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A totes les germanes, col·laboradors i amics de l’Institut de 
Religioses de Sant Josep de Girona

Presento aquestes memòries entonant un cant de gratitud i lloança 
al Déu provident i bo, perquè el 2013 el papa Francesc va reconèixer 
oficialment la nostra mare Fundadora, Maria Gay Tibau, com a 
venerable. Aquella humil dona nascuda al poble gironí de Llagostera 
no es va imaginar mai que la seva obra s’estendria per tretze nacions 
de tres continents i portaria consol, bondat i tendresa a tantes 
persones que pateixen dolor. Sense ella no s’haurien escrit aquestes 
memòries; sense ella no estaríem “tenint cura de la fragilitat”, com 
diu el Papa, perquè tots estem cridats a “tenir cura dels més fràgils de 
la terra”.

El 2013 hem celebrat amb senzillesa i profunditat el bicentenari 
del naixement de Maria Gay Tibau. Ha estat un gran esdeveniment 
per a l’Institut, les seves províncies, comunitats, germanes, i també 
s’ha viscut amb intensitat a tots els centres, siguin o no de l’Institut. 
Els familiars de les germanes, col·laboradors, Laics de Sant Josep de 
Girona, voluntaris, benefactors i amics són testimonis de la quantitat 
d’activitats realitzades. I per descomptat, els usuaris dels nostres 
serveis també se n’han beneficiat. S’han succeït activitats formatives 
relacionades amb els nostres valors; s’han dut a terme diversos 
itineraris als llocs de la Mare; l’exposició itinerant de l’Institut ha anat 
passant pels centres; molts de nosaltres vam ser testimonis del goig 
immens que va comportar la cloenda del Bicentenari a la catedral de 
Girona... Tot això perquè fem vida l’herència carismàtica de la nostra 
Mare, perquè tots visquem en l’avui i l’ara la senzillesa, la tendresa, la 
misericòrdia i la compassió.

Però tot això ha coincidit en el temps amb la forta crisi econòmica 
que ens afecta i ens fa patir; sembla que l’economia comença a 
repuntar i així ho desitgem. Esperem que així sigui. Tot i la crisi, 
als nostres centres s’han anat realitzant millores –no tantes com 
hauríem desitjat, però s’han pogut fer–, perquè volem apostar per 
oferir unes instal·lacions més confortables que facilitin una assistència 
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millor i per poder, així, donar serveis de qualitat. És evident que sense una bona 
administració aquestes millores no s’haurien pogut dur a terme. Vull manifestar la 
meva gratitud a tots els que ho han fet possible, tot i les dificultats.

Gratitud per aquesta bona gestió i pel desig d’atendre i estar a prop de les 
noves formes de pobresa i fragilitat, sobretot en aquells països on són presents 
les germanes, les clíniques i residències d’Europa, que sense ànim de lucre 
contribueixen –amb part dels recursos que generen– a l’Obra Social que l’Institut 
desenvolupa a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. Això, junt amb altres fons procedents 
de particulars, entitats diverses, organitzacions, etc., fa possible que puguem 
pal·liar –en la mesura de les nostres possibilitats– algunes conseqüències, sempre 
doloroses, de la pobresa, ocasionades per la injustícia, el mal repartiment dels 
béns, la guerra, malalties endèmiques, etc.

Com es veu a les pàgines següents, diversos països de l’Àfrica i l’Amèrica Llatina 
es veuen beneficiats de les nostres ajudes. És molt difícil recollir en tan poques 
pàgines tants gestors de donació, tanta dedicació cap als nostres germans 
empobrits: centres de salut, escola maternal, ancians, centre nutricional... Com en 
temps de Jesús, en què uns pocs pans i uns peixos van fer el miracle de saciar una 
multitud famolenca, els donatius que arriben a les nostres missions produeixen el 
“miracle” que alguns malalts es curin, que persones analfabetes aprenguin a llegir 
i escriure, que les famílies pobres tinguin casa, que els nens de l’escola maternal 
siguin bons ciutadans en el futur, que es construeixin pous, que els ancians es 
puguin moure amb crosses o cadira de rodes, i moltes coses més.

Desitjo que la lectura de les memòries que us presentem us sigui gratificant. 
“Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”, diem. Si sumem forces, si 
donem el que podem, els pobres seran menys pobres i estarem contribuint a la 
construcció d’una societat més justa i més humana.

Gràcies a tots els que ho esteu fent possible. Gràcies a tots.

Anuncia Lázaro rsjg
Delegada General de Centres
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L’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona és una institució 
religiosa fundada per Maria Gay Tibau el 1870 a la ciutat de Girona.

Els sofriments i les dificultats que en aquella època patien els 
malalts van dur Maria Gay Tibau a crear una institució amb la missió 
de prestar assistència a les seves necessitats sanitàries, socials i 
espirituals.

Molt aviat se li van unir altres 
joves i la seva fama per la manera 
altruista de tenir cura dels malalts, 
que l’únic hospital de Girona no 
podia atendre, va transcendir els 
límits de la ciutat i l’Institut va 
rebre peticions per atendre malalts 
d’altres poblacions, amb la qual 
cosa la seva tasca es va començar 
a estendre pel món. És així com  
actualment som presents a Europa, 
l’Amèrica Llatina i l’Àfrica, on 
portem a terme el llegat de la 
nostra Fundadora d’“alleujar el 
dolor i sembrar la pau” entre els 
més desafavorits.

Centre de Salut de Rubare 
(República Democràtica del Congo)

Centre de Salut
de Nyarusange (Ruanda)

Centre Catòlic de Salut
de N’kolondom (Camerun)

Centro Médico Parroquial
El Milagro (Lima, Perú)

Comedor Madre María
Gay Tibau (Callao, Perú)

Centro Médico Parroquial
San José de Tiabaya (Arequipa, Perú)

Centro de Salud San Damián
(Hurlingham, Argentina)

Clíniques i residències

Hogar Sagrada Familia
Santa Fe de Bogotá (Colòmbia)

Centre de Salut Maria Gay
de Bata (Guinea Equatorial)

Col·legis

Obra Social

Clínica Nuestra Señora de los
Remedios (Cali, Colòmbia)

Hogar Santa Inés
(Cali, Colòmbia)

Casa di Cura Pio XI
(Roma, Itàlia)

Clínica Salus Infirmorum
(Banyoles, Girona)

Centre Geriàtric
Maria Gay (Girona)

Residència Santa Maria del Tura
(Olot, Girona)

Clínica Nostra Senyora
del Remei (Barcelona)

Residència Nazaret
(Malgrat de Mar, Barcelona)

Clínica Santa Elena
(Madrid)

Residencia San José
(Burjassot, València)

Colegio Nuestra Señora
de Chiquinquirá (Cali, Colòmbia)

Colegio Santa Teresa
(Porcuna, Jaén)

Col·legi Sagrada Família
(Vilarroja, Girona)

Centres de l’Institut 
al món
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Les nostres clíniques i residències a Europa contribueixen, amb part dels recursos 
que generen, a la realització de l’Obra Social que l’Institut desenvolupa a l’Àfrica i 
l’Amèrica Llatina amb centres de salut i projectes concrets que donen suport a la 
seva tasca.

Centre de Salut de Rubare 
(República Democràtica del Congo)

Centre de Salut
de Nyarusange (Ruanda)

Centre Catòlic de Salut
de N’kolondom (Camerun)

Centro Médico Parroquial
El Milagro (Lima, Perú)

Comedor Madre María
Gay Tibau (Callao, Perú)

Centro Médico Parroquial
San José de Tiabaya (Arequipa, Perú)

Centro de Salud San Damián
(Hurlingham, Argentina)

Clíniques i residències

Hogar Sagrada Familia
Santa Fe de Bogotá (Colòmbia)

Centre de Salut Maria Gay
de Bata (Guinea Equatorial)

Col·legis

Obra Social

Clínica Nuestra Señora de los
Remedios (Cali, Colòmbia)

Hogar Santa Inés
(Cali, Colòmbia)

Casa di Cura Pio XI
(Roma, Itàlia)

Clínica Salus Infirmorum
(Banyoles, Girona)

Centre Geriàtric
Maria Gay (Girona)

Residència Santa Maria del Tura
(Olot, Girona)

Clínica Nostra Senyora
del Remei (Barcelona)

Residència Nazaret
(Malgrat de Mar, Barcelona)

Clínica Santa Elena
(Madrid)

Residencia San José
(Burjassot, València)

Colegio Nuestra Señora
de Chiquinquirá (Cali, Colòmbia)

Colegio Santa Teresa
(Porcuna, Jaén)

Col·legi Sagrada Família
(Vilarroja, Girona)

Centres de l’Institut 
al món
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En presentar la memòria de l’Obra Social d’aquest 2013, as-
piro a destacar el servei humà i abnegat que hem ofert. Parlo 
en plural perquè totes les nostres activitats estan intercon-
nectades amb els col·laboradors dels nostres centres, les seves 
famílies, la comunitat religiosa, els benefactors de l’Obra So-
cial que des del seu saber, temps i recursos ens han assistit en 
tots els projectes que hem emprès, així com les diferents ONG 
afins als nostres desitjos amb qui ens vinculem econòmica-
ment amb l’esperança de construir un món cada vegada més 
proper a la solitud de l’ancià, el dolor del malalt i la marginació 
de l’exclòs. Aquest objectiu ens motiva per implicar-nos en la 
promoció i desenvolupament d’aquestes persones.

A tots els que d’alguna manera ens heu donat suport –no puc 
escriure els noms de tots perquè la llista és tan llarga que segur 
que se me n’escaparia algun–, us asseguro que en el llibre de la 
vida esteu inscrits en el cor de moltes persones desconegudes 
que s’han beneficiat de la vostra tasca i suport econòmic; amb 
lletres daurades i inesborrables: MIL GRÀCIES.

El document inclou una breu presentació de qui som, el nostre 
compromís amb la comunitat i els diferents projectes que hem 
realitzat en països en vies de desenvolupament.

I acabo la presentació d’aquesta memòria 2013 destacant al-
gunes actituds que he constatat que hem assimilat i transmès 
en la nostra actuació solidària:

• L’atenció als altres, l’ampliació de l’humà.
• L’opció pels pobres.
• La consciència de l’enviament eclesial.
• Ser homes i dones de trobada i comunió.
• Privilegiar la qualitat de la presència.
• Ser testimonis de la reconciliació i el diàleg.
• Estar oberts al diàleg.

Gna. Ana Mérida Montoya Pineda  
Delegada General de Missions

La nostra Obra

El papa Francesc va reconèixer el 9 de desembre 
les “virtuts heroiques” de Maria Gay Tibau, fet que 
constitueix un primer pas cap a la beatificació de la 
nostra Fundadora. En una nota de l’oficina de premsa 
del Vaticà es va informar que el pontífex argentí va 
autoritzar que la Congregació per a la Causa dels 
Sants promulgués el decret pel qual es reconeixen 
les “virtuts heroiques” de Maria Gay Tibau, a la qual a 
partir d’ara se li atorga el títol de “venerable”.
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Missió 

La missió de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona 
és anunciar i estendre el missatge de salvació a tots els 
homes, especialment als malalts, prestant-los assistència 
espiritual i corporal. (Constitucions, 4)

“L’Institut en la seva Missió Apostòlica, fidel a l’actitud de 
Crist d’atenció als pobres, buscarà atendre els més necessi-
tats.” (Cf. Constitucions, 83 - Lluc, 7,22)

Aquest plantejament general de l’Institut s’ha de concretar 
en cada obra de la institució, tenint present que la seva 
actuació social ha de donar resposta a les necessitats de 
persones de diferents entorns i realitats socioeconòmiques, 
“sembrant la pau i alleujant el dolor”, propiciant la reconci-
liació de l’home amb Déu i amb la seva realitat.

“La nostra acció caritativa s’ha d’estendre també als fa-
miliars” (Constitucions, 80), la societat i el medi on estem 
ubicades i als altres estaments relacionats amb el centre.

Les nostres obres són el reflex de la missió i ho fem a través 
d’accions concretes amb què busquem servir Déu a través 
dels germans amb les línies d’acció que es descriuen a con-
tinuació.

Cooperació internacional

L’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona està present 
en tres continents. Té 22 centres on assisteix integralment 
les persones que hi acudeixen, amb qualsevol tipus de 
malaltia i de qualsevol classe social, mitjançant atenció pri-
mària i especialitzada en salut, centres geriàtrics i col·legis. 
Els centres europeus se solidaritzen amb els països en vies 
de desenvolupament compartint els beneficis generats i 
per aconseguir la màxima cobertura possible; no es tracta 
només d’una aportació econòmica, sinó que es busca el 
desenvolupament integral i autònom dels pobles.

Centres geriàtrics

En l’atenció a l’adult gran l’Institut ofereix una cura perso-
nalitzada que li permeti mantenir una vida tan autònoma 
com sigui possible, afavorint el seu vincle familiar i afectiu, 
sense importar la seva condició social o tipus de deteriora-
ment físic o mental.

Col·legis i escoles bressol

En l’àmbit educatiu, la voluntat de l’Institut és generar 
capacitats i destreses en els nens que els facin amos del 
seu futur –perquè puguin contribuir a la recuperació so-
cioeconòmica del seu entorn– mitjançant escoles bressol, 
educació primària i suport econòmic amb el programa 
“Apadrina un nen”.

Hospitals i centres de salut en països  
en vies de desenvolupament

Als llocs on l’Institut du a terme la seva tasca apostòlica es 
busca el desenvolupament integral i sostenible, tenint com 
a base el desenvolupament humà, la pràctica de valors, el 
tractament mèdic assistencial de les patologies, i la pro-
moció i prevenció de la salut. Tot això amb la finalitat que 
es produeixi progrés en la qualitat de vida de la persona 
malalta i de l’entorn intern i extern del centre. 

Visió 

Ser reconeguda com una institució de filosofia cristia-
na, compromesa amb el desenvolupament integral de les 
persones que tenen contacte amb l’Institut, ja sigui com a 
col·laborador o beneficiari de l’Obra Social, o com a sim-
patitzant amb valors humans com el respecte i la justícia.

Compromís amb la societat

L’IRSJG destina una quantitat important de recursos hu-
mans, econòmics i tècnics al sosteniment de les seves 
obres espirituals i socials:

•  Cases de formació per a joves amb vocació religiosa (pos-
tulants, novícies i júniors) a Amèrica, l’Àfrica i Europa.

•  Comunitats de missió a l’Àfrica.

•  Comunitats de germanes grans. És el reconeixement a les 
religioses que han lliurat la seva vida al desenvolupament 
de l’obra de la seva Mare Fundadora Maria Gay Tibau; se 
les acull quan els anys no els permeten continuar en les 
seves tasques diàries i requereixen de cures especials.

•  Centres d’assistència i promoció de la salut:

- Àfrica: Rubare, Nyarusange, N’kolondom, Bata
- Amèrica: Aguablanca, Arequipa, Lima

•  Construcció i equipament de centres destinats a la pres-
tació de diferents serveis.

Qui som
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El projecte de voluntariat de l’Institut de Religioses de Sant 
Josep de Girona s’inicia l’any 2000 i dóna cabuda a dos 
programes de voluntariat, un per als centres d’Espanya i un 
altre d’internacional.

El fet que hi hagi voluntaris en els centres de l’Institut en-
riqueix tothom i ens ajuda a donar aquesta atenció inte-
gral que volem oferir a les persones que se’ns acosten. Això 
també representa un esforç per part nostra d’acollida, for-
mació i transmissió del carisma, perquè volem construir un 
model de voluntariat a l’estil de Maria Gay.

Al llarg d’aquest any 2013 hem anat generant una reflexió 
en diferents àmbits (Govern General, Comissió de Volun-
tariat, coordinadores i altres persones implicades, directius 
i superiores dels centres) sobre per què, per a què i com 
volem el voluntariat dels centres d’Espanya. Amb els vo-
luntaris la reflexió ha estat sobre què els va motivar a ini-
ciar el voluntariat amb nosaltres i què és el que els manté 
motivats actualment. La Comissió de Voluntariat s’ha anat 
reunint per facilitar l’estudi del projecte actual de volun-
tariat. Està previst que l’any 2014, a partir del diagnòstic 
del voluntariat en els diferents centres, ampliem el grup de 
treball a les coordinadores de voluntariat de cada centre i a 
les persones que les ajuden.

Als centres d’Espanya hi ha un col·lectiu de 48 persones 
d’entre 21 i 84 anys que dediquen part del seu temps a tas-
ques d’acompanyament, organització d’activitats lúdiques, 
etc. per als residents dels geriàtrics i centres sociosanitaris:

• Residència Nazaret (Malgrat de Mar)
• Residència Santa Maria del Tura (Olot)
• Residencia San José de Burjassot (València)
• Centre Geriàtric Maria Gay (Girona)
• Clínica Salus Infirmorum (Banyoles)

A escala local reben formació en temes relacionats amb 
les seves activitats i amb la cura de les persones a les quals 

es dirigeixen amb la seva activitat. També reben formació 
sobre temes relacionats amb l’Institut, ja que participen en 
les formacions corporatives en dates assenyalades. Un cop 
l’any té lloc una trobada de tots els voluntaris d’Espanya a 
Solius (Girona), un espai per conèixer-nos, reflexionar, com-
partir i gaudir.

Agraïm als voluntaris la seva tasca en els centres amb la 
missió d’“alleujar el dolor i sembrar la pau... amb l’accent 
de la seva veu i paraules”. Sens dubte contribueixen a donar 
una atenció integral a les persones que atenem. A totes i a 
tots: GRÀCIES!

En diversos centres acollim voluntaris d’altres entitats com 
Creu Roja i Càritas, en els programes “Apadrina un avi” i 
d’alfabetització.

En l’àmbit internacional, l’any 2013 s’ha pogut donar res-
posta a la petició de cinc persones que han col·laborat en 
les nostres missions de:

• Arequipa i Villa el Salvador a Perú
• Nyarusange a Ruanda

Dels cinc voluntaris internacionals, dos són treballadors 
dels nostres centres.

També hem signat un conveni de pràctiques del Màster en 
Salut Internacional i Cooperació amb la Universitat Autò-
noma de Barcelona, del qual s’ha beneficiat una inferme-
ra que ha fet dos mesos de pràctiques al Centre de Salut 
N’kolondom de Yaoundé (Camerun).

Voluntariat
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Parlar de la nostra presència a l’Àfrica és parlar de les 
vivències al llarg de quaranta anys en un continent 
que és vida, moviment, capacitat de resposta i inicia-
tives que moltes vegades passen inadvertides als ulls 
de tots nosaltres. En aquest marc d’esperança, però 
assumint el sofriment de tots els pobles en vies de 
desenvolupament, detallem a continuació la nostra 
tasca durant l’any 2013.

Les Religioses de Sant Josep de Girona estem presents 
en diverses poblacions de l’Àfrica afectades pel flagell 
de la guerra i la precarietat de recursos econòmics; 
des de la feina amb i per als beneficiaris directes del 
nostre servei fomentem la pau, el desenvolupament i 
la creació de valors evangèlics.

En aquest sentit treballem des del principi, des dels 
centres de salut, en la promoció i prevenció de la sa-
lut, educant mares en bones pràctiques alimentàries 
i sanitàries, atenent alimentàriament malalts i casos 
de desnutrició, establint calendaris de vacunació i 
desparasitació de menors als poblats, així com en el 
control i l’atenció a la maternitat.

A la llum de tota aquesta tasca volem donar a conèi-
xer com, des del compromís silenciós i sacrificat de 
l’Institut, avui molts dels pobles africans tenen espe-
rança i vida.

Ruanda

República
Democràtica
del Congo

Guinea Equatorial

Camerun

Cooperació a l’Àfrica
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Centre de Salut de Rubare 

El Centre de Salut de Rubare, a la Diòcesi de Goma, atén 
una població de més de 40.000 habitants. L’interminable 
conflicte armat que existeix des de fa anys a la República 
Democràtica del Congo fa que les condicions higièniques, 
sanitàries, alimentàries i de seguretat siguin d’extrema gra-
vetat a tota la regió.

