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ÀREA DE GESTIÓ
Podem observar que el nombre de usuaris atesos durant l’any 2016 s’ha anat mantenint
respecte l’any, havent-hi un augment destacat durant els mesos d’estiu i tardor. La
totalitat d’usuaris atesos ha estat de 26 durant tot l’any.

El nombre d’ingressos realitzats durant l’any 2016 ha estat de 8 usuaris. Els major
nombre d’ingressos han estat els mesos de Juny i Juliol. Per altra banda, les baixes
durant aquest any han estat de 7 usuaris on es pot veure que coincideixen amb el mateix
nº d baixes el mes de Gener, Març, Juliol i Desembre.
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La tipologia d’usuaris atesa durant l’any 2016 en el nostre servei ha estat, 12 usuaris/es
que pateixen Trastorns Funcionals, 8 usuaris/es que pateixen Trastorns Cognitius i 2
usuaris/es que han estat un Risc Social.

Els usuaris atesos en el servei de centre de dia han estat 14 dones i 7 homes. L’edat
mitjana dels usuaris durant l’any 2016 ha estat de 84 anys.
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Observem, doncs, que la distribució del tipus de jornades utilitzades pels usuaris ha
estat la següent:
De jornades senceres n’hi ha hagut 168 d’ utilitzades, 45 de mitges jornades, i 36 de
dies alterns.

Les estades realitzades durant aquest any sempre han estat superiors a les estades
esperades. El període en què veiem que la diferència entre estades realitzades i estades
esperades és més gran ha estat els mesos de Juny, Juliol, Agost, Setembre i Novembre.
Podem observar que partim amb una diferència de 105 estades de més realitzades en el
mes de Juny, Juliol, Setembre i Novembre i 90 realitzades de més al mes d’Agost.
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Al gràfic següent es pot veure la diferència entre les Estades Esperades i les Realitzades.
Les estades realitzades durant l’any 2016 han estat de 4.613 i les estades esperades han
estat de 3.705. La diferència de les estades de més han estat de 908.

Pel que fa a la utilització del transport en el servei de centre de dia durant l’any 2016, al
Març fins al mes de Juny hi ha més usuaris que utilitzen el transport particular, però
després hi ha un canvi al Juliol on queda igualat. Gener i Desembre es fa més ús del
transport adaptat.
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La procedència dels usuaris en el servei de centre de dia durant aquest any 2016 ha estat
de 12 usuaris de la població d'Anglès i 11 d’altres poblacions.

Les causes de les baixes en l' any 2016 han estat les següents: 2 usuaris s’han traslladat
a residència, 4 usuaris han retornat a domicili i 1 usuari ha sigut baixa per èxitus.
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Cal tenir en compte la procedència dels usuaris d’acord amb les corresponents
derivacions. Usuaris derivats per Serveis Socials dels corresponents Ajuntaments (tant
d’Anglès com pobles veïns) ha estat 1 persona, i les que provenen de consulta privada
per la família de l’usuari/a han estat 7. Derivat de Salut Mental ha estat 1 persona.

El coopagament de la taxa del servei de centre de dia durant el any 2016, 15 usuaris han
realitzat el pagament de manera privada i 19 usuaris se'ls ha atorgat plaça concertada
per Llei de la Dependència.
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De les 15 persones que al llarg de l'any han ocupat plaça concertada podem dir que 3
usuaris han ocupat una plaça per l'ajuda de la dependència amb un grau 1.2, 8 usuaris
han ocupat una plaça per l'ajuda de la dependència amb un grau 2,2, 1 usuari/a ha
ocupat una plaça per l’ajuda de dependència amb un grau 1.3, i 2 usuaris/es ha ocupat
una plaça per l’ajuda de dependència amb un grau 2.3.
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ÀREA D’INFERMERIA
La infermera és la persona que té cura de la salut i el benestar de les persones que té al
seu càrrec.
L’objectiu principal és donar una atenció global (biopsicosocial) a les persones ateses,
tenint en compte la seva història de vida i el procés de salut/malaltia, per poder mantenir
o millorar la seva qualitat de vida.
La metodologia que utilitzem és el model conceptual de la Virginia Henderson, que hi
recull de forma desglossada 14 tipus de necessitats bàsiques. Aquestes necessitats les
apliquem per fer les cures bàsiques, integrant els coneixements que afavoreixin la
independència de la persona en la satisfacció de les seves necessitats bàsiques i també
de mantenir i afavorir la seva salut.
El següent gràfic desglossa els nivells de dependència durant l’any 2016. Els de nivell
alt són 10 usuaris/es, nivell mitjà en són 6 usuaris/es i nivell baix són 14 usuaris/es.

En la valoració de les 14 necessitats en el usuaris atesos s’observa les necessitats amb
més demanda.
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El següent gràfic mostra l’evolució d’autonomia dels usuaris atesos en l’any 2016
segons l’escala de Barthel, 8 usuaris/es han perdut autonomia, 16 s’han mantingut
estables, i 6 usuaris/es hi ha hagut millora.

Hi ha 3 usuaris amb dependència total, 6 amb una dependència severa, 9 amb
dependència moderada, 6 usuaris amb dependència parcial i 9 amb 100% d’autonomia.
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ÀREA FISIOTERÀPIA
La fisioteràpia en el centre de dia, té com a objectius millorar o mantenir l’autonomia i
la independència de l’individu, conservar i evitar la pèrdua de les aptituds físiques,
tractar problemes traumàtics, alleujar el dolor de diferents parts del cos i aconseguir un
estat de salut òptim d’acord a l’edat.
Per aconseguir aquests objectius utilitzarem diferents teràpies:
• Teràpia individual
• Rehabilitació de la marxa
• Grups de gimnàs i psicomotricitat
1. Teràpia individual
S’aplica un tractament personalitzat als usuaris que ho requereixen, adaptant-se a les
seves necessitats i condicions físiques i mentals. En la teràpia individual utilitzem vàries
tècniques com:
Mobilitzacions passives i estiraments: L’objectiu és mantenir l’arc de moviment de cada
articulació per tal d’evitar l’aparició de rigideses, dolors i patrons de replegament.
Exercicis actius: són per millorar o mantenir la força muscular, la capacitat de moure’s i
també per a millorar la pròpia percepció i equilibri de la persona.
Reharmonització d’articulacions: S’aplica en casos traumàtics en que alguna articulació
ha quedat descentrada o bloquejada, per tornar-la al seu lloc.
Massatge: Alleugen el dolor, disminueixen tensions i milloren la circulació sanguínia i
limfàtica.
Aplicació fred o calor: En casos puntuals d’inflamacions i cops aplicarem fred i en
sobrecàrregues i dolors musculars aplicarem calor.
Infraroig: L’aplicació de calor local a certes zones adolorides disminueix el procés
àlgic.
2. Rehabilitació de la marxa.
Quan l’usuari ha patit un deteriorament físic que li dificulta la marxa, s’ajuda amb
exercicis i pràctica d’aquesta, perquè mica en mica agafi seguretat i fermesa. També es
valora l’ús d’ajudes tècniques que pugui necessitar. D’altra banda, en les persones que
són autònomes, es fomenta el sortir a caminar per mantenir la forma física.

