu o lleu-moderada.  

Al ser amb medi audiovisual i en grup, cal que siguin persones sense dèficits sensorials 

moderats o greus que requereixin d’una atenció mes individualitzada. 

2.4.-Taller sala Corbera  

En general, el nivell de participació al Grup de Memòria ha estat del 90,91%.  

Els mesos de gener i febrer i la primera quinzena de març, es va mantenir les 2 sessions 

setmanals habituals.  

Durant la segona quinzena de març i el mes d’abril no hi va haver taller de memòria, 

donada la emergència sanitària i primera onada de COVID-19. 

A finals del mes d’abril i fins el mes d’agost, es va mantenir una sessió setmanal, donat 

que hi havia menys assistents, derivat de les defuncions que es van patir en la primera 

onada de la pandèmia, les persones que estaven afectes o recuperant-se de COVID-19 i 

la manca d’usuaris de centre de dia. 
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2.5.-Valoració  

Aquest any, donada la situació de pandèmia per COVID-19 ha estat força diferent en molts 

aspectes.Donades les baixes de usuaris que es van patir en la primera onada, entre el març i l’abril i 

fins a primer de març i el fet de que no hi hagi hagut centres de dia, ha fet que el número d’usuaris 

hagi disminuït notablement, pel que els grups de treball han estat mes petits i s’ha pogut treballar 

millor les activitats estimulatives grupals. A part, el fet que no hi hagi hagut visites,ni sortides de la 

forma habitual, ha fet que tampoc hi hagi hagut interrupcions ni absències de participants en els 

grups de treball. 

Això ha suposat una milloria en l’estimulació i ocupació que en alguns usuaris es manifesta en petites 

millores cognitives i funcionals. 

Per altra banda, a nivell psicològic, la situació de pandèmia i de aïllament social, sobretot de 

distanciament familiar, ha tingut un fort impacte en els nostres usuaris, sobretot inicialment, en què 
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molts d’ells manifestaren por i ansietat, dificultats per dormir i enyorança. Al llarg dels darrer mesos, 

amb la possibilitat de visites familiars (encara que siguin tant limitades) i les altres possibilitats de 

comunicació, hi ha una bona adaptació a aquesta nova realitat i les persones es mostren mes segures 

i accepten les limitacions socials que suposa la situació actual. 

A nivell cognitiu, en alguns usuaris que van patir COVID-19 amb simptomatologia, es va objectivar 

una davallada cognitiva i funcional secundària a la patologia, l’aïllament i la immobilització,  que en el 

alguns casos, no s’ha pogut recuperar. 

Ha estat un punt important, intentar pal·liar el distanciament social amb els familiars del usuaris, que 

abans tenien accés lliure al centre i als professionals. Això en alguns moments de desinformació ha 

causat certa inquietud i actituds desconfiades d’alguns familiars envers la actuació que s’estava 

duent a terme i la dinàmica del centre. 

Per això, s’han fet servir altres vies de comunicació: telefònica, mail, whatsapp, videoconferències,... 

per compensar aquesta distància i inseguretat. 

2.6.-Pla de treball 2021 psicòleg  

De cara al proper any 2021, com a objectius de l’àmbit de la psicologia, plantejo mantenir, 

conjuntament amb l’equip social i terapèutic, un bon pla d’activitats d’ocupació, dinamització i 

estimulació cognitiva, física i funcional i mantenir les activitats mes significatives. Entre elles, 

mantenir el grup de psicoestimulació cognitiva audiovisual, mes coneguda com el taller de 

memòria, un cop a la setmana. 

Un altre objectiu, seria mantenir les valoracions neuropsicològiques i afectives i socials a nivell 

individual i mantenir informades a les famílies d’evolució i resultats.  

Així com mantenir una comunicació mes fluida i freqüent amb aquells familiars que presentin mes 

neguit, inquietuds i demandes, per fomentar la confiança i la seguretat. 

Un altre objectiu seria millorar la atenció individual als usuaris en els entorns habituals, dedicant 

mes temps a l’observació directa i la interacció. 

Mentre duri la situació de confinament i distanciament social, un altre objectiu és mantenir i 

potenciar el pla de comunicació, per garantir una bona comunicació entre usuaris, personal, centre 

i/o familiars. Així com treballar en el Pla Social Media, per millorar la imatge del centre a nivell virtual 

i aprofitar les xarxes socials per arribar al públic. 