El centre disposa de 50 llits i hi treballen 26 persones. A 
més d’activitats curatives i preventives –com prenatal i 
preescolar–, el centre té una unitat de maternitat, una uni-
tat nutricional i una unitat d’aguts. Ofereix també atenció 
especialitzada a malalts de tuberculosi i persones infecta-
des pel VIH/sida.

Escola Maternal de Rubare 

Amb la recent incorporació de l’Escola Maternal es com-
plementa l’activitat sanitària del Centre de Salut de Rubare 
amb l’atenció als més petits. L’escola, a més d’educació pri-
mària i material escolar, proporciona als nens i nenes roba 
i calçat, així com atenció sanitària. La desnutrició que pre-
senta la majoria dels alumnes per falta d’hidrats de carboni 
en la seva alimentació es veu pal·liada pel menjar diari que 
se’ls proporciona a l’escola.

República Democràtica  
del Congo

ACTIVITAT

Consultes curatives  9.000

Consultes infantils (0-5 anys)  17.500

Activitats preventives prenatals  5.500

Parts  1.750

Laboratori (mostres) 4.700

Activitat anual aproximada.

SERVEIS  

Consulta mèdica

Consulta prenatal

Consulta preescolar

Hospitalització

Maternitat

Cures

Farmàcia

Laboratori
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Centre de Salut de Nyarusange 

El Centre de Salut de Nyarusange està situat al centre de 
Ruanda, al districte de Kabgayi, i atén una àrea amb una 
població de més de 30.000 habitants.

L’equip professional del centre està format per 29 per-
sones –de les quals cinc són germanes–, entre personal 
d’infermeria, laboratori, assistència social i administració. 
Disposa de 35 llits i cobreix les necessitats més urgents de 
la zona en maternitat, consultes externes i l’internament 
de casos greus.

El centre també disposa d’una Unitat d’Atenció a Malalts 
de Sida, l’Escola de Promoció de la Dona i el Centre Nu-
tricional, que atén els nombrosos casos de desnutrició i 
paludisme en nens a causa del baix nivell de defenses que 
presenten.

Ruanda

ACTIVITAT

Consultes curatives  17.000

Consultes prenatals  850

Parts  500

Vacunacions  650

Controls del VIH a dones embarassades  850

Controls voluntaris del VIH  4.500

Activitat anual aproximada.

SERVEIS  

Vacunació

Consulta primària curativa

Consulta de nens menors de cinc anys

Parts

Consulta prenatal

Hospitalització

Programa Voluntary Counselling and Testing (VIH)

Programa de prevenció Mother to Child Transmission (VIH)

Antiretrovirals

Atenció psicosocial als nens infectats pel VIH

Centre de Diagnòstic i Tractament (tuberculosi)

Tractament de la tuberculosi a domicili

Salut comunitària

Servei nutricional i control del creixement

Planificació familiar

Farmàcia

Petita cirurgia (embenatges, sutures, extraccions dentals  
i de cossos estranys, etc.)

Laboratori

Secció de la Mútua de Salut

Supervisió de Líders de Salut Comunitària

Gestió de dades i secretaria de salut

Servei d’Higiene i Sanejament

Servei de Salut Mental

Servei d’Assessorament Prematrimonial
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Centre Catòlic de Salut  
de N’kolondom 

El Centre de Salut de N’kolondom està situat a la perifèria 
de Yaoundé i atén una població de 24.000 habitants.

L’equip del centre està format per quatre germanes, sis in-
fermeres diplomades, tres auxiliars d’infermeria, tres tèc-
nics de laboratori, dues cuidadores, dos guàrdies i una en-
carregada de manteniment, als quals cal sumar l’equip del 
servei de laboratori que s’ha posat en marxa a comença-
ment d’aquest any i que està format per dotze persones. 

Nous serveis

La maternitat i el centre de dia per a l’atenció a malalts 
amb VIH/sida, recentment finalitzats, han suposat una 
millora de les instal·lacions i un augment en la capacitat 
d’atenció del centre.

L’atenció al VIH és un dels objectius principals del centre, 
i està orientada prioritàriament a la prevenció de la trans-
missió mare-fill.

Esperem que el laboratori contribueixi a promoure la dis-
minució de l’impacte del VIH/sida en la població, ja que 
reduirà el nombre de casos sense diagnòstic clínic, farà 
possible un tractament precoç i afavorirà la integració dels 
malalts. El laboratori rep el suport de dos malalts voluntaris 
que faciliten l’acceptació de la malaltia a les persones que 
inicien el seu procés postdiagnòstic.

Camerun

ACTIVITAT

Consultes mèdiques  24.000

Consultes prenatals  1.800

Consultes preescolars i vacunacions  7.500

Anàlisis  20.000

Casos de paludisme  15.000

Proves de VIH/sida  1.500

Activitat anual aproximada.

SERVEIS  

Consultes

Petita cirurgia, cures i injeccions

Maternitat

Centre de dia per a malalts de VIH/sida

Laboratori

Farmàcia

Vacunació

Ecografies
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Centre de Salut Maria Gay de Bata 

El Centre de Salut Maria Gay de Bata està integrat en el 
sistema d’atenció primària de salut de Guinea Equatorial 
que cobreix la zona centre del districte sanitari de Bata. 
Al centre hi treballen 25 professionals, dels quals sis són 
germanes.

El centre gestiona també la farmàcia d’aprovisionament 
bàsic de medicació i material sanitari per a tots els hospi-
tals i centres sanitaris de Guinea Equatorial.

Guinea Equatorial
ACTIVITAT

Consultes 12.000

Sessions d’educació sanitària 400

Sessions als afectats pel VIH/sida 300

Controls prenatals 2.700

Anàlisis clíniques 17.000

Activitat anual aproximada.

SERVEIS  

Admissió i educació sanitària

Consell als afectats pel VIH/sida

Control del nen sa i vacunació

Consulta de segon nivell i malalts crònics

Cures i injeccions

Laboratori

Farmàcia

Equip d’atenció primària de salut
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Veneçuela

Equador

Perú

Argentina

Colòmbia

Mèxic

Cooperació a l’Amèrica Llatina

En pensar en l’Amèrica Llatina, no és possible 
abstreure’s de mirar enrere i veure com ha avançat 
en molts aspectes de desenvolupament econòmic, 
infraestructures o estudis acadèmics. No obstant 
això, no deixa d’haver-hi desigualtats extremes, és 
a dir, uns quants rics i una gran franja de pobres 
que circumden les grans urbs. És contradictori que 
un territori privilegiat en terres i recursos naturals 
pateixi fam, prostitució, desplaçaments, guerres so-
terrades en què els combatents són germans i llui-
tes sense sentit per defensar els interessos de poder 
d’uns quants.

En aquest context de llums i ombres, l’Institut ha 
estat present al llarg de noranta anys en diferents 
realitats socioculturals i polítiques, des de Mèxic 
fins a la Patagònia. Desenvolupem projectes so-
cials d’assistència alimentària i d’atenció a la salut 
primària al Perú i l’Argentina i d’ampliació d’in-
fraestructures, com el dispensari de La Nave, un 
centre que ofereix atenció a un sector d’immigració, 
bandes urbanes i joves desarrelats, com també a fa-
mílies desintegrades, a Cali (Colòmbia).

Aquestes realitats són part del nostre somni, el 
compromís i les inversions que farem amb vista al 
futur. Volem coninuar apostant pels joves i les famí-
lies d’aquesta terra prodigiosa.
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Centro de Salud San Damián 

El Centro de Salud San Damián està situat a San Damián 
(municipi d’Hurlingham), un barri marginal, pobre i sacsejat 
per la droga i la violència, en què la població és producte 
d’assentaments de persones desplaçades, immigrants para-
guaians, peruans i bolivians a la recerca de millors oportuni-
tats laborals.

Les germanes porten la direcció del Centro de Salud San 
Damián, que atén diferents serveis de consultes externes. 
Una de les dificultats més grans és el manteniment de la 
farmàcia que, a causa de la legislació del país, ha de ser un 
servei gratuït a tota la població.

Entre els serveis que s’ofereixen destaca el diagnòstic pre-
coç de les malalties oculars de la població sense recursos, 
ja que els mals hàbits alimentaris han ocasionat que part 
de la població contregui malalties com la diabetis i la hi-
pertensió arterial, que poden arribar a provocar ceguesa. 
Aquesta dificultat alimentària també causa la caiguda de 
les peces dentals en edats primerenques, fet que s’intenta 
pal·liar amb un bon servei d’odontologia.

Argentina
Projecte Multiharmonia  
en les persones grans 

Aquest projecte de la Fundación Hogar Nazaret té l’objectiu 
d’ajudar a millorar la qualitat de vida de 18 persones grans 
que no tenen suport familiar ni econòmic i estan en situa-
ció d’abandó. Promou l’apoderament i el protagonisme de 
la gent gran, per tal que recuperin l’autoestima i la dignitat 
com a persones útils a la societat, i crea un centre obert 
a les famílies i a la comunitat en general per potenciar la 
seva vinculació al procés d’envelliment i vellesa de manera 
afectuosa i solidària.

Amb aquesta finalitat s’ha capacitat el personal voluntari 
per al maneig dels ancians i s’ha creat un centre de serveis 
per a atenció gerontològica integral. 

Colòmbia

Comedor Madre María Gay Tibau 

El Comedor Madre María Gay Tibau està dirigit per la famí-
lia laïcal (Laics de Sant Josep de Girona) del Callao, asses-
sorada i acompanyada per les Religioses de Sant Josep de 
Girona. Els seus beneficiaris són les persones malaltes de 
tuberculosi del Callao, una zona molt marginada i amb pocs 
recursos econòmics. El menjador dóna suport nutricional 
als malalts del programa de tuberculosi del Centro de Salud 
de Bonilla del Callao, amb assistència no sols d’alimentació 
sinó d’aprenentatge sobre nous estils de vida saludable.

El projecte respon a la necessitat detectada en la comuni-
tat, ja que moltes de les persones afectades de tuberculosi 
eren marginades pels seus familiars i veïns, fet que els im-
possibilitava tenir una alimentació adequada.

Els malalts beneficiats durant aquest any han estat 40, i 
l’assistència s’ha estès als contactes directes com ara els pa-

Perú

ACTIVITAT

Persones ateses 40

Casos socials 4

Cuineres / assistentes 5

Total 49

Activitat anual aproximada.

res i fills que conviuen amb ells i sense recursos suficients per 
alimentar-se. A més, el centre atén quatre casos socials de 
gent gran que no té mitjans per subsistir. També són benefi-
ciàries del centre les cinc dones que preparen els aliments i 
assisteixen el menjador. 
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Centro Médico Parroquial  
San José de Tiabaya 

El Centro San José de Tiabaya, situat al districte de Tiabaya-
Arequipa, va ser fundat el 1971 i actualment disposa de 
dotze consultoris, dues sales d’espera i un auditori.

A més dels serveis mèdics ambulatoris, el centre fa acom-
panyament de malalts i atenció d’infermeria al domicili, 
educació sanitària i pastoral d’escolta.

Centro Parroquial El Milagro 

El Centro Parroquial El Milagro atén una població formada  
per successius assentaments i que sovint no disposa de les 
condicions fonamentals per viure.

El centre ofereix atenció en les diferents especialitats mè-
diques i té l’objectiu primordial de detectar les malalties 
greus, fonamentalment el càncer d’úter, de manera precoç.

ACTIVITAT

Pacients atesos 9.000 

Activitat anual aproximada.

SERVEIS  

Medicina general

Oftalmologia

Pediatria

Obstetrícia

Odontologia

Psicologia

Neurologia

Laboratori

Ecografies

Farmàcia

Cures i injeccions

Cirurgia menor
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Centre Geriàtric 
Maria Gay

El Centre Geriàtric Maria Gay és 
una institució privada, sense ànim 
de lucre, amb més de 140 anys 
d’experiència en l’atenció a les 
persones i que destina part dels 
recursos que genera a l’Obra Social 
de l’Institut a diversos països de 
l’Àfrica i de l’Amèrica Llatina. 

La seva activitat es divideix entre 
el servei de residència geriàtrica 
assistida –amb el seu centre de dia– 
i el servei sociosanitari –amb places 
de llarga estada i hospital de dia.

www.residenciamariagay.org
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Director
Sr. Jordi Pujiula

Junta del Centre
Junta Central 
Superiora de la comunitat del Centre

Junta Central
IRSJG

Govern General
IRSJG

Responsable 
Assistencial
Sra. Mònica Pons

Responsable  
d’Hoteleria
Sra. Gemma Martínez

Responsable 
d’Administració
Sra. Carme Trias

Coordinadora  
Pastoral de la Salut
Gna. Cristina Redondo

Responsable Social
Sra. Lourdes Ferrando

ORGANIGRAMA

EM COMPLAu PRESENTAR-VOS LA DARRERA MEMòRIA ANuAL del Centre Geriàtric i Sociosanitari Maria Gay de Girona, 
que correspon a l’activitat desenvolupada al centre durant l’any 2013. Aquesta memòria presenta aspectes 
destacats i novetats respecte a anys anteriors i objectius que cal ressenyar.

Al llarg d’aquest any hem millorat i modernitzat les instal·lacions del centre, hem creat una nova sala de 
rehabilitació i hem instal·lat nous ascensors per facilitar l’accessibilitat dels usuaris.

També hem avançat en la gestió de la qualitat en els nostres 
processos. En aquest sentit, hem obtingut la certificació se-
gons la normativa ISO 9001, un model internacional bàsic 
de gestió de la qualitat. Aquest model s’ha introduït en dues 
fases: la primera ha suposat l’elaboració de la documentació 
del sistema, conjuntament amb l’empresa Aquality Consul-
ting, i en la segona fase hem posat en marxa el sistema de 
gestió de qualitat; i al començament de l’any 2014 hem ob-
tingut la certificació de l’empresa Intertek.

En l’àmbit de la seguretat laboral, hem implantat el Pla 
d’autoprotecció, que recull les actuacions que s’han de se-
guir davant d’una emergència, i hem fet un simulacre, amb 
la finalitat de reduir la improvisació en cas que es produeixi 
qualsevol accident.

Enguany també hem promocionat la salut amb activitats com “Activitat física sense barreres” durant el Dia 
Mundial de l’Activitat Física, el reinici del projecte de teràpies assistides amb gossos o la col·laboració amb 
diverses entitats sense ànim de lucre de la ciutat.

I per celebrar el bicentenari del naixement de la Fundadora de l’Institut, la llagosterenca Maria Gay Tibau, 
hem organitzat diverses activitats: concursos de rodolins, poemes i fotografia, activitats programades sobre la 
vida de la Fundadora, una exposició itinerant durant el mes de juny, la producció d’un lipdub i la realització de 
l’obra de teatre Vida de Maria Gay al mateix centre. També hem celebrat el reconeixement del papa Francesc 
sobre la vida heroica i la venerabilitat de Maria Gay Tibau. 

Jordi Pujiula 
Director
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Recursos
EQUIPAMENTS 

72 habitacions (18 de dobles i 54 d’individuals, algunes amb vistes 
panoràmiques sobre Girona) amb 90 llits adaptats

40 places de centre de dia

25 places d’hospital de dia

Sala de rehabilitació/fisioteràpia

Sala d’hospital de dia

Sala de centre de dia

Sala de teràpia ocupacional i psicologia

Consultori mèdic

Consultori d’infermeria

Farmàcia

Perruqueria

Podologia

Bugaderia i repàs de roba

Cuina pròpia

Personal de neteja propi

Espais comuns

Menjador

3 sales polivalents a les plantes amb TV, jocs i audiovisuals

Sala d’actes i teatre

Sala de manualitats

Sala de formació

Biblioteca

Cafeteria

Sales de lectura

Sala de jocs

Església i capella

Zones d’esbarjo (patis, jardins)

RECURSOS ECONÒMICS I INVERSIONS 

Xifra de negoci 2.449.480 v

Inversions en equipaments i infraestructures 561.342 v

PROFESSIONALS 

Superiora i comunitat religiosa 8

Grup assistencial 45

Personal mèdic 1

Personal d’infermeria 6

Farmacèutica 1

Fisioterapeuta 1

Gerocultores 25

Auxiliars de clínica i geriatria 11

Grup social 4

Treballadora social 1

Terapeuta ocupacional 1

Pastoral de la Salut i coordinadora de voluntariat 1

Animació 1

Grup d’atenció indirecta 25

Direcció 1

Personal administratiu 1

Personal d’hoteleria 1

Personal de manteniment 1

Personal de recepció 4

Podologia 1

Personal de perruqueria 2

Personal de neteja 7

Personal de cuina 7

Total 82
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Cartera de serveis
ÀREA MEDICOASSISTENCIAL 

Hospital de dia

Centre de dia

Servei mèdic

Neurologia

Infermeria

Nutricionista

Fisioteràpia / Rehabilitació

Psicologia 

Farmàcia

Podologia

Reflexologia

Massoteràpia

Quiromassatge

Gimnàstica de manteniment

Valoracions geriàtriques integrals

Plans individuals d’atenció interdisciplinaris 

ÀREA SOCIOCULTURAL 

Teràpia ocupacional

Animació sociocultural

Sortides i activitats

Biblioteca i hemeroteca

SERVEIS D’HOTELERIA 

Cuina pròpia

Neteja

Bugaderia

Repàs de roba

Manteniment

Menjador social

SERVEIS A USUARIS I FAMíLIES 

Atenció als usuaris i les famílies

Treball social

Pastoral de la Salut

Acompanyaments externs

Voluntariat

Perruqueria

Transport adaptat

Recepció

Administració

Sistemes d’informació
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Activitat assistencial
ATENCIó RESIDENCIAL  

 Llarga estada sociosanitària Privada Total

Places disponibles (capacitat) 21 69 90

Usuaris atesos 53 99 152

Ingressos totals 32 44 76

Baixes totals 37 32 69

Baixes per èxitus 17 16 33

Estades disponibles 7.552 24.840 32.392

Estades reals 7.524 20.644 28.392

índex d’ocupació del període 99,6% 81,9% 95,2% 

índex d’ocupació en el tancament anual 100% 92,7% 94,4%

índex de rotació mensual 14,8% 3,75% 9,3%

índex de rotació anual acumulada 150,3% 82,3% 116,3%

CENTRE DE DIA  

Places 40

Dies / sessions disponibles 10.080

Dies / sessions reals 961

índex d’ocupació 9,5%

índex de rotació anual 25%

Usuaris atesos (total) 21

Usuaris atesos (mitjana mensual) 5

HOSPITAL DE DIA  

Places 25

Dies / sessions disponibles 6.300

Dies / sessions reals 6.143

índex d’ocupació 97,5%

índex de rotació anual 135,5%

Usuaris atesos (total) 78

Usuaris atesos (mitjana mensual) 50
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ACTIVITATS PER SERVEIS

Atenció multidisciplinària

Sessions clíniques

Plans individuals d’atenció

Valoració multidisciplinària i prevenció de riscos

Seguiment i controls

Informes

Atenció funcional / Fisioteràpia

Sessions individualitzades a planta

Sessions individualitzades a sala

Sessions grupals de fisioteràpia

Sessions de psicomotricitat

Gimnàstica en grup

Gimnàstica individual

Atenció funcional / Teràpia ocupacional

Exercici d’extremitats superiors

Grafomotricitat

Psicomotricitat

Reeducació de la marxa

Promoció de les activitats bàsiques de la vida diària

Atenció social

Entrevistes a les famílies

Informació i assessorament a les famílies

Estudi de la problemàtica social

Tramitació d’ajuts

Atenció psicològica / Teràpia cognitiva

Estimulació cognitiva

Psicoestimulació preventiva

Psicoestimulació cognitiva

Programa individual de contenció de la conducta

Teràpia d’orientació a la realitat

Tallers i manualitats

Actes de comiat

Atenció lúdica i recreativa / Educació social

Actualitat i premsa

Celebracions i diades

Tallers (lectura, música, manualitats...)