10

3. Grups de gimnàs i/o psicomotricitat.
És un treball en grup que fomenta la interrelació entre els usuaris i alhora treballa el
manteniment de la salut física i mental. Es combinen exercicis actius de tot el cos,
treball respiratori, treball d’equilibri, exercicis de concentració i sessions de relaxament.
L’estudi d’aquesta memòria s’ha realitzat sobre el total d’usuaris (23 persones), durant l’any
2016, agrupant-los segons el nivell de dependència física de cadascú (tenir en compte que
també hi intervé el factor cognitiu a l’hora de valorar el nivell de dependència física) en
autònoms, dependència parcial, dependència moderada, dependència severa i totalment
dependents:

Cal destacar que en els residents autònoms, dependència baixa i moderada es prioritza
el treball de la marxa i gimnàs a fi de potenciar i /o mantenir-les. En els usuaris amb
dependència alta i dependents, majoritàriament s’aplica teràpia individual a fi d’evitar o
frenar les retraccions que van apareixent a causa de no moure’s.
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ÀREA EDUCATIVA
Durant l’any 2016 la intervenció en l’àmbit socioeducatiu ha partit dels següents
objectius generals:
1. Millorar la qualitat de vida en els aspectes bio-psico-socials de la persona atesa.
2. Estimular processos motors, perceptuals, cognitius i socioafectius.
3. Mantenir la integració i la relació amb l’entorn.
4. Motivar les persones ateses a mantenir-se actives.
Emmarcats en 4 grans àrees de la persona, s’han treballat els següents continguts:
Àrea Social:
- Relació entre iguals.
- Relació amb l’entorn.
- Decoració dels espais propis.
Àrea Emocional:
- Autoestima.
- Autoimatge.
- Història de vida.
- Reminiscència.
- Coneixement de les pròpies habilitats i limitacions.
Àrea Cognitiva:
- Atenció i concentració.
- Competències bàsiques (lectoescriptura i càlcul)
- Estimulació visual.
- Estimulació tàctil.
- Estimulació auditiva.
Àrea Motora:
- Psicomotricitat.
Les activitats estan dividides en tres grups, en funció del grau d’implicació dels
professionals: activitats lliures no dirigides, activitats dirigides per les
gerocultores/auxiliars de geriatria i activitats dirigides per l’educadora social.
Les activitats estan estructurades i plantejades a la programació que elabora l’Educadora
Social: setmanalment es facilita a les gerocultores la programació de la setmana
juntament amb les indicacions per a la dinamització i realització de les activitats.
La programació de les activitats realitzades ha respost a dos centres d’interès paral·lels.
El que guia la dinamització del centre de dia són les festes populars i les estacions,
cadascuna d’aquestes celebracions ha dirigit la temàtica de les activitats que s’han
realitzat, especialment de les manualitats i la decoració dels espais. D’altra banda, per
evitar caure en la desmotivació o l’avorriment (promogut per una activitat massa
repetitiva o monòtona), també s’ha iniciat el treball per centres d’interès setmanals.
Aquests últims, majoritàriament, orienten les activitats de les àrees cognitiva i
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emocional (tallers de conversa, reminiscència, lectoescriptura...) i ocasionalment algun
taller de manualitats.
S’observa major participació en aquelles activitats grupals: festes/celebracions,
estimulació cognitiva i musicoterapia. El motiu d’aquesta alta participació és perquè són
activitats que es poden treballar amb diferents persones independentment de la capacitat
cognitiva.
També és elevada la participació en converses, ja que es fa de manera més indirecte i
durant el dia, i també intermitentment de forma més dirigida.
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ENQUESTES USUARIS DEL SERVEI 2016

Les enquestes de satisfacció realitzades als usuaris de Centre de Dia, Molí de Cuc
d’Anglès, han estat elaborades dins el programa de qualitat de l’any 2016 i reflecteixen
les variables que defineixen el grau d’atenció i qualitat que s’ofereix dins el nostre
servei. Aquesta mostra ha estat d’11 usuaris, dels 18 usuaris que utilitzen el servei, i les
variables que hem volgut quantificar han estat àpats, higiene personal, higiene de
l’entorn, tracte personal, intimitat, relació interpersonal, relació amb l’entorn i
autonomia i llibertat personal dels usuaris.

Àrea menjar

14

15

Higiene personal

16

Higiene del servei

17

Tracte personal

18

19

Relacions interpersonals

20

Relacions en l’entorn

Intimitat

21

Autonomia i llibertat personal

22

23
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QUÈ ÉS EL CENTRE DE SERVEIS CANPEDRÓ
El Centre de Serveis Canpedró de la FUNDACIÓ CANPEDRÓ amb l’objectiu de donar
resposta ara a la pobresa i solitud de les persones més necessitades. Aquesta resposta
s’adreça a aquells que més ho necessiten: col•lectius amb risc d'exclusió social per causa
de l'actual crisi econòmica, particularment famílies en situació de pobresa, amb tots els
seus components a l'atur i amb infants, així com joves sense feina i sense cap mena de
recolzament familiar i persones grans del barri de Sants.

Les activitats del Centre de serveis Canpedró s’articulen al voltant d’un menjador social
per a 88 persones, de dilluns a diumenge, tots els dies de l’any, amb serveis de bugaderia,
d’higiene personal, d’atenció d’infermeria, suport personal i activitats sòcio-culturals de
lleure. D'altra banda, l’obertura d'aquest menjador s’ha traduït igualment en la creació de
llocs de treball directes i d'oportunitats per al voluntariat.
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30.459 ÀPATS

253 USUARIS

95 INFANTS

65 FAMÍLIES

261 VOLUNTARIS
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SERVEI DE MENJADOR
Durant 2016 al Centre de serveis Canpedró es van servir un total de 30.459 àpats.
La gràfica següent mostra la distribució del nombre d’àpats segons els diferents convenis
signats per la nostra entitat amb l’Ajuntament de Barcelona amb el programa d’àpats
amb companyia i el programa de vulnerables i SCs Càritas, així com els finançats
directament per la Fundació.