Finalment, mantenir la participació en el Pla de Formació del centre. 
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3.-Atenció sanitària  

3.1.-Visites mèdiques  
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3.2.-Derivacio a urgències  

En total es van fer 29 derivacions a urgències de 22 usuaris diferents :  

Motiu derivació a urgències :  

9 caiguda 

5 dificultat respiratòria  

3 Patologia cardíaca  

12 altres motius  

De les derivacions 2 van ser èxitus al HGG  
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De les derivacions a urgències per caigudes  4 usuaris van patir fractura : 

3 fractures de fèmur  

1 fractura cúbit-radi  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.-Lesions  per UPP 

El total de cures durant l’any han estat 109 , de 46 usuaris diferents 

Ulceres per pressió  21 

Ulcera vascular 5 
Traumatisme  15 

Ferides quirúrgiques  6 
Eczema  8 
dermatitis 11 

Contusió  10 
escalp 12 

rascada 6 
Altres  15 

Total ferides  109 
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4.-Activitats Dinamització  

Les activitats d’aquest any s’han vist alterades durant els mesos de març a maig per el 

COVID. Tanmateix hem intentat mantenir les activitats grupals  e individuals el màxim 

possible per mantenir un bon estat  cognitiu i emocional. Això ha afavorit la bona 

recuperació dels residents, i que no recordin el confinament de forma traumàtica.  

En relació a les activitats es realitza l’activitat de gimnàstica cada mati de dilluns a 

divendres. 

De les 11h a les 12,30h es realitzen activitats estimula ives individuals en funció de les 

capacitats de cadascú.  

El dilluns la psicòleg fa taller de memòria  

De es 16h a 17,30h de dilluns a divendres es realitzen diferents activitats grupals :  

-dilluns costura 

-dimarts manualitats : cada setmana hi ha una proposta  diferent 

 

-dimecres : musicoteràpia  

-dijous : activitat cultural ( el poble on vaig viure) recordem els pobles o regions dels 

llocs origen dels resident 
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Divendres : taller cultural o Bingo 

 

 

Altres activitats són les festes assenyalades :  

- Carnestoltes :  

Aquest any el carnestoltes ha anat sobre el tema de Mèxic.  

S’han realitzat diferents activitats per preparar el Carnestoltes :  

.Taller de manualitats :  

-pintar decorats : mural a l’entrada i la cantina del 

primer pis 

-fer flors de paper per les disfresses 

-fer papel picado per adornar típic de  les festes 

mexicanes 

-taller de costura : elaboració de vestits de les 

disfresses  
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- Sant Jordi: malgrat que acabàvem de sortir del moment més dur dels contagis de la 

pandèmia vam celebrar la diada de Sant Jordi amb al representació de la llegenda de 

Sant Jordi. 

 

-Diada : posada d ela senyera a la façana i activitat cultural de lectura de poesia i 

cançons catalanes. 
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-Nadal : Aquesta any el nadal ha estat especial i hem intentat compensar la falta de la 

companyia de les famílies amb diferents activitats:  

-adornar la casa : arbres de Nadal , exterior, pessebre  

- Cantada de Nadales  

-El Conte de Nadal 

- caga tio mòbil  

-Bingo de Cap d’any 

- Festa dels Reis  
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5.- Teràpia Ocupacional 2020.  

A continuació s’exposaran les diferents activitats i valoracions realitzades durant l’any 

2020, dutes a terme des del departament de Teràpia Ocupacional.  

Cal mencionar abans, que durant el mes de gener no hi va haver cap activitat ja que la 

incorporació laboral al centre de la terapeuta ocupacional és a mitjans del mes de febrer, 

a l’abril no hi ha quasi activitats ja que es trobava la residencia aïllada per Covid19 i com 

a professional estava de baixa per la mateixa malaltia, i durant el mes d’agost es van 

gaudir les vacances.  

 

1. Activitats: 

Des del departament de Teràpia Ocupacional, s’han dut a terme un total de 240 activitats 

durant l’any 2020 detallades a continuació: 

1.1. Estimulació funcional, sensorio-motriu i cognitiva.  

Activitat que s’ha dut a terme de dilluns a divendres pel matí a primera planta, on els 

usuaris presenten major dependència envers a les AVDB i demències més avançades. 

Com a conseqüència del perfil d’usuari que es troba a la primera planta, no es poden 

realitzar activitats dirigides en grup, i és per aquest motiu, que aquesta activitat està 

formada per tasques individualitzades, procurant cobrir la seva necessitat i interès tot 

valorant la seva capacitat d’execució tant física com cognitiva.  