Grups de conversa

Sortides lúdiques i culturals

Cinefòrum

Quina / Bingo

Jocs de taula

Coral 

Atenció espiritual / Pastoral de la Salut

Acollida i salutació el dia de l’ingrés tant al pacient com a la 
família

Valoració pastoral inicial

Acompanyament del resident i la família en la integració al centre

Visita a residents amb deteriorament cognitiu

Visita pastoral de seguiment

Recepció de sagraments

Acompanyament en els últims moments de la vida

Acompanyament en el procés de dol

Visites del mossèn

Assistència al funeral

Celebració de l’eucaristia i record dels difunts durant l’any

Activitats d’ajuda religiosa
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Objectius estratègics 

•  Millorar les competències en comunicació en l’àmbit de la 
relació amb els clients i usuaris i també en la relació entre 
companys. Garantir el coneixement dels drets dels usuaris 
i del codi ètic.

•  Intensificar el compromís de l’equip amb l’organització. 
Consolidar el treball del Comitè d’Ètica. Garantir la for-
mació permanent sobre la missió, la visió i els valors de 
l’Institut. Garantir que els documents dels centres siguin 
coherents amb la missió, la visió i els valors.

•  Complir la normativa vigent en la qualitat dels serveis. 
Garantir l’efectivitat dels sistemes d’escolta activa. Infor-
mar sobre l’activitat del centre. Consolidar un model de 
gestió de la qualitat. Incorporar un quadre de comanda-
ment en qualitat assistencial.

•  Garantir el nivell de la competència directiva dels coman-
daments intermedis i garantir el nivell formatiu de tot el 
personal.

•  Consolidar el nivell de treball de l’equip de pastoral del 
centre.

•  Consolidar el nivell de gestió del voluntariat.

•  Garantir el treball en equip i aconseguir una màxima par-
ticipació, implicació i compromís.

Objectius del Pla de qualitat 

•  Consolidar un model de gestió de la qualitat (norma ISO 
9001).

•  Fer el seguiment d’indicadors assistencials i de seguretat 
d’usuaris trimestralment.

Qualitat
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INDICADORS SOCIOSANITARIS  
DE LLARGA ESTADA  

Prevalença d’infeccions nosocomials 8,5%

Incidència de caigudes  4,1 per 1.000 dies d’estada

Prevalença de nafres  9,5%

Prevalença de subjeccions 16,6%

Derivacions hospitalàries urgents    <9%

Estades de caràcter temporal per descans familiar 14

Pacients atesos per dolor amb millora de símptomes 90%

Informe d’alta amb 48 hores d’antelació 100%

Estades inferiors a 123 dies   73,7%

Trasllats a hospitals d’aguts 6%

Ràtios de personal  0,6

GRUPS DE TREBALL  

Comissió del Bicentenari

Comissió d’Infeccions

Comissió d’Obres

Comitè d’Acreditació

Comitè d’Actes Lúdics i Religiosos

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Farmàcia

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comitè d’Igualtat - Instructora

Comitè Interdisciplinari d’Atenció Diürna

Comitè Interdisciplinari Sociosanitari (internament)

Comitè de Pastoral de la Salut

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Comitè de Voluntariat

Consell de Direcció

Consell de Participació de l’Usuari

Consell Tècnic

QUALITAT PERCEBUDA PER DIMENSIONS

 usuaris*  Treballadors

Percepció de la qualitat tècnica 96 93

Organització i continuïtat 94 89

Confort 90 81

Comunicació i participació 95 90

Atenció psicosocial 90 91

Tracte, intimitat i autonomia 97 87

Satisfacció general 95 83

Percentatge de pacients satisfets o molt satisfets.
* Residents i familiars.

Satisfacció global (sobre 10 punts) 8,4 7,7 

Enquestes realitzades 83 20

SATISFACCIó PER DISPOSITIU  

Usuaris geriàtrics 7

Usuaris de l’hospital de dia 10

Familiars d’usuaris geriàtrics 8,5

Familiars d’usuaris sociosanitaris 8,6

Familiars d’usuaris d’hospital de dia 8,5

Sobre 10 punts.
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Principals accions realitzades 

Millores en el tractament farmacològic 

•  Seguiment dels efectes adversos en l’administració incor-
recta de fàrmacs (vuit errors notificats).

Millores en la nutrició 

•  Avaluació mensual dels resultats dels registres d’anàlisi de 
perills i punts de control crític (APPCC) i de cultius. Totes 
les analítiques són correctes durant aquest període.

Protocol·lització correcta (protocols nous  
o actualitzats) 

•  Protocol capital humà i formació.

•  Instrucció de gestió de la documentació.

•  Manual de qualitat del centre.

•  Taula de documentació vigent.

•  Protocol i pla de neteja.

•  Pla de manteniment preventiu.

•  Protocol del dolor.

•  Protocol del deliri.

•  Instrucció de gestió de la documentació.

•  Política de qualitat del centre.

•  Protocol del sistema d’administració de la medicació.

Millora de la qualitat dels sistemes d’informació  
i documentació 

•  Incorporació dels informes d’alta en el sistema d’HC3 
(història clínica compartida de Catalunya). 

•  Seguiment de la implicació del centre respecte a la norma 
ISO 9001 amb l’empresa Aquality, auditoria interna rea-
litzada el gener de 2014.

Satisfacció dels usuaris i familiars  

•  Continuïtat de les sessions informatives i de conformitat 
amb el Pla individualitzat d’atenció integral (PIAI) amb el 
personal assistencial i les famílies.

•  Monitoratge i seguiment del sistema CCTV (closed circuit 
television) per a videovigilància d’accessos en zones de 
risc (patis i sales polivalents) i possibles fugides o acci-
dents de les persones incapacitades o amb dependència 
cognitiva.

•  Enquestes a l’alta de tots els usuaris (alta a domicili o 
defunció).

Millores en la dinàmica de funcionament de l’equip 

•  Pla de seguiment dels grups de treball.

•  Grup de treball del bicentenari.

•  Reunions mensuals amb auxiliars i neteja.

Compliment dels objectius del Servei Català  
de la Salut 

•  Objectius generals per a l’any 2013:

-  Programa VINCat per al control d’infeccions nosoco-
mials.

- Estades.

- Altes a domicili i centres residencials.

- Altes amb protocol PreAlt als centres d’atenció primària.

Estudis i treballs científics realitzats o en col·laboració 

•  Col·laboració en els treballs de fi de grau dels estudiants 
de quart curs de la Facultat d’Infermeria de Girona.

•  Col·laboració en els treballs científics de batxillerat de 
l’Escola Vicens Vives de Girona.

Prevenció de caigudes 

•  Monitoratge de la incidència i prevalença de caigudes al 
centre.

Prevenció de les úlceres per decúbit (uPP) 

•  Monitoratge de la incidència i prevalença de les UPP al 
centre.

Control de les infeccions nosocomials 

•  Seguiment del registre específic per al control dels factors 
i infeccions produïdes.

Prevenció de contencions 

•  Reunió setmanal del Comitè de Caigudes i Subjeccions.

Seguiment del Pla de qualitat 

S’ha presentat la proposta d’objectius de qualitat i recursos 
humans derivats del Pla estratègic per al 2013, amb un se-
guiment semestral.

Certificacions, premis, 
reconeixements, acreditacions 

•  Certificat d’adhesió a la Xarxa d’Hospitals i Centres Pro-
motors de la Salut de Catalunya. Setembre de 2013.

•  Agraïment per la implicació en el programa Voluntariat 
per la Llengua i reconeixement a la contribució per al fo-
ment de l’ús del català i de la cohesió social enriquint les 
trobades de les parelles lingüístiques. Novembre de 2013.

•  Certificació Nutrilab 2013 de les anàlisis de perill i punts 
de control crític (APPCC) i control analític d’aliments, ne-
teja, desinfecció i aigües.

•  Acreditació del Servei Català de la Salut pel compliment 
dels objectius sociosanitaris. Febrer de 2013.

•  Autorització i registre per part del Departament de Be-
nestar i Família.
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Plantilla 

DESCRIPCIó DE LA PLANTILLA 

Plantilla mitjana 60,09

Edat mitjana 38,76 anys

Antiguitat mitjana 6,34 anys

Percentatge de dones 92,5%

Percentatge d’homes 7,5%

Percentatge de la plantilla a jornada completa

   Dones 70%

   Homes 7,5% 

Contractes indefinits 83,75%

Àrea de les persones

Clima laboral 

L’any 2012 es va fer un estudi del clima laboral i se’n van 
analitzar els resultats, a partir dels quals s’han portat a ter-
me diverses actuacions de millora d’aspectes laborals:

•  Seguretat i ergonomia:

-  Publicació de les valoracions de l’avaluació dels llocs de 
treball a través de l’empresa de riscos laborals UNIMAT 
Prevenció.

-  Coneixement per part del personal de les eines o equips 
de protecció individual o col·lectiva que necessita cada 
professional per desenvolupar el seu treball, i de com 
s’han d’utilitzar.

-  Establiment de càrregues de treball segons plantes, de-
pendència dels usuaris i edat dels treballadors.

•  Motivació:

-  Promoció de la implicació de tota la plantilla en els èxits 
aconseguits pel centre a través de l’Infomgay, el butlletí 
informatiu mensual. 

-  Implicació de tot l’equip per aconseguir una acreditació 
externa en qualitat assistencial, la norma ISO 9001.

•  Pertinença:

-  Promoció de la participació de tot l’equip en els actes 
organitzats amb motiu del bicentenari de la Fundadora 
de l’Institut (grup de teatre i participació en un lipdub). 

-  Realització d’accions perquè totes les persones que for-
men part del centre se sentin com un únic equip de tre-
ball, i perquè no hi hagi divisions per unitats o torns que 
produeixin rivalitats.

DOTACIó DE PERSONAL DE PLANTILLA 

Titulats superiors assistencials 0,75

Titulats mitjans assistencials 7,29

Auxiliars assistencials 32,01

Personal de suport 18,04

Personal d’administració 1

Direcció 1
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Conciliació familiar

Seguretat, salut i benestar  
en el treball 

El Comitè de Seguretat i Salut s’ha reunit trimestralment 
per al seguiment de les accions previstes. 

El reconeixement mèdic s’ha dut a terme un any més amb 
seguiment i normalitat per part de tot l’equip. La nova em-
presa de prevenció de riscos laborals ha estat molt ben aco-
llida i valorada molt positivament.  

ABSÈNCIES PER CONCILIACIó 

Concepte Persones  Mesos

Reduccions de jornada per cura  
de fill menor de 8 anys 1 12

CURSOS DE FORMACIó 

 Hores* Alumnes Formació interna Formació externa

Direcció i administració 40 2 50% 50%

Auxiliars d’infermeria 1.600 20 100% 0% 

Diplomats en Infermeria 60 3 50% 50%

Professionals tècnics 200 5 50% 50%

* Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes.

ALUMNES EN PRÀCTIQUES 

 Grau en Grau en Grau en  Tècnics Auxiliars Estada en 
 Infermeria Fisioteràpia Treball Social sociosanitaris de clínica empresa

Universitat de Girona  5  2 1 – – –

Universitat de Vic  4 – – – – –

IES Vallvera – – –  3 – –

IES Narcís Xifra – – – – 1 –

IRTS Paris Île-de-France (CAFDES) – – – – – 1

Institut de Llagostera – – – – – 1

Per al Centre Geriàtric Maria Gay, invertir en la formació de 
l’equip no és una despesa ni una pèrdua d’hores laborals. La 
formació és una motivació important per al personal i és 
un estímul per aprendre nous conceptes. També millora el 
rendiment laboral i la comunicació i interacció de l’equip. 
Durant l’any 2013 s’han desenvolupat les competències 
professionals de treball en equip i lideratge.

D’altra banda, es continua oferint a diferents escoles i uni-
versitats la possibilitat de realitzar pràctiques al centre. 
Actualment el Centre Geriàtric Maria Gay manté conve-
nis amb la Universitat de Girona, la Universitat de Vic, l’IES 
Vall vera i l’IES Narcís Xifra.

Formació 
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Objectius 

•  Crear el Comitè de Comunicació del centre.

•  Millorar la comunicació en tots els canals.

•  Millorar la comunicació en el canvi de torn entre el perso-
nal auxiliar i d’infermeria.

•  Potenciar la informació directa amb els comandaments 
intermedis (responsable assistencial i responsable d’hote-
leria).

•  Potenciar la participació de les auxiliars de geriatria en les 
reunions del Comitè Tècnic del centre.

•  Potenciar la comunicació en la implantació de la formació 
continuada.

•  Desenvolupar les accions amb motiu del bicentenari del 
naixement de la fundadora de l’Institut.

•  Millorar la difusió dels serveis.

•  Transmetre una imatge innovadora del centre i dels seus 
serveis.

•  Contribuir a la construcció de la identitat corporativa, així 
com a la difusió de la missió, la visió i els valors en tota 
l’organització i la transmissió d’una imatge conjunta.

Accions 

•  Creació del Comitè de Comunicació del centre.

•  Creació de la Comissió del Bicentenari.

•  Desenvolupament i millora dels fluxos d’informació del 
centre.

•  Potenciació de la comunicació amb les noves tecnologies.

•  Publicitat.

•  Promoció del sentiment de pertinença (treball en equip).

•  Accions pel bicentenari del naixement de la Fundadora 
de l’Institut.

Resultats 

•  Roll-up del bicentenari (100 x 200 cm) per a l’entrada 
principal del centre (gener de 2013).

•  Concurs de rodolins i poemes “Vida de Maria Gay” (21 
de febrer). 

•  Reunió de la Comissió del Bicentenari (19 de febrer).

•  Sopa de lletres “Vida de Maria Gay” (18 i 19 de març).

•  Joc de paraules “Vida de Maria Gay” (Pasapalabra) per 
Pasqua (del 25 al 28 de març).

•  Reunió de la Comissió del Bicentenari (12 de març).

•  Reunió de la Comissió del Bicentenari (26 d’abril).

Comunicació

Voluntariat

Objectius  

•  Acompanyament als residents que reben menys visites 
familiars, amb les seves peculiaritats segons el seu estat 
físic i/o cognitiu.

•  Humanització i acompanyament als residents.

Composició de l’equip 

L’equip està format per una coordinadora, una col·laboradora 
tècnica i nou persones que de forma lliure, altruista i sense 
rebre contraprestació desenvolupen determinades tasques, 

prèviament establertes, per millorar la qualitat humana de 
l’assistència sense interferir en les funcions professionals 
sanitàries, però si complementant-les.

ACTIVITAT DE VOLUNTARIAT 

Activitat  Residents

Manualitats 42

Jocs 60

Animació de festes 90

Sortides 30

Celebracions religioses 110
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•  Concurs de fotografia en relació amb el bicentenari, amb 
el lliurament de tres premis (durant tot el mes de maig).

•  Exposició “Temps de Flors” dedicada al bicentenari (de 
l’11 al 19 de maig).

•  Reunió de la Comissió del Bicentenari (21 de maig).

•  Exposició itinerant sobre Maria Gay amb llibre de firmes a 
la sala d’estar del centre (de l’1 al 15 de juny).

•  Gravació del lipdub sobre el bicentenari i el centre (juny).

•  Presentació oficial del lipdub del bicentenari i del seu ma-
king of a la sala d’actes (12 de juliol).

•  Seguiment del Pla de comunicació 2012-2013 (setem-
bre).

•  Reunió de la Comissió del Bicentenari (2 d’octubre).

•  Representació de l’obra de teatre Vida de Maria Gay a la 
sala d’actes del centre (19 d’octubre).

•  Actes de celebració de la fi del bicentenari.
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Accions orientades a la sostenibilitat 

Durant el primer semestre de l’any Carles Buil Fortea ha 
dut a terme una auditoria energètica com a treball final de 
màster de la Universitat Rovira i Virgili.

L’objectiu era fer un diagnòstic energètic global al Centre 
Geriàtric Maria Gay i plantejar mesures d’estalvi i eficièn-
cia energètica analitzades des dels punts de vista tècnic, 
econòmic i financer.

Inversions en sostenibilitat 

•  Anàlisi de la potència elèctrica contractada per saber si 
és excessiva.

•  Establiment d’un sistema de gestió energètica.

•  Millora del sistema de regulació i control del sistema de 
calefacció.

•  Estudi d’un nou sistema de climatització de l’església aire-
aire.

Sostenibilitat i medi ambient

CONSUMS

 2012 2013

Electricitat 261.503 kWh 276.430 kWh

Aigua 5.683 m3 5.413 m3 

Gas 845.591 m3 854.888 m3

Tòner d’impressores 8 unitats 8 unitats

Paper 100 paquets 100 paquets 

Aparicions a la premsa 

•  Diari de Girona:

-  “Puigdemont visita el geriàtric Maria Gay” (16/1/2013)

-  “Girona, un humanisme cristià diferenciador” 
(23/3/2013)

-  Suplement sobre la tercera edat (12/5/2013)

-  “La medicina del somriure” (Dominical) (29/12/2013)

•  El Punt:  

-  Rodatge de Pere Vilà al Centre Maria Gay (3/7/2013)

•  Revista GiDona:  

-  “Maria Gay. Fundadora de germanes de Sant Josep” 
(8/1/2013)

•  Televisió de Girona:  

-  “Ètica del cuidar i dignitat del pacient”



La residència està situada al bell 
mig del centre d’Olot, a la Garrotxa, 
i ofereix places privades i places 
col·laboradores amb el Departament 
de Benestar Social i Família.

La ubicació, les instal·lacions, 
els equipaments, l’equip humà 
professional i el model assistencial 
centrat en la persona fan del centre 
un espai atractiu, segur i confortable 
que permet satisfer i suplir les 
necessitats dels residents i les 
famílies. 

Residència  
Santa Maria del Tura

www.residenciatura.org
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Director
Sr. Joan Viñas 

Junta del Centre
Junta Central 
Superiora de la comunitat del Centre

Junta Central
IRSJG

Govern General
IRSJG

Responsable 
Assistencial
Sra. Eva Carrera

Responsable  
d’Hoteleria
Sra. Maite Martín

Responsable  
Social
Sra. Mònica Portas

Responsable 
d’Administració
Sra. Carme Nogué

Coordinadora  
Pastoral de la Salut
Gna. Elena Fernández

ORGANIGRAMA

L’ANy 2013 HA COMPLICAT ENCARA MéS l’escenari econòmic i financer que ja teníem, un escenari que ha posat a 
prova la flexibilitat i la capacitat d’adaptació del centre a les noves circumstàncies. Això ha estat possible 
gràcies a la professionalitat, l’esforç i l’esperit de servei de tothom que forma part de l’organització i del seu 
compromís i implicació en el dia a dia. Des d’aquí el nostre agraïment. 

Davant l’entorn hostil hem continuat esforçant-nos per garantir el nivell d’inversions, amb l’objectiu de 
mantenir i millorar les instal·lacions. L’any 2013 hem realitzat diverses obres per adequar-nos a la nova nor-
mativa antiincendis, algunes de les quals són ben evidents: s’han substituït totes les portes de les habitacions 
per portes RF30, s’ha sectorialitzat l’escala principal i s’ha ampliat la central d’alarma i la xarxa de detecció 
d’incendis. Durant l’any 2014 haurem de continuar patint els inconvenients de les obres per poder completar 
aquesta reestructuració. Agraeixo per avançat a tothom la comprensió i resignació davant les molèsties i 
incomoditats que han generat i generaran aquestes obres.

La formació continuada del personal, la millora 
contínua del model assistencial i l’aportació de 
valor afegit al centre són eixos constants any 
rere any, reiterats a cada memòria, que rever-
teixen directament en la qualitat de servei.

Us convido a fer una lectura del document 
que teniu a les mans per conèixer amb més 
detall com s’ha desgranat la nostra activitat 
durant l’any 2013.