CONVENI AMB EL PROGRAMA DE VULNERABLES / FAMÍLIES
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CONVENI AMB EL PROGRAMA D’ÀPATS EN COMPANYIA

CONVENI AMB CÀRITAS
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Les derivacions realitzades al nostre servei en el conjunt dels programes han estat en un
34 % de Numancia, 25% des de cotxeres, i un 14 % Marina, la resta de derivacions en
menor percentatge responen a les necessitats d’altres S.S de la ciutat i rodalies .
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SERVEIS DE BUGADERIA I BANYS
El Centre de serveis Canpedró ofereix als seus usuaris la possibilitat d’utilitzar el serveis
de bany (dutxes, amb provisió de sabó i tovalloles) i de bugaderia (rentadora i assecadora)
davant la creixent pobresa energètica que viu un nombre creixent de persones.
Aquest any 2016 han utilitzat aquests serveis;
-

25 usuaris han utilitzat el servei de bugaderia
35 usuaris han utilitzat els serveis de dutxes.
12 infants i 23 adults

S’HAN REALITZAT

1.802 RENTADORES/
ASSECADORES

i

1.410

BANYS A PERSONES GRANS, ADULTS, FAMÍLIES
INFANTS .
SERVEI D’INFERMERIA

El servei d’infermeria de Canpedró du a terme un recollida individualitzada d’història
d’infermeria de tots els usuaris del Programa d’Àpats en Companyia i, a més, també de
la resta d’usuaris que pateixen una malaltia crònica que requereix una supervisió (com
ara diabetis o hipertensió). El seguiment i valoració de les necessitats bàsiques es fa a
partir dels protocols següents:
-

Control de glicèmies
Control d’hipertensió
Control i administració de medicació
Control i supervisió de dietes especifiques
Control i supervisió d’hàbits higiènics
Cures d’infermeria
Gestió de casos que requereixen un tractament individualitzat

Les actuacions dutes a terme són difícils de quantificar perquè el col·lectiu que s’atén al
servei fa que les seves demanades siguin pràcticament diàries. Per terme mitjà s’han dut
a terme durant 2016

3 ACTUACIONS DIÀRIES
25 ENTREVISTES/ HISTORIA D’INFERMERIA.
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PROJECTE PETITS DINARS
Durant el curs escolar els menjadors escolars atenen els seus alumnes. Però, què passa
amb aquests infants durant les vacances, quan les seves famílies es troben en situació de
risc d’exclusió social? Com a resposta, l’Associació ha llençat un nou projecte:
“PETITS DINARS”
El projecte consisteix en millorar les condicions de vida dels infants de les famílies que
s’atenen al Centre de serveis de Canpedró, cobrint les necessitats bàsiques d'alimentació
durant els períodes no escolars 188 dies per any (caps de setmana, festius, vacances
d’estiu, Pasqua i Nadal) des de les 13 del migdia fins les 7 de la tarda, així com organitzant
tallers lúdics durant els esmentats períodes, per tal de col•laborar en totes aquelles
necessitats socioafectives que els infants en aquesta situació poden presentar.
Els objectius són dos:
1.

2.

Garantir els àpats principals (dinar, berenar i sopar) als infants de 2 a 14 anys de
les famílies en risc d’exclusió social durant les vacances escolar, caps de setmana
i festius oferint dietes equilibrades i contribuint a la promoció hàbits d’higiene que
ja duen a terme les escoles durant el curs.
Contribuir a la seva educació, tot fomentant el reforç dels aprenentatges escolars,
un lleure constructiu i el valor de compartir.

8

Durant aquest any han participat en aquest nou projecte 98 infants, 49 nens i 46 nenes
de 2 anys fins els 18 anys.
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Els àpats servits als infants han estat 7.633 al llarg de tot l’any.
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El infants atesos pel projecte Petits Dinars procedien en un 79 % de casos del Programa
de Vulnerables i Famílies, i la resta, el 21%, del Programa de Càritas.
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ASSOCIACIÓ ( Vulnerables)

El projecte Petits Dinars ha acollit infants de 10 CSS diferents , encara
majoritàriament la demanda s’ha fet des de Numància i SAIER, les Corts.
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1

que

La UNIVERSITAT POMPEU FABRA i l'Associació Acció
Hospitalitària (AAH) han signat un conveni per fomentar
la sensibilització i el voluntariat social de la comunitat
universitària envers els col·lectius desfavorits,
col·laborant en els serveis que realitza el projecte d'AAH a
través del Centre Canpedró i mitjançant el programa que
du a terme UPF solidaria.
Quines modalitats de voluntariat s'ofereixen?

Tipus de voluntariat

Voluntariat durant períodes no lectius a
la UPF
(Programa petits dinars)

Compromís i durada

•

Els estudiants fixaran els dies que dedicaran amb el responsable
de tutorització dels voluntaris

•
•

Compromís: 24 hores/ 50 hores
Durada de la col·laboració: durant els períodes de vacances de
Nadal, Setmana Santa i/o estiu.

Compromís i durada

Tipus de voluntariat
Reforç escolar

•

Els estudiants tutoritzaran un infant/adolescent convertint-se en
mentors per a reforç escolar.

•

Compromís: dilluns a la tarda de 17.30 a 19.30 hores durant 10
setmanes (un trimestre).

•

Durada de la col·laboració: 1 trimestre.

•

Els estudiants tutoritzaran un grup d'infants per realitzar classes
de reforç de llengua anglesa.

•
•

Compromís: dimecres de 17:30h a 19:30h

Reforç escolar anglès

Durada de la col·laboració: 1 trimestre

Obligatori: Nivell C1 d'Anglès o superior!

Aquesta aliança ha fet possible que

25 universitaris hagin participat

13 INFANTS HAGIN TINGUT DURANT EL CURS ESCOLAR 2015-2016,
45 LECTIVES HORES DE REFORÇ ESCOLAR I 45 LECTIVES ANGLÈS
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PROJECTE UN COP DE MA
El projecte desenvolupa l’àmbit laboral i les sortides professionals dels usuaris del Centre
a través de cursos formatius, sessions informatives i la creació d’una bossa de treball
solidària. La finalitat de la bossa de treball solidària és la de crear oportunitats laborals
als usuaris, connectant les necessitats dels voluntaris, personals o professionals, amb
l’usuari que més s’adequa per a la resolució d’aquestes necessitats, per tal de promoure
la contractació d’usuaris exclosos del mercat laboral.
Durant l’any 2015 s’ha dut a terme;
-

15 entrevistes i currículums
Taller cuina per famílies. 10 assistents

Els resultats obtinguts a nivell de contractació han sigut 10 contractes laborals a
favor dels usuaris de Canpedró dins el programa

EMPRESA

USUARIS

RELACIÓ

CONTRACTE

DURACIÓ

CUIDADORES A
DOMICILI

2

Col·laboradors

Contracte
serveis llar

Any 2015

NETEJA- SERVEIS A LA
LLAR

3

Col·laboradors

Contracte
temporal

Any 2015

ASSOCIACIÓ ACCIÓ
HOSPITALITÀRIA

1

Entitat

Contracte
serveis

Indefinit

ASSOCIACIÓ ACCIÓ
HOSPITALITÀRIA

4

Entitat

Contracte
suplències

Finalitzat
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LA BOTIGUETA
NOU PROJECTE ANY 2015
El nostre servei acull als usuaris durant l’àpat de dinar i ens preocupava la mancança
d’aliments frescos per les famílies i gent gran, al llar de tota la jornada, per aquest motiu,
hem establer mitjançant el banc d’aliments un conveni amb Mercadona ( districte Sants
-Montjuic ), Corte Inglès i Condis amb la recollida diària i setmanal dels seus excedents,
amb l’objectiu.
•
•
•

Proporcionar a les famílies aliments frescos (carn, peix, làctics, xarcuteria, fruites
verdures, pa i bollaria), un cop per setmana.
Fomentar la convivència familiar els caps de setmana a les seves llars.
Disminuir la utilització del servei de menjador els festius.