S’han realitzat activitats de caire físic com ara la psicomotricitat aquelles persones que 

eren capaces de seguir ordres i mobilitzacions passives de manera individualitzada 

aquelles que ja no preserven capacitat. També s’han dut a terme activitats de motricitat 

més fina, mitjançant activitats manipulatives com per exemple trencaclosques, jocs de 

taula o manualitats.  

En quant a l’estimulació cognitiva, s’han dut a terme sessions de conversa, d’orientació a 

la realitat, reconeixement d’objectes, reminiscència... 

A més, i tenint en compte la situació que presenten certs usuaris d’aquesta planta (usuaris 

amb dependències totals tant físiques com cognitives), també s’ha dut a terme estimulació 

multisensorial, mitjançant activitats d’estimulació auditiva, olfactiva, vestibular, tàctil i 

propioceptiva.  
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D’aquesta activitat s’han realitzat un total de 182 activitats al llarg de l’any distribuïdes 

de la següent manera: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El grup d’usuaris que forma aquesta activitat és d’un total de 22 usuaris, on hi participen 

diàriament una mitjana del 77% d’assistència i/o participació. 

 

1.2. Activitat significativa i creativa. 

Activitat que es duu a terme a planta baixa per la tarda, dijous i divendres.  

En aquesta activitat, els dijous es treballa sobretot manualitats i aniversaris conjuntament 

amb la dinamitzadora. Els divendres, es dona lloc als jocs de taula, activitats d’oci i 

activitats d’estimulació cognitiva a partir de conversa, tallers de memòria visual, 

reminiscència... 
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D’aquesta activitat s’han realitzat un total de 48 sessions distribuïdes de la següent 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

El grup que l’activitat esta format per a 23 usuaris on la mitjana de participació és del 

91.30%. 

 

1.3. Psicomotricitat i rehabilitació funcional. 

Activitat de caire totalment físic i funcional rehabilitador. La psicomotricitat es basa en la 

realització d’uns 40 minuts d’exercicis guiats on l’objectiu principal és el manteniment de 

la mobilitat i funcionalitat motriu dels usuaris.  

La psicomotricitat es realitza en grup gran i activitat dirigida, mentre que la rehabilitació 

funcional s’ha realitzat de manera individual amb objectiu rehabilitador específic.  

En total s’han realitzat un total de 33 sessions, on la mitjana de participació és del 98%.  

 

2. Valoracions i Activitats de la Vida Diària Bàsiques 

Valoració específica de les habilitats preservades envers les activitats de la vida diària, 

que es basen en alimentació, vestit, higiene personal/bany, ús del WC, continència, 

deambulació, transferències i ús de les escales. 

Escala observacional que quantifica la capacitat preservada per a realitzar les diferents 

activitats mitjançant la valoració Barthel (escala que dona valor del 0 a 100 l’autonomia 

preservada (sent 0 la incapacitat total i 100 l’autonomia total)).  

Una vegada obtinguda la valoració es pauta un pla d’intervenció pactat conjuntament 

amb les auxiliars i si precisa d’algun professional més, amb l’objectiu de mantenir o 
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millorar l’autonomia observada, ja sigui amb rehabilitació, modificació de l’activitat i/o 

adaptacions de l’entorn si precisa. 

Durant l’any 2020, s’ha realitzat a un total de 69 usuaris la valoració de Barthel, que es 

distribueixen en quant a resultat de la següent manera:  

  

 

Al acabar l’any però la gràfica mostra diferències, sent la següent:  

 

 

Una vegada valorats tots els resultats de Barthel de inici a final d’any, s’observa una 

millora en  l’autonomia dels usuaris al acabar l’any.  

Aquest fet es podria explicar, ja que arrel del confinament, s’ha pogut treballar de manera 

més directa i ininterrompuda amb els usuaris, sense la interferència dels familiars, podent 
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així realitzar rehabilitació tant física com cognitiva de manera diària, observant millores 

notables envers a l’autonomia i connexió de l’entorn dels usuaris.  

Val a dir, que en certes ocasions també s’ha observat labilitat emocional en alguns 

moments i en alguns residents per a la distància familiar imposada per la pandèmia de la 

Covid19,  tot i no ser impediment notori en la majoria dels usuaris de la residència.  

 

3. Productes de suport 

En quant els productes de suport, s’han realitzat diferents assessoraments i reeducació 

en el seu ús. Aquest any 2020, s’ha finalitzat amb un total de 10 sol·licituds de PAO.  