Joan Viñas 
Director
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Recursos
EQUIPAMENTS 

133 llits adaptats

92 habitacions (51 d’individuals i 41 de dobles)

25 places de centre de dia

Sala de rehabilitació / Fisioteràpia

Consultori mèdic

Consultori d’infermeria

Farmàcia

Perruqueria

Podologia

Bugaderia

Cuina pròpia

Personal de neteja propi

Menjador

Sala de manualitats

Sala de formació

Cafeteria

Sales de jocs

Església

Jardí 

Pàrquing

RECURSOS ECONÒMICS I INVERSIONS 

Xifra de negoci 3.261.213 v

Inversions en equipaments i infraestructures  135.797 v

PROFESSIONALS 

Superiora i comunitat religiosa 15

Grup assistencial 64

Personal mèdic 1

Personal d’infermeria 5

Psicòloga 1

Fisioterapeutes 2

Gerocultors 55

Grup social 4

Treballadora social 1

Terapeuta ocupacional 1

Pastoral de la Salut 1

Educadora social 1

Grup d’atenció indirecta 35

Direcció 1

Administració 1

Serveis d’hoteleria 20

Manteniment 1

Recepció 3

Podòloga 1

Perruquera 1

Personal de neteja 7

Total 118
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Cartera de serveis

Activitat assistencial

ÀREA MEDICOASSISTENCIAL 

Centre de dia 

Servei mèdic

Infermeria

Nutricionista

Fisioteràpia / Rehabilitació

Psicologia

Farmàcia

Podologia

Gimnàstica de manteniment

Valoracions genèriques integrals

Plans individuals d’atenció  
interdisciplinaris

ATENCIó RESIDENCIAL 

 Acolliment Privats Total

Places (capacitat) 32 101 133

Usuaris atesos 40 144 184

Ingressos totals 7 38 45

Ingressos sense temporals 7 38 45

Baixes totals 7 32 39

Baixes sense temporals 7 32 39

Baixes per èxitus 7 20 27

Estades disponibles 11.680 36.865 48.545

Estades reals 11.655 36.533 48.188

Ocupació del període 99,79% 99,10% 99,27%

Ocupació al tancament anual 99,82% 99,69% 97,65%

Rotació mensual (mitjana)   3,21%

Rotació anual acumulada   23,25%

SERVEIS D’HOTELERIA 

Cuina pròpia

Neteja

Bugaderia

Repàs de roba

Manteniment

CENTRE DE DIA 

Places 25

Dies / sessions disponibles 9.125

Dies / sessions reals 1.145

Ocupació 12,5%

Rotació anual 0%

Usuaris atesos (total) 5

Usuaris atesos (mitjana mensual) 4,16

ÀREA SOCIOCULTURAL 

Teràpia ocupacional

Animació sociocultural

Sortides i activitats

SERVEIS A USUARIS I FAMíLIES 

Atenció a usuaris i famílies

Treball social

Pastoral de la Salut 

Acompanyaments externs

Perruqueria

Recepció

Administració
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ACTIVITAT PER SERVEI   

Atenció multidisciplinària

Plans individuals d’atenció 288

Valoració multidisciplinària i prevenció de riscos 297

Seguiment i controls 1.728

Informes 267

Atenció funcional / Fisioteràpia

Sessions individualitzades a planta 40

Sessions individualitzades a sala 10.780

Gimnàstica en grup 98

Gimnàstica individual 59

Valoracions 321

Atenció funcional / Teràpia ocupacional

Exercici d’extremitats superiors 102

Grafomotricitat 19

Psicomotricitat 91

Reeducació de la marxa 384

Promoció de les activitats bàsiques de la vida diària 360

Visites al mercat setmanal 20

Musicoteràpia 4

Atenció social

Entrevistes a les famílies 368

Informació i assessorament a famílies 478

Estudi de problemàtica social 20

Tramitació d’ajuts 193

Valoracions 138

Atenció psicològica / Teràpia cognitiva

Estimulació cognitiva 23

Psicoestimulació preventiva 65

Psicoestimulació cognitiva 60

Programa individual de contenció de conducta 180

Tallers i manualitats 34

Actes de comiat 16

Suport familiar 25

Atenció lúdica i recreativa / Educació social

Actualitat i premsa 72

Celebracions i diades 60

Tallers (lectura, música, manualitats...) 71

Grups de conversa 27

Sortides lúdiques i culturals 10

Cinefòrum 25

Quina / Bingo 11

Jocs de taula 9

Coral 35

Hort 31

Costura 39

Català 41

Estimulació integral en dependències greus 28

Intercanvi generacional 11

ATENCIó ESPIRITUAL / PASTORAL DE LA SALUT   

Acollida i salutació el dia de l’ingrés tant al pacient  
com a la família  45

Valoració pastoral inicial  45

Acompanyament del malalt i la seva família  
en la integració al centre  45

Visita a pacients amb deteriorament cognitiu  2.843

Visita pastoral de seguiment  1.380

Recepció de sagraments  3.798

Acompanyament en els últims moments de la vida  26

Acompanyament en el procés de dol  21

Visites del mossèn  4

Assistència al funeral  26

Celebració de l’eucaristia i record dels difunts durant l’any  1
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Principals accions realitzades 

Aquest any s’han organitzat i consolidat els grups de parti-
cipació, debat i consulta del centre, amb reunions ordinàries 
per definir actuacions consensuades i participatives en 
coherència amb els documents estratègics de l’Institut. 
Es tracta d’una eina metodològica que permet ampliar i 
enfortir la comunicació ascendent i descendent amb els 
professionals del centre, compartir objectius i valorar-ne el 
grau de consecució.

També s’han redefinit, acotat i monitoritzat alguns dels 
criteris d’acreditació de l’activitat assistencial segons la 
normativa vigent, la qual cosa ha de permetre establir les 
bases d’un quadre de comandament de qualitat.

Comissió del Bicentenari

Comitè d’Acreditació

Comitè d’Actes Lúdics i Religiosos

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comitè de Pastoral de la Salut

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Comitè de Voluntariat

Consell de Direcció

Qualitat
QUALITAT PERCEBUDA PER DIMENSIONS

 usuaris  Treballadors

Percepció de la qualitat tècnica 99,1% 99,6%

Organització i continuïtat 99,0% 99,4%

Confort 97,1% 97,0%

Comunicació i participació 97,5% 96,5%

Atenció psicosocial 96,2% 97,4%

Tracte, intimitat i autonomia 99,6% 99,3%

Satisfacció general 98,7% 99,1%

Percentatge d’usuaris satisfets o molt satisfets.

Satisfacció global (sobre 10 punts) 8,9 9,0

Enquestes realitzades 49 12

Plantilla 

Àrea de les persones

DESCRIPCIó DE LA PLANTILLA  

Plantilla mitjana 84,45

Edat mitjana 41,10 anys

Antiguitat mitjana 4,82 anys

Percentatge de dones 94,44%

Percentatge d’homes 5,56%

Plantilla a jornada completa

   Dones 72,22%

   Homes 3,70%

Plantilla amb contracte indefinit 79,63%

DOTACIó DE PERSONAL EN PLANTILLA  

Titulats superiors assistencials 1

Titulats mitjans assistencials 12,36

Auxiliars assistencials 44,27

Personal de suport 24,82

Personal d’administració 1

Direcció 1

GRUPS DE TREBALL 
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ABSÈNCIES PER CONCILIACIó 

Concepte Persones  Mesos

Excedències per cura de familiars 1 1,68

CURSOS DE FORMACIó 

Col·lectiu assistent Hores* Alumnes Formació interna Formació externa

Direcció i administració 122 2 60% 40%

Auxiliars d’infermeria 343 249 50% 50%

Diplomats en Infermeria 174 5 31% 69%

Professionals tècnics 133 57 30% 70%

* Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes.

Clima laboral

El clima laboral és l’entorn en què es desenvolupa el tre-
ball quotidià des de múltiples perspectives, com el nivell 
d’autonomia professional, les condicions ambientals, les re-
lacions humanes, el reconeixement, les característiques de 
l’organització, etc. La qualitat d’aquest clima influeix direc-
tament en la satisfacció dels professionals i, per tant, està es-
tretament relacionada amb la productivitat. Mentre un bon 
clima laboral afavoreix l’assoliment dels objectius generals, 
un mal clima destrueix l’ambient de treball, ocasiona situa-
cions de conflicte i genera malestar i un baix rendiment que 
repercuteix en el servei que ofereix la residència.

La valoració del clima laboral es fa bianualment mitjançant 
enquestes anònimes que s’analitzen globalment i que per-
meten adoptar mesures correctives, establir noves accions 
o consolidar les que existeixen.

En aquest sentit s’han portat a terme accions de formació 
específiques d’estiraments per prevenir o millorar lesions 
musculoesquelètiques i activitats adreçades a enfortir el 
sentit de pertinença. L’enquesta que es realitzarà durant el 
proper any permetrà valorar si aquestes accions han servit 
per millorar el clima laboral i definir accions correctores.

Seguretat, salut i benestar  
en el treball

Els cursos específics sobre prevenció de riscos laborals 
i d’actualització de continguts en la majoria de les cate-
gories laborals de la residència han estat un eix constant 
durant el 2013.

En aquest any s’ha obtingut l’aprovació oficial i l’homolo-
gació definitiva per part de Protecció Civil de Catalunya 
del Pla d’autoprotecció de la residència, fruit dels esforços 
d’estudi, realització i desplegament del pla durant l’any 
2012.

Formació

Durant els darrers anys s’han dut a terme esforços impor-
tants en el desenvolupament de programes de formació 
continuada que han contribuït a l’actualització i el recicla-
tge de l’equip humà del centre. Sembla que en temps de 
crisi tot és “prescindible”, però nosaltres hem mantingut les 
partides pressupostàries destinades a la formació dels pro-
fessionals. La formació aporta avantatges des de dos punts 
de vista: d’una banda, beneficia la persona que la rep i inci-
deix favorablement en l’organització i, d’altra banda, bene-
ficia l’organització i consegüentment incideix positivament 
en el treballador. Aquest feedback continu entre organitza-
ció i treballadors és directament proporcional a l’increment 
de la qualitat dels serveis prestats als residents i a les seves 
famílies, que és l’objectiu final de l’organització.

Aquest any, entre les accions de formació internes o corpo-
ratives cal destacar la potenciació de la capacitat comuni-
cativa, el lideratge i el treball en equip dels comandaments 
intermedis.

Ja en ple any del bicentenari del naixement de la Fundadora 
de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, Maria 
Gay Tibau, un bon nombre d’activitats associades a la ce-
lebració ens han ofert a tots la possibilitat de participar-hi 
directament i aprofundir en l’obra que va dur a terme la 
Fundadora. 

Conciliació familiar
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L’any 2013 un dels objectius de la residència ha estat 
l’elaboració d’un Pla de comunicació per al període 2014-
2016, del qual s’han definit les línies generals i les respon-
sabilitats. El 2014 es concretaran les accions que caldrà 
desenvolupar, orientades a transmetre el sentit d’identitat 
de l’organització al personal, als residents, a les famílies i a 
l’entorn institucional més proper.

D’altra banda, s’ha mantingut i ampliat la col·laboració amb 
entitats socials, com la Creu Roja, el Banc dels Aliments, el 
Centre d’Educació Especial Joan XXIII i Càritas, i amb entitats 
educatives com l’Escola Pia, l’Escola Cor de Maria, l’Institut 
Montsacopa o universitats com la UOC. Aquestes relacions 
ens permeten compartir programes d’intercanvi genera-

cional, oferir pràctiques i estudis acadèmics, programes de 
diversificació curricular o reinsercions sociolaborals, entre 
d’altres. També cal ressenyar les col·laboracions amb entitats 
culturals i lúdiques locals i amb cadenes de televisió.

Voluntariat

L’equip està format per un tècnic coordinador i 25 volun-
taris d’edats entre els 18 i els 80 anys. Els voluntaris fan 
la seva tasca de manera lliure i altruista, sense rebre cap 
contraprestació, i complementen l’assistència professional 
sense interferir-hi. 

Comunicació

ACTIVITAT DE VOLUNTARIAT 

Activitat  Residents

Manualitats i jocs 48

Actes especials 153

Sortides i trasllats 30

Companyia 8

Costura 48

Bingo 117

Coral 114

S’ha emprès una política de substitució progressiva d’ele-
ments elèctrics per d’altres que ofereix la tecnologia dispo-
nible amb la doble finalitat de millorar l’eficiència i reduir el 
consum en alguns casos, i ajustar el consum a les necessitats 
reals en altres casos –mitjançant elements com temporit-
zadors i detectors de presència–. L’estalvi energètic ha estat 
significatiu; l’any 2013 el consum ha estat un 3,5% inferior 
al del 2012. A la cuina, la substitució del forn elèctric per un 
de gas justifica aquesta disminució i també l’increment del 
consum de gas.

El consum d’aigua ha estat un 50% inferior al del 2012, dis-
minució que es justifica per les obres que es van fer al centre.

Sostenibilitat i medi ambient
CONSUMS

 2012 2013

Electricitat 317.147 kWh 305.997 kWh 

Aigua 10.835 m3 4.965 m3

Gas 9.849 m3 10.699 m3

Tòner d’impressores 39 unitats 41 unitats 

Paper 237 paquets 230 paquets 



La Residència geriàtrica Nazaret 
té la missió específica de servir al 
malalt en la doble dimensió corporal 
i espiritual. Aquesta voluntat de 
servei ha anat configurant un 
estil de tracte, respecte i atenció 
personalitzada que és el nostre 
senyal d’identitat.

La Residència Nazaret està situada 
a l’Alt Maresme, amb vistes 
magnífiques al mar Mediterrani i 
a les muntanyes del Montnegre. 
Aquest centre és un establiment 
social per a gent gran que té com 
a finalitat prestar tant serveis 
d’acolliment residencial, de caràcter 
temporal o permanent, com 
serveis d’acolliment diürn amb 
l’objectiu d’afavorir la recuperació 
i el manteniment de l’autonomia 
personal i social, oferint un tracte 
de profund respecte, qualitat i 
professionalitat.

Residència  
Nazaret

www.residencianazaret.org
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Director
Sr. Agustín Guerrero

Junta del Centre
Junta Central 
Superiora de la comunitat del Centre

Junta Central
IRSJG

Govern General
IRSJG

Responsable 
Assistencial
Sra. Carmen R. Andarsio

Responsable  
d’Hoteleria
Sra. Teresa Fontrodona

Responsable  
d’Administració
Sra. Lourdes Fontrodona

Coordinadora Pastoral 
de la Salut
Gna. Josefina Palacín

Responsable Social
Sra. Mercè Capellán

ORGANIGRAMA

A LA RESIDèNCIA NAzARET HEM TIN-

GuT EL PLAER DE CELEBRAR durant 
aquest any 2013 els actes i 
celebracions propis de la com-
memoració del bicentenari de 
la nostra Fundadora, Maria Gay 
Tibau. Durant tot l’any hem tre-
ballat per assolir el nostre ob-
jectiu principal, alleujar el dolor 
i sembrar la pau, a través de la 
qualitat assistencial i un gran 
equip humà.

L’any 2013 ha estat complicat 
per a la residència en termes 
d’ocupació, la qual cosa ha re-
querit un gran esforç per part de tot el personal i ha representat un gran repte en 
contenció de costos per garantir la sostenibilitat del centre.

Durant l’any s’han realitzat importants accions de difusió, entre les quals cal desta-
car la participació de la treballadora social del centre en diversos programes d’Ona 
Malgrat, emissora de ràdio local de Malgrat de Mar.

Per al 2014 ens hem marcat un objectiu ambiciós; pretenem que l’any sigui un punt 
d’inflexió en les dades d’ocupació i que l’increment del nombre de residents sigui 
una constant habitual mes rere mes. Per a això potenciarem les accions destina-
des a la millora del posicionament i la notorietat de la residència en la seva zona 
d’influència. 

Agustín Guerrero Martínez 
Director
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Recursos
EQUIPAMENTS 

135 habitacions (115 de dobles i 20 d’individuals)

135 llits adaptats

25 places de centre de dia

Sala de rehabilitació/Fisioteràpia

Sala de centre de dia

Consultori mèdic

Consultori d’infermeria

Farmàcia

Perruqueria

Podologia

Bugaderia

Cuina pròpia

Personal de neteja propi

Espais comuns

Menjador

Sala d’actes

Sala de manualitats

Sala de formació

Biblioteca

Sala polivalent

Sala de jocs

Capella

Jardí

Sala d’estar

RECURSOS ECONÒMICS I INVERSIONS 

Xifra de negoci  2.445.521,43 v

Inversions en equipaments i infraestructures  148.047,70 v

PROFESSIONALS 

Superiora i comunitat religiosa 8

Grup assistencial 42

Personal mèdic  1

Personal d’infermeria 4

Fisioterapeutes  2

Gerocultors  35

Grup social  2

Treballadora social  1

Animació  1

Grup d’atenció indirecta  31

Direcció  1

Administració  1

Serveis d’hoteleria  1

Manteniment  1

Recepció  3

Podologia 1

Perruqueria 1

Personal de neteja 22

Total 83
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Cartera de serveis
ÀREA MEDICOASSISTENCIAL 

Centre de dia

Servei mèdic

Infermeria

Fisioteràpia / Rehabilitació

Farmàcia

Podologia

Gimnàstica de manteniment

Valoracions geriàtriques integrals

Plans individuals d’atenció interdisciplinaris

SERVEIS D’HOTELERIA 

Cuina pròpia

Neteja

Bugaderia 

Repàs de roba

Manteniment

ÀREA SOCIOCULTURAL 

Animació sociocultural

Sortides i activitats

Biblioteca i hemeroteca

SERVEIS ALS USUARIS I LES FAMíLIES 

Atenció a usuaris i famílies

Treball social

Acompanyaments externs

Perruqueria

Transport adaptat

Recepció

Administració 

Sistemes d’informació
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Activitat assistencial
ATENCIó RESIDENCIAL 

 Concertats Privats Total

Places (capacitat) 55 80 135

Usuaris atesos 71 121 192

Ingressos totals 15 56 71

Ingressos sense temporals 15 32 47

Baixes totals 16 69 85

Baixes sense temporals 0 40 40

Baixes per èxitus 15 10 25

Ingressos / baixes temporals 0 24 24

Estades disponibles 1.650 2.370 4.020

Estades reals 1.650 2.400 4.050

Ocupació del període 100% 74,31% 84,66%

Ocupació en el tancament anual 100% 63,33% 78,11%

Rotació mensual (mitjana) 2,27% 5,73% 4,32%

Rotació anual acumulada 16,06% 39,69% 30,06%

CENTRE DE DIA 

Places 25

Dies / sessions disponibles 175

Dies / sessions reals 175

Ocupació 20%

Rotació anual 45,4%

Usuaris atesos (total) 10

Usuaris atesos (mitjana mensual) 5
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ACTIVITAT PER ÀREES

Atenció multidisciplinària

Plans individuals d’atenció 210

Valoració multidisciplinària i prevenció de riscos 254

Informes 157

Atenció funcional / Fisioteràpia

Sessions individualitzades a planta 242

Sessions individualitzades a sala 232

Sessions de psicomotricitat 38

Gimnàstica en grup 193

Grup de psicomotricitat 30

Atenció social

Entrevistes a les famílies 105

Informació i assessorament a les famílies 350

Estudi de la problemàtica social 256

Tramitació d’ajuts 74

Informacions i visites al centre 158

Atenció psicològica / Teràpia cognitiva

Estimulació cognitiva 60

Teràpia d’orientació a la realitat 116

Tallers i manualitats 38

Atenció  lúdica i recreativa / Educació social

Actualitat i premsa 116

Celebracions i diades 25

Tallers (lectura, música, manualitats...) 38

Sortides lúdiques i culturals 16

Cinefòrum 30

Quina / Bingo 33

Jocs de taula 364

Pastoral de la Salut

Acollida i salutació en l’ingrés al pacient i la família 71

Valoració pastoral inicial 71

Acompanyament al resident i la família  
en la integració al centre 50

Visita pastoral de seguiment 30

Recepció de sagraments 7.020

Acompanyament en els últims moments de vida 6

Acompanyament en el procés de dol 25

Visites del mossèn 10

Assistència al funeral 25

Celebració de l’eucaristia i record de difunts durant l’any 1

Activitats d’ajuda religiosa 30

Objectius estratègics 
i Pla de qualitat 

La Residència Nazaret ha donat compliment al Pla de quali-
tat i als objectius definits per a l’any 2013. Entre les actua-
cions realitzades cal destacar: 

•  Comitè de Qualitat: 

-  Valoració del compliment dels 26 indicadors i de 
l’actualització de la documentació necessària (protocols, 
manuals, programes...).