Les dades que em extret d’aquest projecte son:

HEM OFERT ALIMENTS A 25 FAMÍLIES (TANT DEL
CENTRE , COM DEL BARRI)
HEM OFERT ALIMENTS A 122 USUARIS
SETMANALMENT
Hem repartit al llarg del any 2015 ;
•
•
•

14.404 quilos donació dels supermercats Mercadona del districte
1.2079 quilos de donació del supermercat del Corte Inglès
76 quilos de donació del supermercat Condis.

La botigueta
de
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RECURSOS HUMANS
Els recursos humans del Centre de serveis Canpedró giren, fonamentalment, al voltant
d’un programa intern de voluntariat, que ha comptat amb una participació total de 233
persones.
D’aquests voluntaris, 130 persones han participat per tal de fer possible el servei durant
els caps de setmana i festius , 41 persones els dies feiners. A més s’ha comptat amb 9
voluntaris de suport i 4 més dedicats a les feines de gestió. Finalment, 29 joves voluntaris
han donat el seu suport al Programa Petits Dinars i 20 joves el reforç escolar.
El centre de serveis , d’altra banda, compta amb una plantilla de 6 persones com a
professionals en tasques especifiques per al funcionament del Centre de serveis i 4
persones han estat contracte per cobrir les suplències (sempre usuaris del serveis)

Voluntaris Gestió
2%

Contractes Laborals AAH…

Contractes Suplèncias AAH
2%

Petits dinars
12%

Reforç escolar
8%
Voluntaris Caps de
Setmana/ Festius
53%

Voluntaris Suport
4%

Voluntaris Setmanals
17%

En aquest context, per tal de fer possible una millora en la qualitat del treball dels
voluntaris, l’Associació ha dut a terme un Programa de Formació amb aquesta finalitat.
•
•
•
•
•

20 ASSISTENTS AL CURS DE DEA ( EFEC 5 HORES )
55 ASSISTENTS AL CURS DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT
(PERE TARRÉS 12 H. )
40 ASSISTENTS AL CURS DE MANIPULADORS D’ALIMENTS (
ASEPEYO 6 H. )
2 ASSISTENTS A LA XERRADA LLEI DEL VOLUNTARIAT I DE
FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME: TOT EL QUE CAL SABER?
(TORRE JUSSANA)
1 ASSISTENT AL CURS EINES PER MILLORAR LA
TRANSPARÈNCIA A LES ASSOCIACIONS”, (TORRE JUSSANA)
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ACTIVITATS SOCIALS I CAMPANYES
Entre les moltes activitats que el Centre de serveis Canpedró ha realitzat durant l’any
2015, tant per a usuaris com per a voluntaris, així com per facilitar la participació social
i la col·laboració amb d’altres entitats i institucions, cal destacar les següents:
ORGANITZACIÓ/ GESTIÓ
•
•
•
•
•

Reunions amb les referents socials de Càritas, i de Cotxeres de Sants i Numància
Reunions per valoració dels Programes amb Àpats en companyia i Vulnerables
Reunions trimestrals amb els voluntaris de dissabtes i festius
Reunions trimestrals amb els voluntaris setmanals
Reunions setmanals amb la comissió de seguiment del Centre de serveis

ACTIVITATS AMB I PER ALS USUARIS
•
•
•
•
•
•

Celebració de les festes del calendari: Nadal, Cap d’any, Sant Jordi, Sant Josep,
la Pasqua, Carnestoltes, Sant Joan, tots Sants, l’onze de setembre.
Recollida de joguines per Reis
Recollida de roba nova mensualment
Recollida i distribució productes de Neteja pels usuaris mensualment (La Nau)
Festa de les famílies amb el Projecte petits dinars
Perruqueria i estètica pels usuaris per Nadal

ACTIVITATS AL BARRI DE SANTS / HOSTAFRANCS
•
•
•

Tapa solidària Canpedró.
Participació en la Comissió de Festa Major Hostafrancs
Participació en el secretariat de sants, Hostafrancs i la Bordeta

CAMPANYES I RECOLLIDES D’ALIMENTS
•
•
•
•
•
•

Carrefour (carretera de Sants), amb la participació de 30 voluntaris.
Carrefour (carrer Berlin), també gràcies al suport de 30 voluntaris.
Club de Natació Mediterrani (barri de Sans).
Hamburgueses solidàries (carnisseria Rabasseda )
S’han realitzat 4 campanyes de recollida d’aliments fetes pels voluntaris a les
seves empreses i institucions, a benefici del Centre de serveis de Canpedró.
Campanya GivingTuesday
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PARTICIPACIÓ
•
•
•
•

Participació a la fira d’entitats organitzada per la Universitat Pompeu Fabra.
Participació conferència de la setmana del voluntariat organitzat per UPF
solidaria .
Xarrada als alumnes de l’escola de Sant Jaume de la FEP, dins de la Setmana de
la Solidaritat.
Participació amb el vídeo Musiques sensibles celebrat en el cicle de tardor a la
Sala Foyer del Liceu.

FESTES
•
•
•

Festa del voluntaris, amb 100 participants
Aniversari del centre de Canpedró 100 participants
Musiques sensibles Sala Foyer Liceu , 30 participants

DISSEMINACIÓ
El Centre de serveis Canpedró ha utilitzat diferents mitjans per tal de disseminar la seva
tasca i, al mateix temps, reconèixer l’aportació realitzada per les entitats i empreses
col·laboradores. En aquest sentit cal destacar la presència a les xarxes, en concret a través
de:
- Pàgina web pròpia: www.aah.cat/canpedro
- Pàgina a Facebook: www.facebook.com/aahcanpedro
En ambdós casos s’hi fa constar la menció de l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona,
per mitjà de dos convenis diferents (Programa de Vulnerables i Programa d’Àpats en
Companyia) i de SCs Càritas
-

Distribució a la xarxa del Vídeo, Centre de serveis Canpedró .
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2016

MEMÒRIA
D’ACTIVITATS
RESIDÈNCIA ELS TELLS

FUNDACIÓ CANPEDRÓ

ÀREA DE GESTIÓ

Els usuaris residents atesos durant l’any 2016 han estat 28 i el nombre d’usuaris atesos
de centre de dia ha estat d’1 persona a dies convinguts i un altra només temporalment 15
dies.
USUARIS ATESOS DURANT L'ANY 2016
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El 2016 s’han produït 4 baixes, una per trasllat a un altre centre i les altres 3 per
defunció. Mentre que. al centre de dia una alta i baixa dins el mateix mes. La gràfica
següent mostra les baixes durant tot l’any, a la residència.