Actualment, a la residència, el percentatge en l’ús de productes de suport és el següent: 
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6.-Valoració fisioteràpia 2020 

Aquest any 2020 s’ha hagut d’anar modificant la programació de les activitats que 

habitualment realitzava a les circumstàncies i necessitats de dels residents i la residència. 

Els primers mesos vàrem seguir la dinàmica ja marcada: 

Psicomotricitat grupal: 

Es realitza cada dia de 10 a 11 del matí. 

Després d’esmorzar fem una rotllana amb les cadires i participa gairebé tot el menjador 

més els centres de dia que arriben a les 10h. 

Realitzem exercicis motrius de tot l’esquema corporal fent 20 repeticions de cada 

moviment. També fem exercicis respiratoris i al acabar estiraments. Quan acabem fem 

memòria recordant el dia, mes i anys en que estem i parlem sobre si es un sant famós o 

si hi ha alguna festivitat, i inclús hi ha una senyora que hi ha dies que porta alguna petita 

lectura que compartim. 

 

Dins de l’horari diari que treballo al gimnàs, de 11 a 13, es fan diferents actuacions: 

 

• Treball Individual: per residents que necessiten una atenció més individualitzada i 
específica amb tècniques rehabilitadores. Normalment són residents post 
fracturats, post AVC, per una llarga immobilització tant a l’hospital com a casa, 
processos aguts... Aquí l’assistència és del 100%, ja que tenen una pauta de rhb 
i la mitja de participació diària és de 7. 
 

• Exercici Físic Autònom: hi ha residents que baixen de manera autònoma per fer 
activitat física, sense necessitat de que es faci una supervisió constant (prèviament 
se’ls hi explica l’aparatologia i la manera més adequada, per a cada un, d’utilitzar-
la). Ells decidien els dies i l’hora per baixar.  Diàriament l’assistència és de 2-3 
persones. 
 
 

• Grup gimnàs: S’agrupen entre 3-4 residents per patologies semblants i per 
afinitats entre ells per baixar junts al gimnàs. Sobretot va dirigit a les persones 
que autònomament no poden baixar i que necessiten més un manteniment 
funcional que una rhb més específica. Normalment el grup baixa uns 2 cops per 
setmana. 
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Aquesta activitat  que varem començar l’any passat no ha tingut molta continuïtat 

ja que molts residents volen un tracte més individualitzat i no volen fer-ho davant 

d’altres. 

 

Els dimarts i dijous de 16 a 17:30  treballo amb els residents de la 1º planta realitzant 

diferents activitats.  Els residents que es troben enllitats se’ls hi realitza mobilitzacions 

passives combinades amb estiraments i massatges per tal d’evitar la rigidesa muscular. I 

els que es troben a sala realitzem psicomotricitat més individual adaptant els exercicis a 

cada un d’ells. 

 

Però a partir de final de Març tot això va canviar donada l’entrada de la pandèmia. A 

conseqüència de les baixes laborals vaig estar durant unes 3 setmanes realitzant tasques 

d’auxiliar de clínica. Un cop les companyes s’anaven incorporant ja vaig passar a poder 

realitzar les tasques pròpies de fisioteràpia però s’havien de modificar donada les noves 

distribucions que es van tenir que realitzar per poder sectoritzar als residents per tal de 

tenir espai. Entre la terapeuta ocupacional, la dinamitzadora i jo ens vàrem repartir per 

tal de poder realitzar la Psicomotricitat grupal, ja que és una activitat que en els residents 

els hi agrada molt, i així ens assegurem que tots els dies realitzen una sèrie d’exercicis 

que els beneficien. 

Pel que fa al treball individualitzat els residents que podien baixar al gimnàs, baixaven. I 

els residents que estaven en aïllament, entrava (amb tots els epis que corresponien) a 

l’habitació per a realitzar la rhb.  

Cap a mitjans d’Octubre es va decidir sectoritzar encara més i es va posar en marxa la 2º 

planta amb uns 8-10 residents com a unitat de convivència. Els primers dies vaig ser la 

responsable d’ensenyar a les auxiliars que estarien treballant en aquesta planta de com 

realitzar les diferents activitats que es van pauta, la psicomotricitat, activitats més 

individualitzades adaptades a cada resident... La veritat que va ser un canvi molt 

beneficiós per els residents. 
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Valoració caigudes 2020  

 
Nombre de caigudes: 

 

  
En total s’han registrat 92 caigudes durant l’any 2020 (12 més que l’any passat). S’ha de 
tenir en compte que el mes de Març una mateixa resident va patir 4 caigudes, i el mes 
d’Octubre una altre resident també va caure 4 vegades.  