-  Contribució a la realització de la Guia d’elaboració de 
menús.

-  Valoració del grau de compliment del Pla de qualitat de 
centre.

-  Valoració del grau de compliment dels objectius i les 
accions derivats del Pla estratègic 2013-2014.

•  Comitè Interdisciplinari: 

-  Creació d’un registre de caigudes per valorar conjunta-
ment les causes i accions prèvies i posteriors.

-  Foment a l’actualització de la valoració de risc nutri-
cional.

-  Revisió dels protocols d’administració de medicaments, 
de control i tractament d’UPP, d’atenció durant l’agonia, 
de dol i mort, d’higiene personal i de gestió de residus 

•  Comitè d’Acreditació, Formació i Recursos Humans: 

-  Acreditació de professionals assistencials.

-  Foment de l’assistència a jornades de formació (gra-
tuïtes).

-  Elaboració del Pla de formació.

-  Seguiment de la formació planificada per a l’any 2013.

Qualitat
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•  Comitè d’Atenció a Usuari:

-  Identificació dels armaris amb el nom de cada resident 
per tal de facilitar la col·locació de la roba a l’armari 
corresponent i reduir el nombre d’errors.

-  Creació de la figura d’”orientador”; un resident de re-
ferència que faci de guia als nous ingressos durant les 
dues primeres setmanes.

-  Promoció de l’ús dels despatxos destinats a les entrevis-
tes amb familiars per part de tots els professionals per 
crear un clima d’intimitat que els faciliti expressar-se 
en llibertat.

-  Incorporació al centre d’un cuiner qualificat a partir de 
2013 per a la millora en l’elaboració, la presentació i la 
qualitat del servei.

•  Comitè de Protecció de Dades: 

-  Relació de totes les empreses que treballen a la residèn-
cia i poden accedir a dades personals, i signatura d’un 
contracte de confidencialitat. Les empreses que no hi 
accedeixen també han signat un document de confi-
dencialitat. 

-  Revisió de les clàusules dels contractes del personal de 
la residència i del personal de pràctiques per poder-
les unificar en un contracte per comprovar si s’han 
d’actualitzar.

-  Establiment d’una validació de sis mesos en les contras-
senyes (SAP, intranet, usuaris d’ordinadors).

-  Elaboració d’un full d’autorització escrita, en l’ingrés, 
sobre les persones que poden rebre informació mèdica.

•  Comitè de Comunicació: 

-  Preparació i control del compliment de les accions apro-
vades en el Pla de comunicació i la seva valoració pos-
terior.

-  Elaboració del Pla de comunicació de centre 2014-2016.

•  Comitè de Voluntariat:

-  Contribució al compliment del pla de formació i de les 
trobades emmarcades en el projecte de voluntariat del 
centre.

-  Valoració quadrimestral de les tasques del voluntariat.

•  Comitè del Bicentenari: preparació i coordinació de les 
activitats establertes, i valoració posterior. 

•  Consell de Direcció: 

-  Registre, seguiment i proposta d’accions correctives, 
preventives o de millora de les incidències que es pro-
dueixin amb el personal i els proveïdors.

-  Seguiment de les obres del terrat i d’altres millores en 
infraestructura.

-  Ocupació del centre.

-  Planificació de les festivitats. 

•  Comitè d’Ètica Assistencial: segons el calendari del Comi-
tè Intercentres 

•  Comitè de Seguretat i Salut: 

-  Realització d’activitats de vigilància de la salut (reconei-
xements mèdics i d’aptituds).

-  Realització d’activitats de formació sobre riscos indivi-
duals i col·lectius.

•   Comitè d’Empresa: 

-  Resolució dels problemes detectats pels representants 
sindicals.

•  Consell de Participació de Centres: per motius de direc-
cions alternes aquest any no s’ha fet la reunió del Consell 
programada per al setembre.
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GRUPS DE TREBALL 

Comissió del Bicentenari

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comitè Interdisciplinari

Comitè Interdisciplinari d’Atenció Diürna

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Comitè de Voluntariat

Consell de Direcció

QUALITAT PERCEBUDA PER DIMENSIONS

Percepció de la qualitat tècnica  98,1%

Organització i continuïtat  98,2%

Confort  93,5%

Comunicació i participació  97,3%

Atenció psicosocial  86,6%

Tracte, intimitat i autonomia  97,5%

Satisfacció general  95,9%

Percentatge de pacients satisfets o molt satisfets.

Satisfacció global (sobre 10 punts)  8,53

Enquestes realitzades  100

Satisfacció d’usuaris i treballadors 

El 2013 s’han creat noves enquestes de satisfacció general, 
adreçades a usuaris (residents i familiars) i als professio-
nals i col·laboradors del centre. Els resultats obtinguts mos-
tren un alt grau de satisfacció que avalen els agraïments 
rebuts per part de familiars i residents. A través del full 
d’agraïments, els usuaris han volgut deixar constància del 
seu pas per la residència fent arribar a l’equip de profes-
sionals missatges entranyables i mostres de gratitud i sa-
tisfacció. 

Certificacions, premis, 
reconeixements, acreditacions 

•  Certificat de l’auditoria biennal de protecció de dades 
personals. 

•  Certificacions de l’empresa Nutrilab en matèria alimen-
tària i nutricional. 
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Plantilla Clima laboral 

Durant l’any 2013 a la Residència Nazaret s’han realitzat un 
conjunt d’accions i activitats adreçades a millorar el treball 
en equip i el sentiment de pertinença, com són formacions, 
sortides, celebracions i accions de pastoral. A través de la 
revista interna Infonazaret es fomenta el reconeixement 
del personal i la implicació de les persones amb l’Institut.

Àrea de les persones

DESCRIPCIó DE LA PLANTILLA  

Plantilla mitjana 66,41

Edat mitjana 41,95 anys

Antiguitat mitjana 5,74 anys

Percentatge de dones 93,18%

Percentatge d’homes 6,82%

Plantilla a jornada completa

   Dones 78,41%

   Homes 6,82%

Plantilla amb contracte indefinit 73,86%

DOTACIó DE PERSONAL EN PLANTILLA  

Titulats superiors assistencials 1,08

Titulats mitjans assistencials 7,54

Auxiliars assistencials 34,47

Personal de suport 21,50

Personal d’administració 1

Direcció 0,82

CURSOS DE FORMACIó 

Col·lectiu assistent  Hores*  Alumnes Formació interna Formació externa

Direcció i administració 128 4 0% 100%

Auxiliars d’infermeria 875 25 12% 88%

Diplomats en Infermeria 75 3 10% 90%

Professionals tècnics 100 4 10% 90%

* Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes.

Una de les principals preocupacions de la Residència Naza-
ret, en consonància amb la missió i els valors de l’Institut, 
és donar un servei i una assistència de qualitat a l’usuari. 
Per això és molt important dedicar tots els esforços neces-
saris per dotar el personal d’una bona formació i motivació 
per atendre aquestes necessitats. Les accions formatives 
internes o corporatives d’aquest any han anat encamina-
des a reforçar el sentit de pertinença, la bioètica geriàtrica, 

els drets dels usuaris i la utilització de la intranet. Per la 
seva banda, les activitats de formació externes han estat 
adreçades a incrementar la motivació i el treball en equip 
del personal a través de tallers, millorar la comunicació amb 
els pacients i familiars, fomentar les bones pràctiques del 
personal gerocultor envers el resident, i fomentar les bones 
pràctiques assistencials des de la perspectiva de l’ètica.

Formació i desenvolupament
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Seguretat, salut i benestar 
en el treball 

Durant el 2013 s’han dut a terme les següents accions en 
matèria de seguretat, salut i benestar: 

•  Realització a l’octubre d’un simulacre d’emergència amb 
el personal de la residència juntament amb tècnics del 
PAU i l’empresa de prevenció de riscos laborals.

•  Reunions trimestrals amb les delegades del personal i el 
tècnic de prevenció de riscos laborals. 

•  55 exàmens de salut en funció dels riscos laborals corres-
ponents. 

•  Continuïtat del servei de fisioteràpia que l’empresa posa a 
servei del personal per prevenir o curar lesions musculars. 

•  Posada en marxa d’una campanya per reduir els accidents 
laborals. 

•  Elaboració i implantació del protocol de coordinació de 
les activitats empresarials. 

•  Sessions formatives en prevenció de riscos laborals a les 
noves incorporacions de personal segons el seu lloc de 
treball. 

Conciliació familiar

ABSÈNCIES PER CONCILIACIó 

Concepte  Persones  Mesos

Reduccions de jornada per cura 
de fill menor de 8 anys 3 14,83

Acumulació d’hores de lactància 1 21 dies

Voluntariat

Objectius 

Els objectius de la Residència Nazaret en l’àmbit del volun-
tariat han estat potenciar la formació interna, fomentar les 
trobades del grup de voluntaris, i treballar i aclarir la norma-
tiva i el funcionament del centre.

Composició de l’equip 

L’equip de voluntariat està format per la superiora de la co-
munitat, una treballadora social i una educadora social.

ACTIVITAT DE VOLUNTARIAT 

Activitat  Residents

Manualitats i jocs 45

Actes especials 8

Sortides i trasllats 5

Companyia  90
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Objectius 

•  Donar a conèixer els serveis de la Residència Nazaret i les 
característiques que la fan diferent a les residències del seu 
entorn.

•  Potenciar el coneixement de la intranet i la seva utilització 
entre el personal del centre.

•  Elaborar les memòries del centre.

Accions 

Accions de comunicació externa

•  Visites per establir contacte i donar a conèixer la Residència 
a les treballadores socials dels hospitals sociosanitaris, ser-
veis socials, casals d’avis, etc. de l’àrea d’influència.

•  Difusió a través de Ràdio Malgrat: entrevistes a diferents 
professionals del centre, programa obert de preguntes, in-
formació sobre els serveis que ofereix la residència, Obra 
Social, etc. 

•  Creació de podcasts a la pàgina web de la residència amb 
les gravacions dels programes de ràdio.

•  Disseny d’una campanya de captació de nous usuaris del 
centre de dia.

•  Elaboració i enviament de les memòries del centre.

•  Programa “Gent gran activa” per a les persones jubilades 
de Malgrat.

Accions de comunicació interna

•  Presentació del Pla de comunicació al personal de la resi-
dència.

•  Formació corporativa: sentit de pertinença.

•  Posada en marxa de l’entrega de nòmines a través 
d’internet.

•  Sessions de formació al personal sobre la utilització de la 
intranet.

•  Potenciació de l’agenda personal de la intranet. 

•  Activació de l’agenda de centre a la intranet.

•  Creació d’espais a la intranet per a les diferents comissions.

Accions del bicentenari del naixement de Maria Gay Tibau

•  Recorregut històric per la vida de Maria Gay a Girona amb 
el personal de la residència.

•  Exposició itinerant de la història de l’Institut a la capella de 
l’antic hospital de Malgrat i a la residència.

•  Celebració de la primera sortida a domicili de Maria Gay i 
Carme Esteve. 

•  Actuació de banda musical i majorets. 

•  Demostració de ball de la colla sardanística Grup Antaviana 
Jove. 

•  Cloenda del Bicentenari a Girona i a la residència. 

Resultats 

•  Assolir la màxima ocupació del centre. Encara s’està tre-
ballant per assolir aquest objectiu, ja que per causes alie-
nes als esforços portats a terme encara no s’ha arribat a la 
màxima ocupació.

•  Donar a conèixer els serveis de la Residència Nazaret i les 
característiques que la fan diferent a les residències del seu 
entorn. Aquest objectiu s’ha assolit, tot i que cal potenciar 
encara més el centre.

•  Potenciar el coneixement de la intranet i la seva utilit-
zació entre el personal del centre. Tot i haver acomplert 
l’objectiu, la intenció és aprofundir en aquesta qüestió en 
el proper pla de comunicació.

•  Elaborar les memòries del centre. Les memòries s’han dut a 
terme, però cal avançar les dates de realització i lliurament.

Comunicació
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Accions orientades a la sostenibilitat 

Durant el 2013 s’han realitzat nombroses accions orienta-
des a l’estalvi energètic, com ara la instal·lació de bombes 
noves a la sala de calderes, el canvi de finestres antigues de 
fusta per noves d’alumini amb sistema d’estalvi energètic 
climalit, etc. També s’ha continuat potenciant el reciclatge 
de cartró, oli, piles, bombetes, etc.

Per al proper any, el centre s’ha proposat anar canviant pro-
gressivament els llums antics per sistemes LED més mo-
derns de baix consum. 

Inversions en sostenibilitat 

Les accions orientades a la sostenibilitat esmentades han 
representat per al centre una inversió d’aproximadament 
117.495 euros. 

Sostenibilitat i medi ambient

CONSUMS

 2012 2013

Electricitat 356.136 kWh 340.605 kWh 

Aigua 15.873 m3 7.563 m3

Gas 44.444 m3 52.488 m3

Tòner d’impressores 16 unitats 15 unitats 

Paper 128 paquets 111 paquets 



La Residencia San José està situada 
a Burjassot, molt a prop de l’estació 
del metro que fa d’enllaç amb 
València capital, la qual cosa facilita 
tant la sortida dels residents com les 
visites dels familiars. La residència 
disposa d’àmplies sales per a 
activitats de teràpia ocupacional i 
física, de grup o familiar.

És un centre especialitzat en 
l’atenció integral a la gent gran, 
que ofereix places de residència 
privades i públiques i d’atenció a 
la dependència, a més de places de 
centre de dia.

Residencia  
San José

www.residencialsanjose.org
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Directora
Sra. M.ª José Ballester 

Junta del Centre
Junta Central 
Superiora de la comunitat del Centre

Junta Central
IRSJG

Govern General
IRSJG

Responsable 
assistencial
Sra. Mercedes Marco

Responsable  
d’Hoteleria
Gna. Carmen Santamaría

Responsable 
d’Administració
Sra. Yolanda Sánchez

Responsable psicosocial 
i ocupacional
Sra. Francisca Escot

Coordinadora Pastoral 
de la Salut
Gna. Salomé Gutiérrez

ORGANIGRAMA

LA MEMòRIA ANuAL éS uNA EINA FONAMENTAL per resumir les accions realitzades i un moment de reflexió per cana-
litzar la programació de l’any següent.

L’any 2013 ha estat intens, fet que ens dificulta poder destacar totes les activitats que hem dut a terme. La 
voluntat d’oferir serveis de qualitat dóna sentit a les nostres accions i ens obliga a estar renovant les estratè-
gies encaminades a una millora contínua, en pro del benestar de les nostres persones grans.

El nostre trajecte ens porta moments gratificants 
compartits amb il·lusió i alegria i plens de satisfac-
ció, i altres moments de desafiament que enfortei-
xen els nostres vincles, cohesionen l’equip i  reforcen 
la nostra unió.

Anem assolint el nostre propòsit de proximitat i 
contacte continu amb els familiars, que s’involucren, 
proposen i participen cada dia més i ens fan arribar 
mostres d’agraïment per la nostra feina.

Com a agraïment als missatges encoratjadors de les 
famílies que han confiat en les nostres cures en els 
últims moments de la vida ha sorgit la nostra in-
quietud de seguir aprofundint en formació. Aquest 
any 2014 centrarem la formació en el control de símptomes, aspectes bioètics i a garantir el confort i suport 
de tots els professionals implicats en les cures pal·liatives.

Quant a infraestructura, la nostra gran inversió ha estat destinada a millorar l’accés a la residència. El canvi 
de la porta principal ha millorat significativament la seguretat i comoditat de tots.

Amb la satisfacció dels resultats del 2013 i un gran entusiasme en el repte que representa el 2014, en nom de 
l’equip directiu, dono les gràcies a tots els professionals compromesos i als que confien en el nostre saber fer.

M.ª José Ballester 
Directora
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Recursos
EQUIPAMENTS 

105 llits adaptats

96 habitacions (87 d’individuals i 9 de dobles)

20 places de centre de dia

Sala de rehabilitació/Fisioteràpia

Sala de centre de dia

Sala de teràpia ocupacional i psicologia

Consultori mèdic

Consultori d’infermeria

Farmàcia

Perruqueria

Podologia

Bugaderia

Cuina pròpia

Espais comuns

Menjador

Saló d’actes

Sala de manualitats

Sala de formació

Biblioteca

Cafeteria

Sala de lectura

Sala polivalent

Sala de jocs

Capella

Jardí

RECURSOS ECONÒMICS I INVERSIONS 

Xifra de negoci  2.199.015,69 v

Inversions en equipaments i infraestructures  22.208,95 v

PROFESSIONALS 

Superiora i comunitat religiosa 10

Grup assistencial 35

Personal mèdic 1

Personal d’infermeria 5

Psicòloga 1

Fisioterapeuta 1

Gerocultors 27

Grup social 3

Treballadora social 1

Pastoral de la Salut 1

Animació 1

Grup d’atenció indirecta  24

Direcció 1

Administració 1

Serveis d’hoteleria 6

Manteniment 1

Recepció 3

Podòloga 1

Perruquera 1

Personal de neteja 9

Odontòleg 1 

Total 72
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Cartera de serveis
ÀREA MEDICOASSISTENCIAL 

Centre de dia

Servei mèdic

Infermeria (24 hores)

Fisioteràpia / Rehabilitació

Psicologia

Podologia

Gimnàstica de manteniment

Valoracions geriàtriques integrals

Plans individuals d’atenció interdisciplinaris

ÀREA SOCIOCULTURAL 

Teràpia ocupacional

Animació sociocultural

Sortides i activitats

Biblioteca i hemeroteca

SERVEIS D’HOTELERIA 

Cuina pròpia

Neteja

Bugaderia

Repàs de roba

Manteniment

SERVEIS A USUARIS I FAMíLIES

Atenció als usuaris i a les famílies

Treball social

Pastoral de la Salut

Acompanyaments externs

Perruqueria

Transport adaptat

Recepció

Administració
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Activitat assistencial
ATENCIó RESIDENCIAL 

 Concertats Privats Total

Places (capacitat) 35 70 105

Usuaris atesos 7 149 156

Ingressos totals 9 47 56

Ingressos sense temporals – 29 29

Baixes totals 9 41 50

Baixes sense temporals – 10 10

Baixes per èxitus 9 13 22

Ingressos / baixes temporals – 18 18

Estades disponibles 12.775 25.205 38.325

Estades reals 12.751 21.700 34.391

Ocupació del període 99,8% 86,09% 90,72%

Ocupació en el tancament anual 100% 81,42% 87,6%

Rotació mensual (mitjana) 2,25% 9,25% 6,94%

Rotació anual acumulada 27,1% 111% 83,3%

CENTRE DE DIA 

Places 20

Dies / sessions disponibles 7.300

Dies / sessions reals 1.140

Ocupació 15,62%

Usuaris atesos (total) 10

Usuaris atesos (mitjana mensual) 6    
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ACTIVITATS DELS SERVEIS 

Atenció multidisciplinària

Sessions clíniques 149

Plans individuals d’atenció 213

Valoració multidisciplinària i prevenció de riscos 213

Seguiment i controls 176

Informes 26

Atenció funcional / Fisioteràpia

Sessions individualitzades a planta 48

Sessions individualitzades a sala 260

Sessions grupals de fisioteràpia 52

Sessions de psicomotricitat 148

Gimnàstica en grup 156

Gimnàstica individual 260

Estimulació basal 52

Atenció funcional / Teràpia ocupacional

Grafomotricitat 44

Psicomotricitat 59

Reeducació de la marxa 156

Promoció d’activitats bàsiques de la vida diària 55

Atenció social

Entrevistes a les famílies 72

Informació i assessorament a les famílies 53

Estudi de la problemàtica social 38

Tramitació d’ajuts 33

Atenció psicològica / Teràpia cognitiva

Estimulació cognitiva 444

Programa individual de contenció de la conducta 241

Teràpia d’orientació a la realitat 142

Actes de comiat 55

Valoració psicològica 618

Atenció a les famílies 750

Atenció lúdica i recreativa / Educació social

Actualitat i premsa 31

Celebracions i festes 36

Tallers (lectura, música, manualitats…) 201

Grups de conversa 31

Sortides lúdiques i culturals 7

Quina / Bingo 81

Jocs de taula 34

Coral 11

Tallers de relaxació 27

Obres de teatre 10

Atenció espiritual / Pastoral de la Salut

Acollida i salutació el dia de l’ingrés tant al pacient  
com a la família 56

Valoració pastoral inicial 61

Acompanyament al resident i la família  
en la integració al centre 212

Visita als residents amb deteriorament cognitiu 1.323

Visita pastoral de seguiment 4.773

Recepció de sagraments 3.341

Acompanyament en els últims moments de la vida 46

Acompanyament en el procés de dol 25

Visites del mossèn 4

Assistència al funeral 11

Celebració de l’eucaristia i record de difunts  
durant l’any 1

Activitats d’ajuda religiosa 223
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Objectius estratègics  
i Pla de qualitat 

El centre ha complert amb els objectius de qualitat definits 
al començament de l’any i ha realitzat diverses accions, en-
tre les quals cal destacar:

•  Consolidació del SBQ (Sistema Bàsic de Qualitat) implan-
tat al centre amb el suport de la consultoria externa i les 
auditories internes dutes a terme al llarg de l’any.