ALTES I BAIXES RESIDÈNCIA 2016
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El perfil dels usuaris atesos durant l’any 2016 a la residència presenten les variables
següents: funcional 16 persones, deterior cognitiu 10 persones i autonomia 2 persones.
L’única alta d’usuari de centre de dia és de sexe dona i la variable que presenta és
deterior funcional.
TIPOLOGIA D'USUARIS 2016
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L’edat mitjana dels usuaris que més predomina és de 87 anys.
L’edat de l’única persona de centre de dia és de 95 anys.
El gènere dels usuaris atesos a la residència són: 23 dones i 5 homes.
RELACIÓ HOMES DONES 2016

18%

Homes
Dones

82%

La procedència dels usuaris està repartida, de major a menor quantitat, pel municipi de
Montesquiu (13), seguit dels municipis pertanyents de la vall del Ges (9), a continuació
de la comarca d’Osona (5) i en darrer lloc de Les Lloses (1).
En el cas del centre de dia, 1 és de Montesquiu.
POBLACIONS DE REFERÉNCIA DURANT EL 2016

18%
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32%

4%

La residència té una capacitat per a 24 persones, 15 places són de gestió pública
(col·laboradora ) i 9 són privades, d’aquestes 9 places, 5 dels usuaris han percebut la
prestació vinculada i 4 usuaris han ocupat la plaça privada. De les 15 places públiques 8
persones estan valorades en Grau II, i 7 persones valorades en Grau III.
RELACIÓ GRAUS DEPENDÈNCIA PLAÇA PÚBLICA

DP Grau III
47%
DP Grau II
53%

El Grau de dependència dels 5 residents amb plaça vincula preval el Grau II en tres
persones i dues persones amb Grau III.

RELACIÓ GRAU DEPENDENCIA EN LES PLACES VINCULADES
DP Grau III

DP Grau II

40%

60%

Dels 4 usuaris que tenen placa privada dos estan valorats amb Grau I, i les altres dues
persones tenen un Grau III, els quals es troben pendents de tramitar-se-les la plaça
vinculada.

ÀREA INFERMERIA

La infermera és la persona que te cura de la salut i el benestar de les persones que té al
seu càrrec.
L’objectiu principal és donar una atenció global (biopsicosocial), a les persones ateses,
tenint en compte la seva història de vida i el procés de salut/malaltia, per poder mantenir
o millorar la seva qualitat de vida.
La metodologia que treballem és el model conceptual de la Virginia Henderson, on hi
han desglossades 14 necessitats bàsiques. Aquestes necessitats les apliquem per fer les
cures bàsiques, integrant els coneixements que afavoreixin la independència de la
persona en la satisfacció de les seves necessitats bàsiques i també de mantenir i afavorir
la seva salut.
A la residència, en els darrers anys, s’ha incrementat la dependència dels usuaris,
dependència que es dóna paral·lelament amb el deteriorament físic o cognitiu, lligat al
procés fisiològic de l’envelliment, dels residents que ja tenim com els de nou ingrés.
El següent gràfic desglossa els nivells de dependència durant el 2016, un 54 % (15)
dels usuaris són alta dependència, un 39 % (11) mitja i només un 7 % (2) baixa
dependència.

NIVELLS DEPENDÈNCIA 2016
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-

Tipologia Funcional
Tipologia Cognitiva
Tipologia Autònom

15

Baixa

els nostres residents tenen diferents

El següent gràfic mostra que els usuaris cognitius presenten nivells més alts de
dependència. Els usuaris funcionals mitja dependència i, en tercer lloc, els autònoms
són baixa dependència. Destacar un usuari de centre de dia cognitiu a dies convinguts.

NIVELLS DEPENDÈNCIA SEGONS TIPOLOGIA AL 2016
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En la valoració de les 14 necessitats dels usuaris amb trastorn cognitiu es constata que la
gran majoria de les variables estan alterades.

NECESSITATS TREBALLADES EN USUARIS COGNITIUS ANY 2016
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El següent gràfic mostra que les necessitats més alterades dels usuaris amb trastorn
funcional (per tant les més treballades) són: les necessitats bàsiques (com la higiene,
vestir i desvestir ), les de moure’s, seguit del risc als perills (caigudes), i per últim la
d’eliminació intestinal.
NECESSITATS TREBALLADES USUARIS FUNCIONALS DURANT L'ANY 2016
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El grup dels usuaris autònoms presenten les necessitats més alterades de major a menor
grau, amb el següent detall: les necessitats d’eliminar, dormir, d’higiene i els perills. Les
menys alterades són aquelles que per ells mateixos poden realitzar i decidir ja que
preserven encara les seves capacitats cognitives.

NECESSITATS TREBALLADES EN ELS USUARIS AUTÒNOMS DURANT L'ANY 2016
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El següent gràfic mostra l’evolució d’autonomia dels usuaris atesos durant el 2016
segons l’escala de barthel, 17 s’han mantingut estables, 10 han perdut autonomia i 1
usuari ha tingut una millora.
EVOLUCIÓ AUTONOMIA SEGONS ESCALA BARTHEL 2016
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Hi ha 5 usuaris amb dependència al 100 %, 14 amb un Barthel fins el 55% , 6 fins el
75% d’autonomia, i 3 usuaris del 80 % al 100 % d’autonomia.
USUARIS SEGONS INDEX DE BARTHEL ANY 2016
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ÀREA FISIOTERAPEUTA

La fisioteràpia geriàtrica, té com a objectius millorar o mantenir l’autonomia i la
independència de l’individu, conservar i evitar la pèrdua de les aptituds físiques, tractar
problemes traumàtics, alleujar el dolor de diferents parts del cos i aconseguir un estat de
salut òptim d’acord a l’edat.
Per aconseguir aquests objectius utilitzem diferents teràpies.
- Teràpia individual
- Rehabilitació de la marxa
- Grups de gimnàs i psicomotricitat

Teràpia individual
La teràpia individual es basa en l’aplicació d’un tractament personalitzat als usuaris que
ho requereixen, el model s’adapta a les necessitats i condicions físiques i mentals dels
usuaris.
Les tècniques utilitzades de la teràpia individual són:
1. Mobilitzacions passives i estiraments: L’objectiu és mantenir l’arc de moviment
de cada articulació per tal d’evitar l’aparició de rigideses, dolors i patrons de
replegament.
2. Exercicis actius: Són per millorar o mantenir la força muscular, la capacitat de
moure’s i també per a millorar l’equilibri de la persona (terme propioceptiu).
3. Re harmonització d’articulacions: S’aplica en casos traumàtics en que alguna
articulació ha quedat descentrada o bloquejada, per tornar-la al seu lloc.
4. Massatge: Alleugen el dolor, disminueixen tensions i milloren la circulació
sanguínia i limfàtica.
5. Tapping: És un tipus d’embenat que s’utilitza en casos de sobrecàrrega
muscular, per alleujar el dolor de la zona.
6. Aplicació fred o calor: En casos puntuals d’inflamacions i cops aplicarem fred i
en sobrecàrregues i dolors musculars aplicarem calor.
7. Acupuntura: Dóna molt bon resultat a l’hora de disminuir inflamacions, edemes
i dolor agut.
8. Infraroig: L’aplicació de calor local a certes zones adolorides disminueix el
procés àlgic.
9. TENS: Les corrents tenen funció antiàlgica i antiinflamatòria a més d’afavorir la
ràpida recuperació dels teixits lesionats.
10. Higiene postural: És la correcció de males postures al seure o al fer activitats. Es
posen coixins o ajudes tècniques per aportat el màxim confort a les persones que
no poden fer per si soles o es fa verbalment a les persones que són més
autònomes.
Rehabilitació de la marxa
Aquesta tècnica s’usa quan l’usuari ha patit un deteriorament físic que li dificulta la
marxa, i consisteix en una sèrie d’exercicis que a la pràctica ajuden la persona, de mica
en mica, a recuperar seguretat i fermesa. També es valora l’ús d’ajudes tècniques
complementàries que siguin escaients per raons de necessitat.