 
Lloc de les caigudes 

Aquest any el lloc on s’han produït més caigudes ha sigut a les habitacions i als banys 
de les habitacions ja que els residents han passat molt de temps en elles i també els 
ingressos han estat en aïllament i al mateix temps en adaptació, i s’han produït caigudes. 
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Hora de les caigudes 

 

 
La franja 
d’horari amb 
més incidència 
ha sigut de 
21 a 22h, on 
els residents 
estan a les 
habitacions 
per preparar-
se per anar a 
dormir (poden 
estar més 
cansats, 
adormilats..) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

1-2H 2-3H 3-4H 4-5H 5-6H 6-7H 7-8H 8-9H 9-10H 10-11h 11-12h 12-13h

0
2
4
6
8

10
12

13-
14h

14-
15h

15-
16h

16-
17h

17-
18h

18-
19h

19-
20h

20-
21h

21-
22h

22-
23h

23-
24h

24-
01h



Memòria Residencia Francesca Roig 2020    
 

Montserrat Aguilar Casacuberta  
Equip tècnic residencia  

26 

 
Conseqüències 

 
En 

aquest any hi ha hagut 4 fractures: 
Pilar Alvarado (Agost) Fx de fèmur, RESOLTA 
Victoriana Curado (Oct) Fx de fèmur, RESOLTA 
Manuela Serrano (Oct) Fx de radi i cúbit, RESOLTA 
Maria Dalmau (Oct) Fx de fèmur, NO RESOLTA (està actualment encara en procés de rhb i donat 
el seu deteriorament cognitiu és més difícil). 
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El PERSONAL  

La gestió del personal també s’ha vist afectada per la crisi de la Covid 19 . 

1.1.Absentisme:  

En primer lloc  es va incrementar el nombre de persones de baixa degut als 

contagis del Covid 19 durant els mesos de març i abril. Un cop superat aquest 

període les baixes han estat les habituals. 

Des de finals de març fins a finals de maig va haver de baixa degut al covid 19 :  

-1metge  

-2 infermeres 

- 2 aux. de nit  

-8 aux. de tarda  

-4 aux. de mati  

-6 aux. de cap de setmana  

-1 manteniment  

-1 fisioterapeuta 

-1 psicòleg 

-1 terapeuta ocupacional  

Un total de 27 persones de baixa per el motiu de la COVID 19 , que representen 

un 67 % de  la plantilla de baixa en total , i un .Al marge de les 2 aux i l’animadora 

que ja portaven baixes de llarga durada, que avui n dia encara no s’han 

incorporat. 

Degut a la disminució del nombre de usuaris  atesos i al tancament de l centre 

de dia partir del mes d’agost es van suprimir alguns llocs de treball: - 2 aux al 

torn de mati / 2 aux torna de tarda/ 1 recepció cap de setmana /2 aux cap de 

setmana. Perquè hi hagi una major vigilància de la situació del Covid 19 s’ha 

incorporat una infermera més al mati els caps de setmana.  

Durant aquesta any han marxat 3 auxiliars a treballar cap altres sectors. Aquesta 

situació ja fa 3 anys que ses repeteix degut al canvi de la situació econòmica  

2.2:-Formació i vigilància de la salut 
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En el mes de maig es van realitzar les revisions mediques a tot el personal i es 

va afegir una serologia per conèixer si el personal havia generat anticossos. 

Formació :  

S’han realitzat diferents formacions sobre prevenció de Covid i d’altres 

formacions programades que han tingut un impacte molt positiu en l’activitat 

del centre. La  formació la realitzen els professional del centre i  estan dirigides  

sobretot al personal auxiliar d’atenció directe.  

 

 

Altres temes :  

1.-Qualitat : durant el mes de novembre es va realitzar l’auditoria de qualitat amb 

resultats positius.  

2.-Pla de contingència : S’han elaborat diferents plans de contingència per fer 

front a la situació critica de la pandèmia . 

3.-Canvis en la comunicació amb les famílies que han obligat al centre a invertir 

en dispositius de comunicació: s’han adquirit 3 mòbils : un per cada planta .S’ha 

reforçat la comunicació també via email : cada setmana s’envia un comunicat per 

informar del a situació en general. Cada professional té assignat un grup de 

residents i es comuniquen amb les famílies periòdicament.  