•  Revisió de tota la documentació nova i compliment dels 
circuits de revisió i aprovació.

•  Revisió i actualització dels grups de participació, debat i 
consulta.

•  Creació de noves enquestes de satisfacció general, dirigi-
des a residents/usuaris, familiars i col·laboradors.

•  Iniciació en l’adequació del sistema APPCC (anàlisi de pe-
rills i punts de control crítics), segons l’última normativa 
de la Conselleria de Sanitat de febrer de 2013.

Satisfacció d’usuaris i treballadors 

El 2013 s’han creat noves enquestes de satisfacció general, 
adreçades a usuaris (residents i familiars) i als professionals 
i col·laboradors del centre. Els resultats que s’han obtingut 
mostren un alt grau de satisfacció, que avalen els agraï-
ments de familiars i residents. El full d’agraïments creat a 
petició dels usuaris que volien deixar constància del seu pas 
per la residència ha permès fer arribar a l’equip de profes-
sionals missatges entranyables i mostres de gratitud.

QUALITAT PERCEBUDA PER DIMENSIONS

 usuaris* Treballadors

Percepció de la qualitat tècnica 98,4 99,2

Organització i continuïtat 98,5 96,7

Confort 94,6 96,1

Comunicació i participació 97,4 99,3

Atenció psicosocial 94,0 95,8

Tracte, intimitat i autonomia 96,3 95,0

Satisfacció general 96,6 97,8

Percentatge de pacients satisfets o molt satisfets. 

* Residents i familiars.

Satisfacció global (sobre 10 punts) 9,56 9,33

Enquestes realitzades 68 30

Qualitat
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Altres accions vinculades  
a la promoció de la qualitat 

•  Projecte d’Absorbents, proposat per l’Institut de Biomecà-
nica de València (IBV).

•  Estudi sobre les subjeccions físiques i químiques en perso-
nes grans amb demència. Universitat Catòlica de València, 
treball de fi del grau d’Infermeria.

•  Col·laboració en el projecte Beneficis psicològics de la 
dansa espanyola en persones de la tercera edat. Màster 
Superior de Dansa Espanyola.

Principals accions realitzades per  
les comissions i comitès de qualitat 

Aquest any ha estat especial per a l’Institut i també per a 
tots els centres. El bicentenari del naixement de la Funda-
dora, Maria Gay Tibau, s’ha celebrat durant tot l’any, però 
ha pres especial importància a l’octubre, mes en què s’han 
dut a terme una gran part de les activitats especials i en 
el qual s’ha celebrat una solemne eucaristia presidida per 
l’arquebisbe de València, Carlos Osoro.

La Comissió del Bicentenari ha establert un pla de treball a 
fi que durant tot l’any residents, familiars i el personal del 
centre coneguessin la tasca i les virtuts de la Fundadora de 
l’Institut a través d’activitats com:

•  Racó Maria Gay: espai dedicat a recordar i destacar les 
virtuts de la Fundadora.

•  Gimcana Maria Gay Tibau: una cursa de proves per conèi-
xer més detalls de la vida i obra de la Fundadora en què 
han participat familiars, col·laboradors i residents.

•  Projecció del vídeo 200 Anys de Maria Gay Tibau.

•  Visita de col·legis, on s’han treballat els valors des d’una 
perspectiva intergeneracional.

•  Tallers de pintura sobre tela i poesia sobre la Mare.

•  Joc Qui és Qui: emotiu joc en què els residents han recor-
dat la seva joventut.

GRUPS DE TREBALL 

Comissió del Bicentenari

Comitè d’Acreditació

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comitè Interdisciplinari

Comitè de Pastoral de la Salut

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Comitè de Voluntariat

Consell de Direcció
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DESCRIPCIó DE LA PLANTILLA 

Plantilla mitjana 46,52

Edat mitjana 36,34 anys

Antiguitat mitjana 1,78 anys

Percentatge de dones 89,06%

Percentatge d’homes 10,94%

Percentatge de la plantilla a jornada completa

   Dones 79,69%

   Homes 10,94%

Plantilla amb contracte indefinit 71,88%

DOTACIó DE PERSONAL DE LA PLANTILLA 

Titulats superiors assistencials 1,5

Titulats mitjans asistencials 6,79

Auxiliars assistencials 31,26

Personal de suport 5,85

Personal d’administració 1

Direcció  1

DOTACIó DE PERSONAL EXTERN 

Neteja 9

Bugaderia 1

Suport a la cuina 2

CURSOS DE FORMACIó 

Col·lectiu assistent Hores* Alumnes Formació interna Formació externa

Direcció i administració 129 2 20,9% 79,1%

Auxiliars d’infermeria  514 35 54,1% 45,9%

Diplomats en Infermeria 202,5 6 9,4% 90,6%

Professionals tècnics 416,5 9 11,9% 88,1%

* Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes.

Les eines emprades en la detecció de necessitats formatives 
han estat l’anàlisi de les enquestes de satisfacció, l’escolta 
activa als usuaris i els familiars, les iniciatives proposades pel 
personal, les accions de millora del qüestionari de clima la-
boral i els requisits legals vigents.

El següent pas ha estat el disseny del Pla i la planificació 
de les accions al llarg de l’any. La implantació de la guia 
d’APPCC (anàlisi de perills i punts de control crítics) com a 
requisit legal ha marcat les accions formatives del personal 
de cuina i atenció directa. Com a formació tècnica s’ha apos-
tat per millorar els coneixements sobre els pacients amb 
demències des d’una visió holística i en les diferents fases 

de la malaltia. Quant a la formació corporativa i de mane-
ra transversal s’han desenvolupat dinàmiques de treball per 
consolidar el coneixement dels valors del centre i de la Fun-
dadora de l’Institut.

Convenis de formació amb altres entitats

•  Institut Inter.  Alumnes de pràctiques d’auxiliar de geria-
tria 

•  Universitat Catòlica de València. Escola de Fisioteràpia

•  Universitat Catòlica de València. Escola d’Infermeria

Aquest any, un dels aspectes que s’ha prioritzat en l’àmbit 
del clima laboral ha estat la formació en lideratge per als 
comandaments intermedis, amb l’objectiu d’assolir un 
acord sobre els objectius i que aquests siguin clars, així com 
que tots se sentin compromesos i implicats en la missió 
del centre.

El treball en equip ha ajudat els treballadors a combatre els 
moments durs i el fet de buscar solucions des de diferents 
punts de vista els ha enriquit i ajudat a intercanviar opi-
nions i a respectar les idees dels altres.

Plantilla 

Àrea de les persones

Formació i desenvolupament 

Clima laboral 
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ABSÈNCIES PER CONCILIACIó 

Concepte Persones  Mesos

Reduccions de jornada per cura  
de fill menor de 8 anys 2 14,99

Acumulació d’hores de lactància 1 0,5

Seguretat, salut i benestar  
en el treball 

En relació amb la seguretat i la salut laboral, durant aquest 
any: 

•  En el procés d’acollida i formació de les noves incorpo-
racions s’ha instaurat la realització d’una sessió pràctica 
amb la fisioterapeuta del centre, sobre el maneig de pa-
cients i la utilització dels recursos existents.

•  S’ha desenvolupat una acció formativa sobre mobilitza-
cions a residents per al personal d’atenció directa.

•  S’ha modificat el Pla de prevenció de riscos laborals, de-
legant funcions i responsabilitats en un nombre de per-
sones encarregades de vetllar per millorar les condicions 
del treball, per tal de conscienciar de la importància de la 
política de prevenció.

•  S’ha implantat el RD171/2004 sobre la coordinació 
d’activitats empresarials.

Voluntariat

Durant el 2013 la Residencia San José ha treballat perquè 
les persones que duen a terme la tasca de voluntariat al 
centre coneguin a fons el carisma de l’Institut i sentin que 
la seva col·laboració és un gest que ajuda a enriquir la mis-
sió de l’Institut.

Aquest any hi ha dues experiències per explicar. D’una ban-
da, la tasca dels voluntaris, la finalitat dels quals és millo-
rar la qualitat de vida de les persones que acompanyen. 
Els escolten, els motiven i els ajuden en la manipulació 
d’objectes, però també col·laboren en tallers i activitats lú-
diques seguint les indicacions del personal de la residència. 
Els voluntaris, amb temps, paciència, hores de conversa i 
afecte, els treuen de la seva rutina; és per això que la seva 
tasca és de gran ajuda i molt valorada.

L’altra experiència destacable és la viscuda per la fisiote-
rapeuta i l’estudiant de fisioteràpia que van dedicar el seu 
temps de descans a col·laborar amb l’Obra Social de l’IRSJG 
a Ruanda, concretament a Nyarusange.  Aquesta experiència 
narrada en primera persona és captivadora, commovedora i 
enalteix l’orgull de formar part del projecte de l’Institut.

Durant el 2013, l’equip de voluntariat ha estat format 
per sis persones, que han sumat un total de 869 hores de 
col·laboració. 

ACTIVITAT DE VOLUNTARIAT 

Activitat  Residents

Manualitats i jocs  24

Actes especials  95

Sortides i trasllats 14

Companyia  35

Pastoral i celebracions religioses 30

Conciliació familiar 
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El Comitè de Comunicació ha treballat aquest any seguint 
les línies d’acció del Pla dissenyat per a l’any 2013 i ha 
acomplert els seus objectius, amb les següents accions des-
tacades:

•  La consolidació de la comunicació amb els familiars a 
través del correu electrònic, amb la qual cosa es comu-
nica de manera més fluida i immediata la programació 
d’activitats especials i s’informa del seu desenvolupa-
ment. Actualment la Residència es comunica amb un 
75% de les famílies mitjançant aquest recurs i cada dia 
augmenta la interacció entre personal i usuaris.

•  El suport a la Comissió del Bicentenari en la divulgació de 
les activitats als familiars i l’entorn proper, amb les quals 
s’ha donat a conèixer la vida, l’obra i les virtuts de la Fun-
dadora.

•  El reforç de l’ús de la intranet del centre i la promoció 
de la seva utilitat. A més de comunicar aspectes laborals 
com la nòmina i informes de planilles, a través de la in-
tranet s’informa sobre les activitats de les diferents àrees, 
es convoquen accions formatives i lúdiques i en general 
és un mitjà de comunicació directe entre el personal del 
centre.

Altres accions de comunicació dutes a terme han estat:

•  Actualització constant de la pàgina web per comunicar 
el bon fer i els serveis que presta la Residencia San José.

•  Ampliació de les zones amb Wi-Fi dins de la residència.

•  Contactes i visites a organismes públics, treballadors so-
cials d’hospitals i SMAD (Servei Municipal d’Atenció a la 
Dependència).

•  Divulgació de la memòria 2012 entre familiars i organis-
mes públics.

Col·laboracions en activitats  
i esdeveniments 

L’any 2013 ha estat un any especial, marcat per la cele-
bració del bicentenari. En cada activitat o festeig han 
col·laborat diferents entitats:

•  Arquebisbat de València

•  Ajuntament de Burjassot - Regidoria de Festes

•  Col·legi San Juan

•  Falla d’Empalme

•  Grup Acorde Mayor

•  Associació de Dona d’Empalme

•  Grup de teatre Paraules i Dones

•  Cor de la Vila

•  Col·legi Nuestra Señora de los Desemparados

•  Coral Nuestra Señora Natividad

•  Cor Ciutat de Burjassot

•  Cor Parròquia San Miguel

•  Col·legi San Miguel

•  Junta Central Fallera de Burjassot 

Comunicació
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Un dels requisits bàsics d’una estratègia de creixement i la 
solució a un desenvolupament sostenible és ser respectuós 
amb el medi ambient.

La pràctica de la Residencia San José confirma l’interès 
creixent per generar nous mètodes per gestionar millor els 
residus que genera, i la conscienciació i sensibilització cada 
vegada més gran del personal amb el medi ambient. A més, 

els residus són portats als contenidors per al pertinent reci-
clatge.

S’ha invertit en panells solars, fet que ha significat un aug-
ment de la rendibilitat i l’estalvi energètic, a la vegada que 
contribueix a la protecció del medi ambient i a la seva sos-
tenibilitat.

Sostenibilitat  
i medi ambient



La Clínica Nostra Senyora del 
Remei, situada al barri de Gràcia 
de Barcelona, està acreditada 
pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. Té les 
característiques d’un centre d’aguts 
i ofereix els seus serveis directament 
a particulars o a través de les 
principals mútues i companyies 
asseguradores.

Clínica Nostra 
Senyora del Remei

www.clinicaremei.org
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Gerent (en funcions)
Sr. David Cuadro 

Junta del Centre
Junta Central 
Superiora de la comunitat del Centre

Junta Central
IRSJG

Govern General
IRSJG

Director  
Mèdic
Dr. Antoni Oliva

Directora 
d’Infermeria
Sra. Eulàlia Font

Director  
Economicofinancer
Sr. David Cuadro

Director de  
Recursos Humans
Sr. Josep Iserte

Directora de Serveis 
d’Hoteleria
Gna. Heliodora Martín

Coordinadora 
Pastoral de la Salut
Gna. Antonina Pérez

ORGANIGRAMA

ENS PLAu PRESENTAR LA MEMòRIA ANuAL de la Clínica Nostra Senyora del Remei. El 2013 
ha estat un any en què l’impacte de la crisi ha posat de manifest el grau de resis-
tència i adaptació dels centres assistencials privats. Paral·lelament s’ha intensificat 
el procés de concentració en el sector de la salut, tant pel que fa a les clíniques 
privades com per part de mútues i companyies asseguradores, fet al qual s’ha afegit 
un element de redefinició d’algunes de les relacions existents en el mercat.

La Clínica del Remei en aquest període ha continuat amb el procés de renovació 
i modernització de les seves instal·lacions, amb un esforç inversor remarcable. Tot 
això a fi de donar el millor confort als usuaris i oferir equipaments adequats a les 
necessitats dels professionals.

Continuem sent una clínica pròxima al pacient i així ho reflecteixen les enquestes 
als usuaris, que mostren un grau de satisfacció molt elevat en l’atenció rebuda pels 
nostres serveis.

També voldria remarcar la implicació de la Clínica 
del Remei amb l’Obra Social de la nostra institució, 
que arriba a moltes persones de països amb neces-
sitats importants.

I finalment vull fer arribar el nostre agraïment als 
professionals i a les entitats asseguradores que ens 
confien la salut dels seus clients, així com a tot el 
personal implicat en l’activitat de la clínica.

David Cuadro 
Gerent
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Recursos
EQUIPAMENTS  

Llits d’hospitalització d’aguts 135

Llits d’UCSI 17

Llits d’UCI  6

Llits de nounats  6

Consultes externes  26

Quiròfans  8

Boxs de recuperació postquirúrgica  6

Quiròfan de cesàries  1

Sales de parts  3

Boxs d’oncologia  16

Boxs d’urgències  9

Llits d’observació d’urgències  2

Sales de diagnòstic per la imatge  8

Sala d’endoscòpia  1

Sala de litotrícia  1

Boxs de recuperació de proves diagnòstiques  4

RECURSOS ECONÒMICS I INVERSIONS  

Xifra de negoci   15.075.000 v

Inversions en equipaments i infraestructures   540.000 v

PROFESSIONALS  

Superiora i comunitat religiosa  7

Equip directiu  5

Personal mèdic de plantilla  16

Personal mèdic associat  361

Personal d’infermeria  122

Personal tècnic (farmàcia) 7

Personal administratiu  35

Personal de suport (manteniment) 7

Personal extern

Neteja  22

Cafeteria / Restaurant  14

Laboratori  6

Radiologia  10

Consergeria 3
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Cartera de serveis

Acupuntura

Al·lergologia

Anestesiologia i Reanimació

Aparell Digestiu

Cardiologia

Clínica del Dolor

Cures Intensives

Cures Intermèdies Neonatals

Dermatologia

Endocrinologia i Nutrició

Gastroenterologia - Endoscòpia

Hematologia Clínica

Medicina Intensiva

Medicina Interna

Medicina Preventiva

Nefrologia

Neurofisiologia

Neurologia

Oncologia

Pediatria

Pediatria neonatal

Pneumologia

Psicologia

Reumatologia

Urgències generals

Urgències traumatològiques

Urgències quirúrgiques

Urgències ginecològiques

Urgències pediàtriques

Urologia

ESPECIALITATS MÈDIQUES  

ESPECIALITATS 
QUIRúRGIQUES  

Cirurgia General i Digestiva

Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica

Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica 
Infantil

Cirurgia Pediàtrica

Cirurgia Plàstica i Reparadora

Cirurgia Refractiva

Cirurgia Toràcica

Cirurgia Vascular i Angiologia

Dermatologia

Neurocirurgia

Obstetrícia i Ginecologia

Oftalmologia

Otorinolaringologia

Urologia

SERVEIS DIAGNÒSTICS  

Anatomia Patològica

Diagnòstic per la Imatge

Endoscòpia Digestiva

Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Microbiologia

SERVEIS TERAPÈUTICS  
DE SUPORT

Braquiteràpia

Diàlisi

Nutrició 

Dietètica

Farmàcia Hospitalària

Fisioteràpia

Litotrícia

Logopèdia

Odontologia

Ozonoteràpia

Psicologia

Rehabilitació

Trastorns del Son

Tractament del Dolor

RECURSOS 
D’HOSPITALITZACIó D’AGUTS

Consultes Externes

Hospitalització d’adults

Hospitalització infantil

SERVEIS A CLIENTS

Atenció a l’usuari

Pastoral de la Salut

BLOC QUIRúRGIC

Servei d’Urgències 24 hores

Unitat de Cirurgia sense Ingrés

RECURSOS SOCIOSANITARIS

Hospital de Mitjana i Llarga Estada

Hospital de Dia



71Clínica Nostra Senyora del Remei · 2013

Activitat assistencial
ACTIVITAT HOSPITALÀRIA  

Altes quirúrgiques  6.080

Altes no quirúrgiques  1.484

Altes obstètriques  423

Altes de neonatologia 15

Total  8.002

Estada mitjana (dies) 2,6

ACTIVITAT QUIRúRGICA  

Cirurgia ambulatòria  1.756

Cirurgia amb ingrés  6.075

Total intervencions*  7.831

Ocupació de quiròfans 40,20%

* No inclouen parts ni cesàries.