D’altra banda, es fomenten les sortides a l’exterior a caminar per a les persones
autònomes per tal de mantenir la forma física.
Per últim, també s’utilitzen les barres paral·leles, tan per treballar la marxa com per
millorar i fomentar l’equilibri i les habilitats físiques.

Grups de gimnàs i/o psicomotrocitat
Aquesta tècnica és un sistema de treball en grup que fomenta la interrelació entre els
usuaris i alhora treballa el manteniment de la salut física i mental. Es combinen
exercicis actius de tot el cos, treball respiratori, treball d’equilibri, exercicis de
concentració i sessions de relaxament.
Les dades de la memòria s’han extret del total de 28 residents atesos durant l’any 2016,
agrupant-los segons el nivell de dependència física de cadascun, en tant que s’ha tingut
en compte el factor cognitiu que intervé i que estableix el nivell de dependència física
de la persona, en els valors següents: autònoms, dependència baixa, dependència
moderada, dependència alta i totalment dependents.
La gràfica mostra el resultat següent:
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Els usuaris han rebut tasques de diversos tipus per la fisioterapeuta en funció de l’estat
físic que han presentat durant l’any. Els objectius principals que s’han treballat han estat
dos:
a) Potenciar la mobilitat i l’autonomia.
b) Aplicar teràpia individual segons quadre necessitats model valoració Tinetti.

El següent gràfic mostra les tasques realitzades al llarg del 2016 en relació al seu grau
de funcionalitat. Podem observar que en les dependències baixes i moderades no es
treballa tan la deambulació, ja que ells sols ja són capaços de fer-ho; que hi ha una gran
participació en el gimnàs a tots els nivells i que les persones més dependents reben més
atenció en tots els sentits. Cal especificar que el treball individual es realitza segons la
necessitat en les persones més dependents i segons demanada en les més autònomes.
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ÀREA TERAPEUTA OCUPACIONAL

La Teràpia Ocupacional dins d’aquest centre tracta de la utilització terapèutica de les
activitats; que es poden classificar en activitats d’autocura, productives i oci. Aquestes
activitats són utilitzades principalment per incrementar la funció independent i millorar
o prevenir la discapacitat. S’inclou l’adaptació de les tasques i/o l’ambient per
aconseguir la màxima independència i millorar la qualitat de vida.
El model que guia la pràctica del servei de Teràpia Ocupacional és El model d’ocupació
humana on molt resumidament es té en compte:
• L’organització i funció dels aspectes de l’ocupació.
• Avaluar l’ocupació i proposar millores quan sorgeixen problemes en les
ocupacions, degut a deteriorament físic, cognitiu, motivacional...
• Buscar la participació de les persones gran del centre que són significatives i
proporcionen benestar.
Les funcions que ha realitzat el Terapeuta Ocupacional del centre han estat:
• Valoració i reentrenament de AVD. En l’àrea de les activitats de la vida diària,
valorant a tots els residents a partir d’una eina no estandarditzada. Donar pautes
per a la millora de la independència de les persones. Durant el 2016 també s’ha
creat un document individual per a cada resident on consten les seves capacitats
i prioritat en les AVD, per a poder potenciar la seva participació, i que poden
consultar tot l’equip.
• Realització del taller de gimnàs, on també es fa orientació a la realitat i exercicis
de psicomotricitat. Té una duració de 30-45 minuts.
• Estimulació cognitiva adaptada als diferents nivells cognitius de les persones. Es
treballa memòria, agnòsies i apràxies, funcions executives i llenguatge.
• Taller d’actualitat. Lectura i comentaris de les noticies més rellevants i de més
interès per ells.
• Col·laboració en atenció directe en les diferents activitats terapèutiques
organitzades conjuntament amb l’educadora social del centre.
• Valoració d’interessos a nivell d’oci i adaptació d’aquestes activitats perquè les
persones les puguin dur a terme. S’ha creat document de valoració, on hi ha
l’oferta de totes les activitats del centre, perquè les persones ho puguin saber i
comunicar quines els hi agradaria fer. De moment, es passa esporàdicament a les
persones que es detecta la necessitat.
• Realització de sessió esporàdica d’activitat musical amb objectius terapèutics.
• Assessorament en productes de suport, si es dóna la necessitat.
• Col·laboració en l’elaboració dels PIAIS dels residents. En un context de treball
interdisciplinari.

Gràfiques
A continuació es mostren els resultats, per àrees de la valoració de les AVD, i que s’ha
categoritzat en tres categories: depenent, necessita supervisió o ajuda i autònom.
S’ha valorat el 100% de les persones usuàries.
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La següent taula mostra la mitjana de participació en les activitats organitzades per la
terapeuta ocupacional.
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ÀREA EDUCATIVA

Durant el 2016 el volum d’intervencions realitzades en l’àmbit socioeducatiu han partit
dels objectius generals estipulats en la memòria d’aquest mateix any. Aquests objectius
generals són:
•
•
•
•

Millorar la qualitat de vida en els aspectes bio-psico-socials de la persona atesa.
Estimular processos motors, percentuals, cognitius i socioafectius.
Mantenir la integració i la relació amb l’entorn.
Motivar les persones ateses a mantenir-se actives.

Cal dir que per treballar aquest objectius generals s’ha fet a través dels objectius
metodològics esmentats a continuació i tenint en compte les festivitats anuals (Nadal,
Castanyada, Pasqua, Sant Joan, etc.) i les estacions de l’any per tal de dotar de més
significat les activitats proposades:
-

Acostar la quotidianitat de la llar (domicili particular) a la residència.
Dotar de significat a les diferents activitats realitzades.
Promoure l’intercanvi i les trobades amb diferents grups i/o entitats (Coral,
centres escolars, veïns, famílies,...)