TEMA  TIPUS DE FORMACIÓ DATES  DURADA 

demencies i simptomatologia  Tania Ruiz  10 i 17 de febrer 3h  

Cures basiques de infermeria  Imma Rico i Elisabet Amoros  24/02/2020 1h 30m 

Ulceres per pressió , venoses i arterials  Imma Rico i Elisabet Amoros  02/03/2020 2h 30m 

Mesures prevetives i higieniques .Circuits de sectoritzacio  M. Aguilar  29/04/2020 1,30h  

Curso de Prevencion Infeccion transmision COVID 19  SIS PREVENCION  ABRIL-MAIG  1h 30m 

DISFAGIA OROFARINGIA  Elisabet Amoros 3-juny -20  1h 30m 

MOBILITZACIONS I AJUDES TECNIQUES  Elisabet Amoros 10 JUNY  3H  

COM PRENDRE MOSTRES PER FER PCR  ACRA /WEBINAR 30/09/2020 1H 

GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ EN LA CRISIS  ACRA/TELEFORMACIÓ 4-11 JUNY  5 

COACHING NIVELL BASIC  ACRA/AULA VIRTUAL  26 JUNY AL  24 JULIOL  22H 

PNL  ACRA/TELEFORMACIÓ 25 JUNY AL 23 DE JULIOL  22H 

GESTIÓ DEL TEMPS  ACRA/AULA VIRTUAL  3 /9 AL 9/10 22H 

GAMIFICACIÓ  ACRA /AULA VIRTUAL  21-9 AL 23-10  22H 

COMUNITY MANAGER  ACRA /AULA VIRTUAL  18-11-20 AL 19-12-20  22H  

ACTUALITZACIÓ MESURES COVID 19 M. Aguilar  23-24-25novembre  1h 

    

    

  
   

file:///C:/Users/FAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/registres%20formació/demencia.pdf
file:///C:/Users/FAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/registres%20formació/cures%20de%20infermeria.pdf
file:///C:/Users/FAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/registres%20formació/ulceres%20decubit.pdf
file:///C:/Users/FAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/registres%20formació/sectoritzacio%20covid.pdf
file:///C:/Users/FAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/registres%20formació/certificats%20covid
file:///C:/Users/FAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/registres%20formació/problemes%20de%20deglució.pdf
file:///C:/Users/FAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/registres%20formació/MOBILITZACIONS%20I%20AJUDES%20TECNIQUES.pdf
file:///C:/Users/FAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/registres%20formació/MOSTRES%20PCR.pdf
file:///C:/Users/FAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/registres%20formació/coaching%20nivell%201.pdf
file:///C:/Users/FAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/registres%20formació/pnl.pdf
file:///C:/Users/FAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/registres%20formació/control%20temps.pdf
file:///C:/Users/FAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/registres%20formació/actualitzacio%20covid%20novembre.pdf
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4.-Adequació d’espais per les visites : S’ha realitzat un divisió en la sala Corbera 

per poder crear un sala de visites amb accés des de l’exterior. Espai que en un 

futur es vol dedicar al centre de dia .  
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RESULTATS COMPARATIUS 2020-2019

0 
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DESPESES 2020  

Com podem apreciar en el quadre anterior les despeses de l’any 2020 mostren la situació 

que s’ha viscut durant aquest any . 

Increment de les despeses de material de farmàcia i de material fungible per que tot i 

que la Generalitat ens subministra material de EPI inicialment no va ser així, per altre 

banda hi ha hagut un increment important en el cost dels guants que s’ha triplicat el seu 

cost. També en  la partida de higiene hi ha el cost del hidrogel que hi ha ampolles 

distribuïdes per tota la casa i es una despesa que abans no teníem.  

En relació al material fungible durant  el primer mes de la pandèmia es va fer servir tot 

de un sol ús per els àpats, i ara actualment es fa servir estovalles individuals, tovallons i 

pitets de paper que es llencen després de cada àpat. 

En relació a les despeses de personal a  partir del mes de maig es va reduir la plantilla 

de l’equip d’auxiliars, malgrat que durant l’estiu es va haver de contractar gent per les 

vacances, això ha comportat una reducció de despeses en salaris i seguretat social . S’han 

incrementat les despeses d’aquest apartat en les proves COVID i en les indemnitzacions 

dels acomiadaments que es van fer. Per aquest motiu l’increment en relació a l’any passat 

és de un 2,27%. 

En relació al serveis externs hi ha hagut una disminució d’un 20,40%  de costos , cal 

assenyalar la disminució d’un 31,80% del consum elèctric gracies a la  instal·lació de 

plaques solars.  