URGÈNCIES  

Visites d’urgències  15.102

Urgències ingressades  10,67%

ACTIVITAT OBSTÈTRICA  

Parts vaginals  277

Cesàries  184

Total parts i cesàries 461

Naixements  463

ONCOLOGIA  

Visites d’oncologia mèdica  3.350

Sessions de quimioteràpia  6.200

ACTIVITAT DIAGNÒSTICA I TERAPÈUTICA  

Proves de radiologia  16.394

Endoscòpies 865

PASTORAL DE LA SALUT  

Visites a pacients  4.272

Recepció de sagraments  793

Acompanyament en el dol  23

Seguiment telefònic 232
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Objectius estratègics 
i Pla de qualitat

Un dels pilars fonamentals dels objectius estratègics de la 
clínica són els que conformen el Pla de qualitat. L’eix prin-
cipal d’aquest pla és donar compliment als estàndards in-
closos en el model d’acreditació de centres d’atenció hos-
pitalària d’aguts del Departament de Salut. Al llarg de l’any 
2013, s’han mantingut reunions amb els diferents respon-
sables de cadascuna de les àrees del centre per progressar 
en el compliment d’aquests estàndards. Durant la segona 
meitat de l’any es va aprovar la modificació i ampliació, de 
manera substancial, dels estàndards essencials. És per això 
que caldrà continuar treballant durant l’any 2014 perquè 
la Clínica del Remei es pugui presentar a l’acreditació l’any 
2015.

Seguint el Pla estratègic, s’ha treballat en el sistema 
d’escolta activa. En aquest sentit, cal destacar la posada en 
marxa d’una enquesta a través de la qual els col·laboradors 
mèdics fan una valoració de diferents àrees del centre. El 
2014 també s’han revisat i consolidat els diferents grups 
de treball.

A més, s’han iniciat les reunions entre centres per desen-
volupar els indicadors de qualitat que conformaran el qua-
dre de comandament de qualitat dels diferents centres de 
l’Institut.

QUALITAT PERCEBUDA PER DIMENSIONS  

Ingrés  95,2%

Tracte  97,3%

Intimitat i privacitat  98,3%

Informació a l’usuari  95,5%

Atenció sanitària  95,0%

Coordinació i comunicació de l’equip  93,9%

Menjar  78,4%

Confort i hoteleria  91,9%

Atenció espiritual  94,9%

Compliment de la missió  95,6%

Fidelització  94,7%

Percentatge de pacients satisfets o molt satisfets.

Satisfacció global 9,01

Sobre 10 punts.

Qualitat
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Altres accions vinculades  
a la promoció de la qualitat 

L’any 2013 la Unitat de Cures Intensives ha continuat 
desplegant diverses intervencions per a la prevenció de 
les bacterièmies relacionades amb l’ús dels diferents ca-
tèters (Programa Bacterièmia Zero), la higiene específica 
de mans, les mesures d’antisèpsia, les mesures barrera i la 
cura i manteniment dels catèters.

També s’han potenciat les activitats de prevenció especí-
fiques del Programa Pneumònia Zero (mesures bàsiques 

i específiques), seguint les recomanacions basades en 
l’evidència i establertes els últims anys.

Gràcies a aquestes mesures, s’ha minimitzat el risc i la 
morbiditat de les pràctiques assistencials a l’UCI, de ma-
nera que s’ha millorat la seguretat dels pacients atesos en 
aquest àmbit.

D’altra banda, el Servei de Medicina Interna ha elaborat 
un protocol per unificar els tractaments per a pacients 
diabètics, amb la introducció d’unes pautes d’insulina que 
consideren les diferents situacions clíniques de cada pa-
cient.

GRUPS DE TREBALL

Comissió d’Aprovisionaments

Comissió de Mortalitat

Comissió de Nutrició

Comissió d’Obres

Comissió de Quiròfans

Comissió de Transfusions

Comissió de Voluntariat

Comitè d’Acreditació de Professionals

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Farmàcia i Infeccions

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comitè d’Històries Clíniques i Documentació

Comitè de Pastoral

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Consell de Direcció
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DESCRIPCIó DE LA PLANTILLA  

Plantilla mitjana  179,5

Edat mitjana  41,31 anys

Antiguitat mitjana 10,55 anys

Percentatge de dones  79,45%

Percentatge d’homes  20,55%

Percentatge de la plantilla a jornada completa  76,26%

índex de rotació -0,01%

CURSOS DE FORMACIó 

Col·lectiu assistent  Hores*  Alumnes Formació interna Formació externa

Administratius  189 54  100%  0%

Facultatius  9,5 6  10%  90%

Diplomats en Infermeria  427 74  89%  11%

Auxiliars d’infermeria / zeladors 244,5 45  96%  4%

Manteniment  47,5 7  16%  84%

Personal de farmàcia  24 9  37,5%  62,5%

Comandaments intermedis 567,5 45 100% 0%

* Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes.

Durant aquest any el personal de la Clínica del Remei 
s’ha continuat formant tant en tècniques sanitàries com 
d’autorealització personal, i s’ha fet reciclatge professional 

en tots els aspectes que es consideren clau per al centre. 
Les accions formatives corporatives han tingut un gran èxit 
d’assistència i una bona resposta per part dels alumnes.

Els treballadors i col·laboradors de la clínica són el nostre actiu més valuós i per això, des de la Direcció de Recursos Humans, 
treballem constantment per aconseguir la seva satisfacció.  A continuació destaquem les accions més rellevants desenvolupa-
des en aquesta àrea durant l’any 2013.

Clima laboral 

Durant l’any 2013 s’ha treballat en la millora de la comu-
nicació interna, i s’ha donat continuïtat a les accions inicia-
des l’any anterior:

•  S’ha posat en marxa un programa de gestió del temps 
(calendaris) per donar una informació real, actualitzada i 
immediata de les dades del calendari de treball, com ara 
les hores laborables anuals i els permisos i els descansos 
que corresponen a cada treballador.

•  Com a tret diferencial, s’han continuat celebrant les dates 
més significatives de l’any per tal de fomentar la germa-
nor i companyonia en l’àmbit intern de la Clínica.

Cal destacar també els actes de celebració amb motiu del 
bicentenari del naixement de la Fundadora de l’Institut:

•  Exposició itinerant sobre la història dels centres de 
l’Institut. 

•  Visita als llocs més emblemàtics de Girona als quals va 
estar vinculada la mare Fundadora Maria Gay Tibau, un 
acte obert a tot el personal, familiars i col·laboradors de 
la Clínica.

•  Acte de cloenda de l’any del bicentenari a la catedral de 
Girona. 

Plantilla  

Àrea de les persones

Formació i desenvolupament
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ABSÈNCIES PER CONCILIACIó  

Concepte  Persones  Mesos

Reduccions de jornada per cura 
de fill menor de 8 anys  13 148

Excedències maternals  1  1

Acumulació d’hores de lactància 4 3,6

Seguretat, salut i benestar 
en el treball 

En l’àmbit de la seguretat i la salut laboral, l’any 2013 s’han 
portat a terme les actuacions següents:

•  Formació en seguretat i salut al personal de nova incor-
poració.

•  Adequació del Pla d’emergència a la nova legislació a tra-
vés del Pla d’autoprotecció (PAU) i desenvolupament d’un 
altre simulacre d’emergències.

•  Realització de 95 revisions mèdiques anuals al personal 
habitual de la Clínica.

•  Inici de les revisions del procediment per coordinar les ac-
tivitats empresarials de les empreses subcontractades i de 
les fitxes d’informació de riscos laborals per lloc de treball. 

Conciliació familiar
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Objectius 

•  Millorar el reconeixement del personal.

•  Revisar els procediments i canals de comunicació interna.

•  Fer difusió dels nous serveis de la Clínica. 

Accions 

•  Foment de la intranet com a eina molt potent de comu-
nicació interna que permet transmetre la informació al 
moment ja que s’actualitza instantàniament.

•  Foment de les reunions interdisciplinàries entre diversos 
departaments del centre amb la finalitat de contribuir a 
la millora en el servei i a l’enfortiment de les relacions 
entre aquests.

•  Increment de la política activa de reconeixement dels tre-
balladors.

•  Difusió de la renovada Àrea de Pediatria en diferents àm-
bits, amb especial incidència en l’àrea de proximitat, amb 
l’organització d’un concurs de dibuix entre les escoles del 
barri de Gràcia que es conclourà a començament del 2014.

Comunicació

Sostenibilitat i medi ambient
S’ha dut a terme una gestió de residus molt acurada en 
cada una de les seves tipologies. Gràcies a l’esforç i el com-
promís de tots els empleats hem aconseguit reduir la quan-
titat de residus generats.

Cal destacar la instal·lació de plaques solars a l’edifici annex 
del carrer Martí i el passeig d’Amunt per a l’escalfament de 
l’aigua sanitària i aconseguir així un estalvi energètic sig-
nificatiu.



Situada a Banyoles, comarca del Pla 
de l’Estany, des de l’any 2008 forma 
part del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT) i disposa dels serveis propis 
d’un centre d’aguts i sociosanitari. 
També ofereix els seus serveis a 
particulars directament o a través de 
les principals mútues i companyies 
asseguradores.

Clínica  
Salus Infirmorum

www.clinicasalus.org
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Gerent
Dr. Àngel Guevara

Adjunt a Gerència
Sr. Cristian Lange

Junta del Centre
Junta Central 
Superiora de la comunitat del Centre

Junta Central
IRSJG

Govern General
IRSJG

Director 
Mèdic
Dr. Josep Comerma

Directora 
d’Infermeria
Sra. Montse Trias

Director 
Sociosanitari
Dr. Daniel Serra

Director 
Economicofinancer
Sr. Miquel Merino

Coordinadora de 
Farmàcia i Qualitat
Sra. Isabel Frigola

Coordinadora  
Pastoral de la Salut
Gna. Juana Gómez

ORGANIGRAMA

ENS COMPLAu PRESENTAR LA MEMòRIA DEL 2013, un any especial per a tots nosaltres ja que hem celebrat els dos-
cents anys del naixement de la Fundadora, la venerable Maria Gay Tibau. L’esdeveniment ens ha omplert 
d’alegria alhora que ens ha fet reflexionar sobre què fem com a centre cristià: anunciar la paraula tot alleujant 
el dolor i sembrant la pau.

A les nostres eines bàsiques, l’esperit de servei i l’escolta activa, hi afegim les de qualitat que ens ofereix el 
model EFQM, amb les quals treballem la seguretat del pacient i la millora dels processos assistencials. Seguir 
aquest model és possible per la bona actitud i l’esforç dels nostres professionals. 

Finalment, amb el nou conveni laboral, iniciem una nova etapa pel que fa a la trajectòria laboral dels 
col·laboradors. Així, es reconeix la carrera professional, un compromís explícit que cal desenvolupar per ga-
rantir el nostre lema: respecte entre les persones, confiança en l’equip i compromís amb l’organització. 

En nom de l’equip directiu, gràcies a 
tots: professionals, col·laboradors, vo-
luntaris i religioses de la comunitat. Amb 
la seva dedicació i servei a la Clínica Sa-
lus Infirmorum podem oferir una bona 
atenció a tots els pacients que ens fan 
confiança. 

Àngel Guevara 
Gerent
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Recursos
EQUIPAMENTS 

Llits d’hospitalització

   Aguts 30

   Sociosanitaris 66

Consultoris 9 

Quiròfans

   Principals 2

   Auxiliars 1

Boxs d’UCSI 5

Boxs d’urgències 3

Llits d’observació d’urgències 2

Sales de diagnòstic per la imatge 3

Laboratori d’anàlisis clíniques 1

Sala de rehabilitació 1

Farmàcia 1

Hospital de dia sociosanitari (places) 25

RECURSOS ECONÒMICS I INVERSIONS 

Xifra de negoci  7.071.686 v

Inversions en equipaments i infraestructures  330.737 v

PROFESSIONALS 

Personal propi 

Superiora i comunitat religiosa 21

Equip directiu 4

Comandaments intermedis 6

Personal mèdic de plantilla 5

Personal mèdic associat 72

Personal d’infermeria i farmàcia 26

Personal tècnic 6

Personal administratiu 11

Personal de suport 2

Tècnics sociosanitaris / auxiliars d’infermeria 45

Pastoral de la salut 1

Personal de cuina 8

Personal de neteja 14

Personal extern

Laboratori 2

Radiologia 2

Manteniment 3
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Cartera de serveis
ESPECIALITATS MÈDIQUES 

Cardiologia

Clínica del Dolor

Dermatologia

Medicina Interna

Nefrologia

Pediatria

Reumatologia

ESPECIALITATS QUIRúRGIQUES 

Cirurgia General i Digestiva

Cirurgia Vascular i Angiologia

Oftalmologia

Ortopèdia i Traumatologia

Otorinolaringologia

Urologia

RECURSOS DE L’HOSPITAL D’AGUTS 

Consultes externes

Hospitalització d’adults (especialitats quirúrgiques i mèdiques)

Bloc quirúrgic

Servei d’Urgències (24 hores)

Unitat de Cirurgia sense Ingrés

RECURSOS SOCIOSANITARIS 

Hospital de Mitjana i Llarga Estada

Hospital de Dia

SERVEIS DE SUPORT TERAPÈUTIC 

Dietètica

Farmàcia Hospitalària

Fisioteràpia

Logopèdia

Odontologia

Ozonoteràpia

Psicologia

Rehabilitació

SERVEIS DIAGNÒSTICS 

Anatomia Patològica

Diagnòstic per la Imatge

Endoscòpia Digestiva

Laboratori d’Anàlisis Clíniques

SERVEIS A CLIENTS 

Atenció a l’Usuari

Pastoral de la Salut

Treball Social
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Activitat assistencial
ACTIVITAT HOSPITALÀRIA D’AGUTS  

Altes   

   Altes quirúrgiques  1.813

   Altes no quirúrgiques  150

   Estada mitjana (dies)  1,45

   Cirurgia menor ambulatòria  142

Urgències

   Urgències ateses  14.876

   Visites de control  1.487

   Urgències ingressades  72

Rehabilitació CatSalut (processos)  610

Rehabilitació mútues i privats (sessions)  9.451

Logopèdia CatSalut (processos)  32

Diagnòstic per la imatge

   Radiologia convencional (plaques)  12.881

   Ecografies (estudis)  1.099

   Ortopantomografies (plaques)  280

ACTIVITAT HOSPITALÀRIA DE SERVEIS 
SOCIOSANITARIS 

Llarga estada

   Ingressos  63

   Altes  63

   Malalts atesos  97

   Altes amb estada < 123 dies  46 (73%)

Estada mitjana polivalent

   Ingressos  122

   Altes  128

   Malalts atesos  142

   Altes amb estada < 60 dies   101 (79,5%)

HOSPITAL DE DIA  

Ingressos  18

Altes  13

Malalts atesos  58 

PASTORAL DE LA SALUT  

Acollida i salutació el dia de l’ingrés tant al pacient  
com a la família 219

Valoració pastoral inicial 233

Acompanyament del malalt i la família en la integració  
al centre 525

Visita a pacients amb deteriorament cognitiu 3.293

Visita pastoral de seguiment 4.200

Recepció de sagraments 2.565

Acompanyament en els últims moments de la vida 60

Acompanyament en el procés de dol 342

Visites del mossèn 111

Assistència al funeral 35

Celebració i record dels difunts durant l’any 1

Activitats d’ajuda religiosa 1.412
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Objectius estratègics  
i Pla de qualitat 

L’eix principal del Pla de qualitat és el compliment dels ob-
jectius establerts en el model EFQM. Les accions que s’han 
dut a terme en aquest sentit han estat:

•  Revisió i actualització dels documents del model de qua-
litat EFQM.

•  Consolidació dels estàndards de seguretat del pacient i 
implantació dels nous (ús segur dels medicaments d’alt 
risc).

•  Compliment d’objectius assistencials i de gestió amb la 
regió sanitària.

•  Formalització i presentació del document d’autoavaluació 
per a la renovació de l’acreditació amb el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya.

GRUPS DE TREBALL 

Comissió d’Aprovisionaments

Comissió de Mortalitat

Comissió de Nutrició

Comissió d’Obres

Comissió de Transfusions

Comissió de Voluntariat

Comitè d’Acreditació de Professionals

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Farmàcia

Comitè de Formació i Recursos Humans

Comitè d’Històries Clíniques i Documentació

Comitè d’Infeccions

Comitè Interdisciplinari Sociosanitari

Comitè de Pastoral

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Consell de Direcció

Qualitat

QUALITAT PERCEBUDA PER DIMENSIONS

Ingrés 97,7%

Tracte  98,0%

Intimitat i privacitat  98,2%

Informació a l’usuari  95,6%

Atenció sanitària  97,9%

Coordinació i comunicació de l’equip 95,7%

Menjar  85,9%

Confort i hoteleria  93,4%

Atenció espiritual  97,5%

Compliment de la missió  98,8%

Fidelització  97,6%

Percentatge de pacients satisfets o molt satisfets.

Satisfacció global (sobre 10 punts)  9,4

Enquestes realitzades  246

QUALITAT PERCEBUDA PER DIMENSIONS  
EN SERVEIS SOCIOSANITARIS  

Percepció de la qualitat tècnica 97,5%

Organització i continuïtat 96,3%

Confort 89,4%

Comunicació i participació 96,2%

Atenció psicosocial 87,6%

Tracte, respecte a la intimitat i l’autonomia 92,9%

Satisfacció general i fidelització 99,3%

Percentatge de pacients satisfets o molt satisfets.
57 enquestes en un sol tall transversal.
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Altres accions vinculades  
a la promoció de la qualitat 

Durant el 2013, la clínica ha continuat treballant les línies 
estratègiques de seguretat del pacient. En base a les carac-
terístiques del centre, el Departament de Salut ha assignat 
a la clínica un mapa estratègic a partir del qual ha elaborat 
i desenvolupat el seu propi Pla de seguretat:

•  Pla formatiu: s’ha programat formació específica en segu-
retat del pacient; han dut a terme el curs 55 professionals.

•  Cirurgia segura: es realitza el check-list als pacients amb 
anestèsia i se n’informa al Departament. S’han fet un to-
tal de 1.142 check-lists.

•  Prevenció de la infecció: 

-  En higiene de mans s’ha assolit un compliment del 
62,57% i han participat en la formació presencial 81 
professionals.

-  S’ha dut a terme el tall de prevalença 0/10 i la incidència 
d’infecció nosocomial ha estat de 0%.

-  Vigilància de la infecció de localització quirúrgica: s’han 
aportat dades de 50 pròtesis al centre coordinador Vin-
cat.

-  La Clínica s’ha compromès en l’objectiu de vigilància de 
la infecció en els centres sociosanitaris i ja s’han enviat 
dades al centre coordinador Vincat.

•  S’ha implantat l’eina de notificació i anàlisi d’esdeveni-
ments adversos de pacients i se’n promou la detecció de 
manera no punitiva. S’ha notificat un error de medicació i 
una caiguda en pacients aguts.

•  Identificació inequívoca de pacients: s’han realitzat els 
talls de prevalença i s’ha obtingut un 94,1% de grau de 
cobertura de polseres identificatives.

•  Es continua el registre d’artroplàsties amb la nova plata-
forma; s’hi han transmès dades de 53 pròtesis.

•  S’ha iniciat la línia estratègica d’ús segur dels medica-
ments d’alt risc amb l’elaboració del protocol i l’aplicació 
d’accions de millora.

DESCRIPCIó DE LA PLANTILLA 

Plantilla mitjana 116,06

Edat mitjana 41,54 anys

Antiguitat mitjana 8,98 anys

Percentatge de dones 85,81%

Percentatge d’homes 14,19%

Percentatge de la plantilla a jornada completa 67,74%

índex de rotació -0,01%

Des de Recursos Humans es treballa per millorar i aportar 
valor a la missió i visió de la Clínica a través de l’aposta 
contínua pel desenvolupament competencial i professional 
de l’equip humà, considerat de vital importància. A conti-
nuació es destaquen les accions més rellevants realitzades 
en aquesta àrea durant l’any 2013.

Plantilla 

Àrea de les persones
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CURSOS DE FORMACIó 

 Hores* Alumnes % formació interna % formació externa

Diplomats en Infermeria 1.048 27  17,00%  83,00%

Auxiliars d’infermeria / zeladors  970 40  21,40%  78,60%

Administració 504 11  5,40%  94,60%

Direcció 386  4  5,40%  94,60%

Tècnics  222  6  13,06%  86,94%

Metges 177,5 6  20,85%  79,15%

Personal de neteja 121 18  35,68%  64,32%

Personal de farmàcia 75 2   43,00%  57,00%

Personal de cuina  62 9  9,68%  90,32%

* Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes.