Les activitats planificades s’han emmarcat al voltant de quatre grans àrees que tenen a
veure amb la persona, on s’ha treballat en cada àrea una sèrie d’aspectes, que es
mencionen a continuació. Cal destacar que bona part d’aquests continguts estan
interrelacionats, i en alguns casos esdevenen continguts transversals de la intervenció:
Àrea Social
- Relació entre iguals.
- Relació amb l’entorn.
- Decoració dels espais propis.
Àrea Emocional
- Autoestima.
- Autoimatge.
- Història de vida.
- Reminiscència.
- Coneixement de les pròpies habilitats i limitacions.
Àrea Cognitiva
- Atenció i concentració.
- Competències bàsiques (lectoescriptura i càlcul)
- Estimulació visual.
- Estimulació tàctil.
- Estimulació auditiva.
Àrea Motora
- Psicomotricitat.
Les activitats proposades estan dividides en tres grups tenint en compte el grau
d’implicació dels professionals d’atenció directe. Així trobem que hi ha activitats lliures
no dirigides, activitats dirigides per les gerocultores/auxiliars d’infermeria i activitats
dirigides per l’educadora social.

Totes les activitats estan programades i estructurades a la programació setmanal que
elabora l’Educadora Social. Cada setmana realitza una planificació horària que es
facilita a les auxiliars, on hi consten les indicacions i material necessari per a la
dinamització i realització de les activitats.
Les activitats realitzades durant aquest any han estat:
Tallers de cuina.
Tallers de manualitats.
Tallers de memòria.
Activitats a l’exterior.
Estimulació sensorial (basal, auditiva, visual i tàctil).
Activitats lliures no dirigides.
Festes i celebracions.
La taula i gràfica següents desglossen la participació dels residents en percentatge en
funció de l’activitat.
Tipologia d’activitat
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8

27,58%

Estimulació sensorial

8

27,58%

Activitat lliure o no dirigida

12

41%

Festes i celebracions

24

100%

PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS DELS RESIDENTS AL 2016

9%

29%
15%

Taller de cuina
Taller de memòria

Taller de manualitats
Activitats a l’exterior
Estimulació sensorial
Activitat lliure o no dirigida
12%

15%
10%

10%

Festes i celebracions

ÀREA PSICOLOGICA

La intervenció psicològica a la Residència “Els Tells” durant el 2016 ha perseguit els
següents objectius:
o
o
o

Realitzar el seguiment de les capacitats cognitives, emocionals i interpersonals dels
residents.
Mantenir i/o millorar les capacitats cognitives, emocionals i interpersonals dels
residents aportant i adaptant tallers d'estimulació .
Participar en l’elaboració del Programa Interdisciplinar d’Atenció (PIAI) dels
usuaris, conjuntament amb la resta de l’equip.

Per tal d'assolir els objectius esmentats s’han dut a terme les actuacions següents:

Valoració Cognitiva
Habitualment es realitza com a mínim una vegada l’any i sempre que hi ha indicis d’un
possible canvi en les funcions cognitives, emocionals o socials de l’usuari.
L’objectiu d’aquesta valoració és establir una referència per tal de realitzar un
seguiment de cada persona i detectar canvis en l’estat cognitiu o emocional, sobretot per
detectar davallades.
Els instruments utilitzats per tal de valorar el nivell cognitiu són el MEC (Lobo i
Colabs, 1079-85), el TSI (Test for severe impairment), el Test del Rellotge i el Set-Test
(Issacs, 1973). A partir de la puntuació obtinguda es determina el deterior cognitiu que
presenta el resident expressant-lo d’acord amb l’escala GDS (Reisberg et al, 1982).

En el gràfic següent es mostren els resultats de les avaluacions realitzades:
DETERIOR COGNITIU USUARIS 2016
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SENSE DC

DC MOLT LLEU

DC LLEU
PREVIS

DC MODERAT
ALTES

BAIXES

DC MODERAT-GREU
ALTA-BAIXA

DC GREU

DC MOLT GREU

Com es pot observar en el gràfic, tots els nous residents presenten en el moment
d’ingrés deterior cognitiu: moderat-greu (2), greu (2), i u molt greu(1).
Pel que fa a les baixes no segueixen cap tipus de relació i, d’aquestes, presenten un
deterior cognitiu molt lleu (1), un deterior cognitius lleu (1), un deterior cognitiu
moderat (1) i un deterior cognitiu greu (1).

Activitats
El grup d’estimulació, que es realitza els dimecres, s’adreça a les persones que (pel
nivell cognitiu que presenten) són capaços de realitzar, sense un guiatge constant, una
activitat comuna en un context grupal i en alguns casos de cooperació.
Les activitats que es realitzen no precisen que els participants mantinguin la lectoescriptura, obrint així la participació a més usuaris. L’activitat persegueix mantenir el
nivell cognitiu dels nostres usuaris així com oferir un espai de relació en el qual
cadascun d’ells pot aportar el millor d’un mateix.
Al llarg de l’any les activitats poden concretar-se en 3:
o Bingo: Es realitza una sessió mensual.
És interessant mantenir-la com a activitat per l’alta participació dels residents en
ella, perquè poden així intervenir molts dels residents alhora i també per ser una
forma excel·lent de potenciar la relació i sentiment d’unitat.
S’hi treballa, per descomptat, l’atenció i la percepció espaial i el coneixement
numèric.
14 usuaris en total.
o El calendari: Realització del calendari mensual.
S’han realitzat tots els calendaris de l’any. És interessant per tal de promocionar les
potencialitats de cada usuari i alhora atorgar un cert rol en el context de grup; també
per afavorir la cooperació entre els membres del grup.
S’hi treballa l’orientació temporal, facilitant la reminiscència en relació a festivitats
o temes relacionats amb diferents moments de l’any, entre d’altres.
Hi han participat uns 12 usuaris.
o Confecció del taulers del Bingo: S’ han realitzat un total de 7 sessions al llarg de
l’any.
S’han confeccionat els taulers del bingo per tal de unificar-los pel que fa a la mida
assegurant que siguin visibles per a tot els residents (mida XL).

Les tasques encomanades als usuaris eren retallar els números, i posteriorment
ordenar-los per a ser enganxats.
En la seva elaboració han participat 5 usuaris.

En la següent gràfica es mostra quina ha estat la participació dels residents en les
diferents activitats segons el nivell cognitiu que presenten:

ACTIVITATS
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ÀREA SOCIAL

L’Àrea social treballa dos objectius, d’una banda la gestió dels expedients socials de
l’usuari i, de l’altra, la gestió dinàmica de l’equip, per mitjà de l’anàlisi i resolució de
qualsevol situació que es produeix.
La residència Els Tells gestiona 24 places, 15 públiques i 9 privades. L’exercici de l’any
2016 s’inicia amb un llit que queda disponible de l’any 2015 (plaça privada).