En relació als serveis externs ,el servei de bugaderia extern es va deixar de contractar a 

partir de febrer. Es va reorganitzar el servei de recollida i neteja de la roba,  que va 

possibilitar rentar en el centre la roba blanca que anteriorment es portava  a bugaderia, 

i suprimir les hores de bugaderia a la tarda. Aquestes hores després es van incorporar  

la  neteja del diumenge,  que abans no hi havia,  per  seguir els protocols de desinfecció 

degut al COVID19. 

També estan incloses les despeses de les proves COVID 19 que degut als resultats,  al 

final no es van cobrar a les famílies. 

En relació a l’any 2019 hi ha una disminució de la despesa de 1,89%. 
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INGRESSOS  

INGRESSOS 2020                          -       

Aportació residents          934.783,62         1.081.236,31  -          146.452,69  -13,54 

Aportació resident icass          235.588,83             281.691,82  -            46.102,99  -16,37 

TOTAL RESIDENTS       1.170.372,45         1.362.928,13  -          192.555,68  -16,45 

Aportació centre de dia            16.841,05               88.476,71  -            71.635,66  -425,36 

Aportació icass centre de dia               9.343,26               42.415,04  -            33.071,78  -353,96 

TOTAL CENTRE DE DIA            26.184,31             130.891,75  -          104.707,44  -399,89 

Devolució ingressos                          -                                -     

TOTAL INGRESOS D'EXPLOTACIO      1.196.556,76         1.493.819,88  -          297.263,12  -24,84 

ALTRES INGRESSOS                           -       

Fundació Montaña            30.492,00               30.492,00                             -    0,00 

Donatius              8.022,00                 8.061,50  -                    39,50  -0,49 

Ingressos furgoneta              1.166,00                 6.038,74  -              4.872,74  -417,90 

Ingressos extraòrdinaris  -               856,01  -                 114,23  -                 741,78  86,66 

Ingressos ICASS COVID         182.055,41               44.478,01             137.577,40  75,57 

Ingresos/Despeses exercicis anteriors                 632,23                      632,23  100,00 

TOTAL ALTRES INGRESSOS          221.511,63               44.478,01             177.033,62  79,92 

TOTAL INGRESSOS RESIDENCIA       1.418.068,39         1.538.297,89  -          120.229,50  -8,48 
 

Com podem observar en el quadre anterior hi ha una disminució de un 8,48% de 

ingressos degut a la COVID 19. Desprès de les baixes que es van produir duran tle mes 

d’abril degut  a la pandèmia no ens van permetre els ingressos fins al juny, després ens 

van tornar a prohibir els ingressos a l’agost , i durant els mesos de novembre i desembre 

degut als falsos positius també vam tenir les entrades restringides.  

La situació de pandèmia i l’impacte que aquesta ha tingut en el nostre sector, implica que 

hi hagi poca demanda de places, i com que totes les residencies ens trobem en situació 

semblant també hi ha molta competència, baixant preus i costa més fer ingressos. 

Referent al centre de dia es va haver de tancar i a partir del mes de setembre es podia 

reobrir però amb unes mesures que no podíem garantir. En el moment que autoritzin que 

els residents de centre de dia puguin compartir espais i professionals amb la resta de 

usuaris tornarem a obrir el centre de dia, perquè actualment no disposem d’espai ni de 

personal. Hauríem de contractar 2 auxiliars per poder oferir el servei de dilluns a 

divendres de 8h a 18h.  

Hem de remarcar com podem veure en el quadre següent que gràcies al suport econòmic 

del departament de Benestar social els resultats no han estat pitjors,  del que ja han estat, 

degut a aquesta situació extraordinària de pandèmia mundial. 

 



Memòria Residencia Francesca Roig 2020    
 

Montserrat Aguilar Casacuberta  
Equip tècnic residencia  

33 

APORTACIÓ COVID 19 DEPARTAMENT DE BENENESTAR I FAMILIA 

  

 

Actualment el departament s’ha compromès per aquest any 2021 :  

Servei de residencia  

Increment de quota Grau 3 de  1869,41 € a 1.944,23  €/mes. Complement de 

196,30€ per plaça publica. Unificació de quota Grau 2 i Grau 3. 

Aportació per 2 places buides de 1588 € per plaça més , en tenim dues de reservades. 