Gestió administrativa
El nombre d’altes i baixes durant el 2016 ha estat el següent.
Baixes: s’han produït menys que l’any anterior.
• 3 baixes per defunció, totes de plaça pública.
• 1 baixa voluntària del centre, que tenia plaça privada.
Altes: han estat 5.
• 3 ingressos per plaça pública
• 2 ingressos per plaça privada,

Les activitats i tasques realitzades es distribueixen en les gestions següents:
o Petició Grau DP
Hi ha 3 persones sense valorar per la Llei de Dependència.
o Revisió de Grau
1 persona amb Grau I passa al II
5 persones amb Grau II, 1 passa al III, i 1 s’anul·la per defunció.
o Plaça vinculada PEV
5 persones
o Modificació de l’Acord PIA
2 persones
o Acord PIA
1 persona
o Incapacitacions
1 persona

El gràfic mostra la distribució de les tasques en percentatges següents.
GESTIONS REALITZADES

Històries socials
22%

Revisió Grau Dependència
26%

Incapacitacions
4%

Petició Grau DP
13%

PEV
22%

Modificació
Acord PIA
9%

Acord PIA
4%

Gestió tècnica
La gestió tècnica des de l’àrea social, fa referència al treball d’equip per mitjà de
l’observació, anàlisi i aplicació de nous mètodes per assolir els objectius respectius de
cada àrea.
En relació a l’exercici 2016 s’han introduït nous canvis sobre l’ús de la informació. Ha
estat necessari crear plantilles noves, per al registre de les dades, la recollida
d’informació dels casos i estructurar-la per visualitzar-la millor en els formats de suport
tècnic de la gestió dels expedients.
En aquest sentit, informo que els canvis que s’han introduït per al conjunt de l’equip
tècnic són els següents:
-

Fitxa personal d’usuari: amb dades personals, d’hàbits, aficions, de salut i
al·lèrgies. És una “fotografia” tècnica que engloba la informació més destacada i
rellevant de la persona.

-

Assignació d’un referent tècnic per a cada resident, amb dedicació exclusiva del
cas.

-

Modificació del registre PIAI, més entenedor i major claredat dels objectius.

RESULTATS ENQUESTA SATISFACCIÓ DELS USUARIS

Les enquestes sobre el grau de satisfacció dels usuaris serveixen per reflectir les
mancances però també són l’indicador on es constaten els resultats de les àrees
d’intervenció centrada en la persona, per part del personal i de l’equip tècnic del centre.
S’han repartit 21 enquestes als usuaris i als familiars, els quals han retornat 12 enquestes
que constitueixen la mostra representativa total de 24 persones residents.
Les enquestes tenen 8 àrees, amb 4 respostes categòriques que quantifiquen els nivell
següents: autonomia i llibertat personal, intimitat, tracte personal, àrea menjar, higiene
de la persona, higiene del servei, relacions interpersonals i relació amb l’entorn. Per
últim, hi ha un camp obert per poder expressar amb llibertat qualsevol comentari al
respecte.
La valoració global del conjunt de la mostra continua donant un nivell alt de satisfacció,
els usuaris manifesten que no tenen necessitats desateses perquè han contestat
afirmativament que són ben atesos a tots nivells.
Les enquestes destaquen una satisfacció molt positiva, sense cap resposta en desacord,
en les àrees següents:
- Intimitat
- Menjar/àpats/menús
- Higiene personal de l’usuari
- Higiene del centre
- Relacions interpersonals
- Relacions amb l’entorn
A la resta de les altres àrees, tan sols hi ha una enquesta en que ha aparegut la resposta
“poc acord”, en les àrees més personalitzades, que és la resposta més subjectiva de la
persona en relació a:
- Autonomia i llibertat
- Tracte personal

Autonomia i llibertat personal
Puc decidir sobre les atencions que rebo
Molt d'acord

D'acord

Poc acord

Gens d'acord

Els professionals respecten la meva capacitat
de decisió
Molt d'acord

0%

D'acord

Poc acord

Gens d'acord

0%

8%

8%
42%

42%

50%

50%

Els professionals mostren bona predisposició i
potencien la meva autonomia
Molt d'acord

D'acord

Poc acord

Gens d'acord

0%
8%

50%
42%

Intimitat

La meva intimitat està garantida
Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

Gens d'acord

El personal procura preservar la meva intimitat
Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

Gens d'acord Gens

0% 0% 0%

0% 0%

0%

25%
33%

75%

67%

Es tenen en compte les meves demandes
d'intimitat
0% 0%

25%
Molt d'acord
D'acord
Poc d'acord
Gens d'acord
75%

Tracte personal

Els professionals em tracten amb respecte i
dignitat
Molt d'acord

D'acord
0%

Poc d'acord

Gens d'acord

Els professionals mostren bona disposició per
atendre’m
Molt d'acord

D'acord
0%

0% 0%

Poc d'acord
0% 0%

25%

33%

67%

75%

Els profesionals em dediquen temps suficient
Molt d'acord

Gens d'acord

D'acord

Poc d'acord

Gens d'acord

Els profesionals em tracten amb afecte
Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

0% 0% 0%

0% 0%
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25%

67%

75%

Gens d'acord

Àrea de menjar

La presentació del menjar és adequada
Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

La temperatura del menjar és correcte
Molt d'acord

D'acord

0%

0% 0%

0%

0% 0%
17%

17%

83%

83%

La quantitat de menjar és suficient
Molt d'acord

Poc d'acord

Gens d'acord Gens

Gens d'acord Gens

D'acord

Poc d'acord

Existeix la possibilitat de canviar de menú per
necessitat
Molt d'acord

Gens d'acord Gens
0%

0% 0%

D'acord

Poc d'acord

Gens d'acord Gens
0% 0% 0%

17%
17%

83%

83%

Higiene del usuari
En aquest cas, 1 persona (6%) ha opinat en cada pregunta que està poc d’acord quan és
atesa pels professionals. Mentre que la resta de les persones han contestat
satisfactòriament que l’atenció que reben és positiva.

Els professionals coneixen les seves necessitats
d’higiene
Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

Els professionals satisfan les meves necessitats
d' higiene
Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

Gens d'acord Gens

Gens d'acord Gens

0% 0% 0%

0% 0% 0%

25%

33%

75%

67%

Els professionals mostren bona disposició per
atendre'm

Els professionals em dediquem temps suficient
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Molt d'acord
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42%

D'acord
Poc d'acord

58%

D'acord

50%

Poc d'acord

42%

Gens d'acord

Gens d'acord

Higiene del servei

Les dependències comunes estan netes i
endreçades
Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

La neteja i manteniment de la seva habitació és
correcte
Molt d'acord

50%

Els professionals mostren bona disposició fent
la neteja
Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

Gens d'acord Gens
0% 0%
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0% 0% 0%

0% 0% 0%

50%

D'acord

Gens d'acord Gens

Gens d'acord Gens

50%

50%

Relacions interpersonals

S'ofereixen possibilitats per mantenir contactes
i comunicacions amb els altres usuaris i
visitants
Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

Gens d'acord Gens

Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

Gens d'acord Gens
0% 0%

0%

0% 0% 0%

50%

Són correctes els tipus d'activitats que
s'ofereixen per mantenir relacions
interpersonals

50%

50%
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Els professionals mostren bona disposició i
faciliten les relacions interpersonals
Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

Gens d'acord Gens
0%

0%

42%
58%

Relacions amb l’entorn

S'ofereixen possibilitats per mantenir contactes
i comunicacions fora del centre (famílies,
entitats, col·lectius...)
Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

Són correctes els tipus d'activitats que
s'ofereixen per mantenir contactes i
comunicacions fora del centre(famílies,entitats
etc...)
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Gens d'acord Gens
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