Servei de centre de dia  

Increment de quota de estades de 30 dies de 874,78 € a 964,51€ .Complement de 

60€ mes per plaça publica ocupada. 
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PRESSUPOST 2021  

Despeses 
2021 

2020 2021 
pressupost 

Diferencia  % 

Compres  50.916,78 47.340,21 -3.567,57 -7,56 

Personal  1.026.136,12 990.000 -36.136,12 -3,65 

Tributs  1500,96 1.600 99,04 6,19 

Serves i 
consums  

79.616,77 76.060,94 -3.555,83 -4,67 

Altres 
despeses 

2.517,77 3000 482,23 16,07 

Serveis externs  323.418,91 357.946,65 34.527,74 9,65 

Total despeses 1.484.107,31 1.474.347,80 -9.759,51 --0,66 

 

Es difícil aquest any fer un pressupost per la situació de incertesa actual sobre la 

ocupació de les places, i la situació de la pandèmia.  

Hem elaborat el pressupost en funció de la situació actual. Es preveuen reduccions en 

les partides de compres i personal.  

Increment en la partida de serveis externs per el servei de cuina si es manté la màxima 

ocupació .  

Ingressos 
2021 

2020 2021 
pressupost 

Diferencia  % 

Residents  1.170.372,45 1.375.382 205.009,55 14,91 

Centre de dia  26.184,31 63.000 36.815,69 58,44 

Total residents  1.196.556,76 1.438.382 241.825,24 16,81 

Altres 
ingressos  

221.511,63 38.514 -182.997,63 -475,15 

Total ingressos  1.418.068,39 1.476.896 58.827,61 3,98 

 

En la previsió de ingressos es preveu la ocupació màxima del centre en la situació 

actual sense les tres places que s’han perdut: 2 per aïllament i una habitació que s’ha 

convertit en individual per necessitats del servei. 

També es preveu les 24 places publiques ocupades al 100% amb les noves 

aportacions de grau 3 i complements . 

En relació a les places de centre de dia es preveu  ocupació de 15 places durant 6 

mesos amb un aportació mitjana de 700€ per usuari.  
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Pla de treball 2021  

El pla de treball del 2021 continua esta marcat per la situació de crisi de la Covid 

19, l’objectiu en principal   es seguir continuant treballant en les mesures de 

prevenció per evitar nous contagis.  

Altres objectius :  

- Mantenir els residents el màxim d’activats i motivats , tenint  cura del seu 
estat de salut i emocional.  

- Ajustar les despeses als ingressos . Contenció de la despesa: revisió de 
proveïdors  i serveis.  

- Mantenir i millorar els  aspectes relacionat amb la qualitat del servei .  

- Millorar la posició i visibilitat de la entitat a internet. 

- Millorar la formació del personal .  
 

Activitats :  

1.- Obrir el centre de dia de nou.  

2.-Revisió de proveïdors. 

3.-Crear comitè de qualitat perquè revisi periòdicament les activitats del centre. 

Pla social media :  

• Pagina web  
-Actualització  anual de la pagina web : memòries, qualitat  

-Publicació cada 15 dies al blog sobre temes relacionats amb el treball en el centri 

després enviem link al email dels familiars.  

• Instagram i Facebook  
Unificació de les pagines dels dos centres amb publicacions setmanals de les 

activitats. 

PLA DE FORMACIÓ 1ER SEMESTRE  

TEMA  MES  FORMADOR  

HIGIENE I ESTIMUACIÓ 
SENSORIAL 

GENER  NAJLA I ANNA  

QUALITAT  FEBRER MONTSE  

DCM  FEBRER  ANA I TANIA  

PREVENCIÓ ULCERES I 
FERIDES 

MARÇ  INFERMERIA 

MOBILITZACIONS  ABRIL  LORENA I ANA  

ATENCIÓ A LA MORT  MAIG  MONTSE  
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Conclusions  

Ha estat un any difícil per la gestió del centre tan a nivell organitzatiu com emocional. Hi 

ha hagut moment de molta tensió, pressió, incomprensió per part de molta gent, que han 

desgastat molt a nivell organitzacional i personal.  

Ens hem trobat com a sector criticats, desprestigiats i maltractats per molts mitjans de 

comunicació. Malgrat això, hem remuntat i seguim treballant amb vocació i il·lusió. 

En contrapartida des de les administracions publiques,  socials i sanitàries s’han adonat 

que estàvem abandonats, i que els recursos eren totalment insuficients.  

Per això,   s’està parlant d’un nou model; s’han incrementat les aportacions que només 

s’havien modificat un cop des del 2007;  i des del departament de salut s’ha començat a 

obrir la possibilitat de que des dels centres es pugui gestionar el historial del pacient, i 

que cada cop més  es facin  més consultes via telemàtica. 

Cada crisis ens ofereix noves oportunitats i creiem que com a organització estem 

preparats per adaptar-nos als canvis que es vagin produint.  

 