La formació s’ha portat a terme principalment en l’àrea 
d’actuació tècnica, amb especial atenció a la higiene de 
mans, la seguretat del pacient, la prevenció d’infeccions i 
l’especialitat d’infermeria geriàtrica. També s’ha desenvo-
lupat formació en l’àrea d’atenció a l’usuari i formacions 
corporatives del bicentenari de la Fundadora de l’Institut, 
Maria Gay Tibau.   

El 2013 la Clínica Salus ha portat a terme convenis de 
col·laboració educativa amb instituts i facultats amb un to-
tal de 25 alumnes que han fet 4.320 hores de pràctiques de 
les especialitats següents:

•  IES Vallvera, cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) 
d’Atenció Sociosanitària: 820 h / 2 alumnes.

•  IES Narcís Xifra, CFGM de Documentació Sanitària:  
300 h / 1 alumne.

•  IES la Garrotxa i IES Narcís Xifra, CFGM de Tècniques en 
Cures d’Infermeria: 720 h / 3 alumnes.

•  Universitat de Girona (EUSES - Escola Universitària de la 
Salut i l’Esport), grau de Fisioteràpia:  
1.000 h / 5 alumnes.

•  Universitat de Girona, grau d’Infermeria:  
1.100 h / 11 alumnes.

•  Universitat de Vic, grau en Teràpia Ocupacional:  
200 h / 1 alumne.

•  IES Pere Alsius i IES la Garrotxa, batxillerat, programa  
de pràctiques en empreses: 180 h / 2 alumnes.  

Clima laboral 

Entre les accions que s’han portat a terme per afavorir el 
clima laboral s’han potenciat les que serveixen per fomen-
tar la comunicació, la difusió de la informació i la implica-
ció de tot l’equip de la Clínica:

•  Elaboració d’un pla de comunicació intern i extern a partir 
dels objectius estratègics i de qualitat que abasti els anys 
2014-2016.

-  Comunicació interna: propiciar la resolució d’incidències 
i millorar la transferència d’informació clara, concisa i 
transparent afí a la identitat institucional.

-  Comunicació externa: identificació del públic objectiu. 
Definició de procediments per a una difusió eficaç i la 
seva avaluació.

•  Formació de comandaments intermedis en lideratge, tre-
ball en equip i comunicació. 

•  Dinamització de les relacions internes i externes en els 
diferents àmbits de l’organització. 

•  Optimització dels equips de treball: 

-  Reunions per serveis: seguiment i transferència de pro-
cediments amb una millora.  

-  Interdisciplinaris: seguiment i transferència de la infor-
mació.  

-  Comissions: seguiment i desenvolupament de noves 
praxis. Detecció de millores.

-  Grups de treball: seguiment i desenvolupament de no-
ves praxis. Detecció de millores. 

Formació i desenvolupament 
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ABSÈNCIES PER CONCILIACIó 

Concepte Persones  Mesos

Reduccions de jornada per cura  
de fill menor de 8 anys 9 88,9

Excedències maternals 6 9,8

Acumulació d’hores de lactància 5 1,15

Prejubilacions 3 10

ACTIVITAT DE VOLUNTARIAT 

Activitat Pacients

Manualitats 199

Jocs 199

Animació de festes 197

Sortides 52

Acompanyaments  

   Trasllats 1

   Companyia 95

   Suplència de familiars 9

   Pastoral i celebracions religioses 195

Voluntariat

L’objectiu general és implicar-se per ser-hi més que no fer; 
estar-s’hi i acompanyar sense pressa, regalant temps i dedi-
cació, tant als pacients com a les famílies, i complementar 
l’atenció professional.

L’equip està format per una coordinadora pastoral, una 
col·laboradora tècnica i 15 voluntaris.

Conciliació familiar Seguretat, salut i benestar  
en el treball 

Pla d’autoprotecció 

Durant l’any 2013 s’ha homologat i difós el Pla d’autopro-
tecció per poder afrontar amb les garanties degudes 
qualsevol situació d’emergència que es pugui produir. La 
implantació es va fer a través de sessions formatives i si-
mulacres que es van iniciar el 2013 i continuaran el 2014 
per a una difusió eficaç a tots els àmbits del centre.

Avaluació de riscos 

Durant els mesos de gener i febrer es va realitzar la revisió 
de l’avaluació inicial de riscos de tots els llocs de treball 
per part d’un servei de prevenció aliè. D’aquesta manera 
es garanteix l’actualització i adequació de les avaluacions 
als llocs de treball actuals del centre.

Mesures 

El mes de maig es va fer un estudi de luxometria (mesura-
ment de la intensitat de la llum) en les àrees del centre on 
es treballa amb PVD (pantalles de visualització de dades) i 
els resultats van ser positius. 

Reconeixements mèdics 

S’han fet 56 reconeixements mèdics a la plantilla durant 
el mes de novembre a les instal·lacions de la Clínica.
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En el context del Pla estratègic de la clínica, en comunica-
ció externa s’ha volgut difondre l’empresa i els serveis que 
ofereix als diferents públics objectius i grups d’interès, i al-
hora establir relacions amb l’entorn. En comunicació inter-
na s’han potenciat els objectius d’afavorir l’escolta activa i 
treballar en equip a partir de les diferents comissions.

Comunicació externa 

•  200 aniversari del naixement de la Fundadora Maria Gay 
Tibau: 
-  Trobada, el 24 de març, al Teatre Municipal amb l’ac tua-

ció de l’il·lusionista Xevi.
-  Comunicació de l’acte amb notes de premsa, cartells i 

al web.
-  Participació del personal en els itineraris de Maria Gay.
-  Exposició itinerant sobre el 200 aniversari / trobada ins-

titucional.

•  Comunicació sobre els serveis de la Clínica als diferents 
públics objectius: pacients de diferents especialitats, 
mútues, professionals, entitats públiques i població en 
general. 

•  Acords amb les diferents mútues quant a serveis i promo-
cions conjuntes.

•  Atracció de nous professionals:
-  Trobada al Col·legi de Metges.
-  Reorganització de les consultes externes.
-  Escolta activa amb els usuaris: enquestes, resposta a 

queixes, accions de millora.

•  Millora de la relació amb els mitjans de comunicació: més 
contacte amb els periodistes responsables de sanitat dels 
diferents diaris i emissores locals de la província.

•  Acords estratègics amb diferents entitats.

•  Elaboració i enviament de la memòria del centre via web 
i en paper per a diferents grups d’interès.

Comunicació interna 

•  Constitució del Comitè de Comunicació: ampliació del 
consell.

•  Consens sobre els missatges amb els comandaments in-
termedis: formació i reunions.

•  Promoció de l’ús de la intranet:
-  Agenda de la sala d’actes.
-  Notícies informatives.
-  Correu electrònic.

• Consens sobre els valors:
-  Pla d’acollida institucional.
-  Formació contínua sobre la missió, la visió i els valors.

•  Difusió dels protocols que afecten el dia a dia dels tre-
balladors: recordatoris, revisions i millores dels protocols

•  Treball en equip:
-   Treball de les diferents comissions.
-  Calendari anual de les comissions.
-  Reunions mensuals per serveis.

•  Formació interna que fomenti la comunicació: tallers de 
com treballar en equip, millora contínua.

Comunicació

S’han fet estudis d’eficiència en tancaments, parets, cal-
deres, il·luminació LED. A mesura que han anat fallant els 
aparells d’aire condicionat, s’han substituït per aparells més 
eficients. Arran d’instal·lar condensadors de reactiva hem 
reduït el consum elèctric.

CONSUMS

 2012 2013

Electricitat

   Potència activa 468.701 kWh 479.434 kWh

   Potència reactiva 106.024 kWh 84.825 kWh

Aigua 4.003 m3 3.630 m3

Gas 976.739 m3 981.653 m3

Tòner d’impressores 22 unitats 38 unitats

Paper 459 paquets 511 paquets

Sostenibilitat i medi ambient



La Clínica Santa Elena està situada 
a la zona residencial de Moncloa, al 
nord-est de Madrid, molt a prop de 
la Ciutat Universitària i per tant amb 
un accés molt fàcil des de gairebé 
qualsevol punt de la ciutat.

Des de la seva fundació el 1965, 
ha estat centre de referència en 
l’atenció de persones amb malalties 
dins de les principals especialitats 
quirúrgiques, i també gaudeix de 
gran prestigi com a centre d’atenció 
maternoinfantil.

A més de l’excel·lent nivell 
tecnològic i professional, el principal 
actiu del centre és el tracte humà, 
respectuós i digne que sempre 
ha caracteritzat els treballadors i 
professionals que col·laboren amb la 
Clínica.

Autoritzada per la Conselleria de 
Sanitat de la Comunitat de Madrid, 
la clínica ofereix els seus serveis 
a persones particulars i pacients 
de les principals companyies 
d’assegurances de salut i mútues.

Clínica 
Santa Elena

www.clinica-santa-elena.org
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Director
Sr. Miguel Ortegón 

Junta del Centre
Junta Central 
Superiora de la comunitat del Centre

Junta Central
IRSJG

Govern General
IRSJG

Director 
Mèdic
Dr. Javier de Castro

Directora d’Infermeria
Sra. María Arroyo

Directora  
Economicofinancera
Sra. Belén de Górgolas

Directora de 
Recursos Humans
Sra. Elena Vázquez

Coordinadora Pastoral 
de la Salut
Gna. Isabel Moreno

ORGANIGRAMA

uN ANy MéS TENIM L’OCASIó DE PRESENTAR LA MEMòRIA de la Clínica Santa Elena. Amb gran satisfacció i gràcies a 
l’esforç de tot el personal de plantilla i metges col·laboradors, s’ha donat compliment a gairebé tots els ob-
jectius marcats.

Malgrat les condicions econòmiques, polítiques i de mercat que han caracteritzat el sector en els últims 
temps, la Clínica Santa Elena –com a centre catòlic coherent amb els principis fundacionals de l’Institut de 
Religioses de Sant Josep de Girona– està compromesa amb els seus usuaris i col·laboradors. Per això ha acon-
seguit mantenir i fins i tot millorar el nivell de qualitat percebuda pels pacients i familiars, ha centrat els seus 
esforços a tenir cura del seu equip de cuidadors i ha emprès importants reformes estructurals que permetran 
al centre continuar contribuint al benestar del seu entorn i amb l’Obra Social de l’Institut.

Concretament, s’han reformat dues plantes d’hospitalització de l’edifici principal (30 habitacions) i s’han ini-
ciat les obres de remodelació del Servei de Radiologia. A més, s’han fet importants inversions en equipament 
de quiròfans (taules, respiradors, monitors, torres de laparoscòpia i instrumental).

Amb la incorporació de nous professionals i especialitats l’activitat ambulatòria ha tingut un discret incre-
ment, principalment en la cirurgia ambulatòria i en l’activitat de consultes externes.

La finalització de l’any 2013 i inici del 2014 s’ha caracteritzat per canvis organitzatius: desenvolupament 
d’obres, adquisició d’equipament, discrets augments d’activitat i millores en la percepció de la qualitat tant 
per part d’usuaris com de treballadors del centre. Això ens ha fet començar l’any amb il·lusió, cosa que augura 
un ambient favorable per al desenvolupament i la posada en 
marxa dels plans previstos i per tant per a la consecució dels 
objectius.

Finalment –i no pas menys important– volem agrair la con-
fiança que ens atorguen els pacients que servim al nostre 
centre, les companyies asseguradores amb què treballem i els 
especialistes amb qui col·laborem. Gràcies també pel seu su-
port a les empreses i persones que ens proveeixen de materials, 
productes i serveis. Tots ells són indispensables perquè la Clí-
nica pugui seguir molts anys més complint amb la seva missió 
d’”alleujar el dolor i sembrar la pau”.

Miguel Ortegón 
Director
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Recursos
EQUIPAMENTS 

Llits d’hospitalització 80

     Llits d’UCI adults 6

     Llits d’UCI nounats 6

Cures intermèdies neonatals 8

Consultes externes    46

Quiròfans 8

Boxs de recuperació postquirúrgica 10

Quiròfan de cesàries 1

Sales de part 2

Boxs d’urgències obstètriques 2

Llits d’observació d’urgències 1

Llocs d’hemodiàlisi 20

Llocs de monitoratge fetal 5

Sales de diagnòstic per la imatge 6

Sala d’endoscòpia 1

Laboratori d’anàlisis clíniques 1

Farmàcia 1

RECURSOS ECONÒMICS I INVERSIONS 

Xifra de negoci  12.200.000 v

Inversions en equipaments i infraestructures  2.320.000 v

PROFESSIONALS 

Superiora i comunitat religiosa 4

Equip directiu  5

Comandaments intermedis 13

Personal mèdic de plantilla 2

Personal mèdic associat (actiu el 2013) 265

Personal d’infermeria i farmàcia 109

Personal tècnic 5

Personal administratiu 17

Personal de suport 6

Pastoral de la Salut 2

Personal extern

Neteja 1 intern i 23 externs

Cafeteria / Restaurant 8 externs

Laboratori 11 externs

Diàlisi 15 interns i 3 externs

Radiologia 13 interns i 1 extern

Manteniment 7 externs

Banc de sang 3 externs
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Cartera de serveis
ESPECIALITATS MÈDIQUES  

Anestesiologia i Reanimació

Aparell Digestiu

Cardiologia

Cures Intensives

Cures Intermèdies Neonatals

Dermatologia

Endocrinologia i Nutrició

Gastroenterologia

Geriatria

Hematologia Clínica

Medicina Intensiva

Medicina Interna

Medicina Preventiva

Nefrologia

Neurofisiologia

Neurologia

Pediatria

Pediatria Neonatal

Pneumologia

Reumatologia

Urgències Ginecològiques

Urgències Pediàtriques

ESPECIALITATS QUIRúRGIQUES  

Cirurgia General i Digestiva

Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica

Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica Infantil

Cirurgia Pediàtrica

Cirurgia Plàstica i Reparadora

Cirurgia Refractiva

Cirurgia Toràcica

Cirurgia Vascular i Angiologia

Neurocirurgia

Obstetrícia i Ginecologia

Oftalmologia

Otorinolaringologia

Urologia

SERVEIS DIAGNÒSTICS

Anatomia Patològica

Diagnòstic per la Imatge

Endoscòpia Digestiva

Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Microbiologia

SERVEIS A CLIENTS

Atenció a l’usuari

Pastoral de la Salut

SERVEIS TERAPÈUTICS DE SUPORT

Diàlisi

Nutrició

Dietètica

Farmàcia Hospitalària

Trastorns del Son

RECURSOS D’HOSPITALITZACIó D’AGUTS

Consultes Externes

Hospitalització d’adults

Hospitalització infantil

Bloc quirúrgic

Servei d’Urgències 24 hores

Unitat de Cirurgia sense Ingrés
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Activitat assistencial
ACTIVITAT HOSPITALÀRIA 

Altes quirúrgiques 4.480

Altes d’especialitats mèdiques 93

Altes d’obstetrícia 1.836

Altes de neonatologia 319

Total altes 6.736

Estada mitjana (dies) 2,23

Mortalitat 0,059%

HEMODIÀLISI 

Pacients 808

Sessions 9.761

ACTIVITAT QUIRúRGICA 

Amb ingrés 4.476

Ambulatòria 4.693

Total intervencions 9.169

Ocupació ajustada de quiròfans 45% 

ACTIVITAT DIAGNÒSTICA I TERAPÈUTICA 

Endoscòpies 1.532

Determinacions de laboratori 59.525

Anatomia patològica (biòpsies) 5.105

Diagnòstic per la imatge 20.443

   Ecografies 5.103

   Radiografies convencionals 10.680 

   Mamografies 2.213

   Ressonàncies magnètiques 1.239

   Proves diverses 533

   TC 675

PASTORAL DE LA SALUT 

Visites a pacients 8.047

Recepció de sagraments 716

Acompanyament en el dol 8

Seguiment telefònic 88

ACTIVITAT OBSTÈTRICA 

Parts vaginals 989

Cesàries  770

Total parts i cesàries 1.759

Naixements 1.773

URGÈNCIES 

Visites d’urgències 3.864

Urgències ingressades 463
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Objectius estratègics  
i Pla de qualitat 

S’ha avançat en la consolidació del mètode de treball dels 
grups de participació, debat i consulta. Durant l’any s’ha fet 
un calendari de reunions dels grups de treball que s’ha anat 
complint durant la primera part de l’any, però els canvis 
en l’equip de direcció han alterat la dinàmica de l’últim 
trimestre, que s’espera que el 2014 estigui completament 
normalitzada. La majoria de grups estan molt consolidats i 
tenen una dinàmica de treball estable i arrelada.

Per garantir que l’estratègia del centre, formalitzada en els 
documents corresponents, sigui coherent amb la missió, 
visió i valors, s’ha acabat de documentar el Pla de comu-
nicació i s’ha treballat sobre el Pla de qualitat, tot i que no 
s’ha implantat al 100%.

La Clínica Santa Elena es va recertificar amb la norma ISO 
9001 per a la totalitat de serveis i prestacions que ofereix i 
va aconseguir ampliar l’abast a les Consultes Externes, que 
era l’única àrea que no estava inclosa en el seu sistema de 
gestió de la qualitat. No obstant això, amb els canvis en la 
gestió del Servei de Radiologia, s’ha proposat per al 2014 
incloure la gestió de qualitat d’aquest servei sota el sistema 

de la Clínica, amb la qual cosa caldrà incrementar l’abast 
d’aquest sistema.

Per garantir l’efectivitat dels sistemes d’escolta activa com 
a eina de millora contínua s’ha elaborat una enquesta per 
recollir formalment la percepció de les asseguradores amb 
què treballa la Clínica. Amb això es pretén, després d’haver 
fet una enquesta als professionals mèdics, ampliar el co-
neixement sobre la percepció que els clients tenen de la 
Clínica.

Altres accions vinculades  
a la promoció de la qualitat 

A més d’haver treballat sobre els objectius específics, la Clí-
nica Santa Elena segueix actualitzant la seva documentació 
de qualitat per adequar-la a les indicacions corporatives vi-
gents. Durant l’any 2013 s’ha fet un èmfasi especial en els 
protocols, registres i formularis.

Es continua treballant en la implantació correcta de la his-
tòria clínica electrònica en les consultes externes i en les 
urgències amb la idea de millorar l’atenció assistencial dels 
pacients. 

Qualitat
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GRUPS DE TREBALL 

Comissió d’Aprovisionament

Comissió de Mortalitat i Tumors

Comissió d’Obres

Comissió de Quiròfans

Comissió de Transfusions

Comitè d’Acreditació de Professionals

Comitè d’Atenció a l’Usuari

Comitè de Comunicació

Comitè d’Empresa

Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè de Farmàcia 

Comitè de Formació i Recursos Humans 

Comitè d’Històries Clíniques i Documentació

Comitè d’Infeccions 

Comitè de Mortalitat i Teixits

Comitè de Protecció de Dades

Comitè de Qualitat

Comitè de Seguretat i Salut

Consell de Direcció

QUALITAT PERCEBUDA PER DIMENSIONS  

Ingrés  90,8%

Tracte  91,4%

Intimitat i privacitat  91,4%

Informació a l’usuari  90,5%

Atenció sanitària 92,0%

Coordinació i comunicació de l’equip 90,0%

Menjar 86,9%

Confort i hoteleria  87,6%

Atenció espiritual  90,5%

Compliment de la missió  93,3%

Fidelització  90,3%

Percentatge de pacients satisfets o molt satisfets.

Satisfacció global (sobre 10 punts) 9,2

Enquestes realitzades 932
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Clima laboral 

L’any passat es va dur a terme l’estudi de clima laboral amb 
un índex de participació del 51,57%.

Entre les accions que s’han dut a terme l’any 2013 per mi-
llorar el clima laboral es poden destacar:

•  Millora de la comunicació a la Clínica. Per a això es va 
elaborar un Pla de comunicació intern i extern que recollia 
actuacions a desenvolupar durant els anys 2012 i 2013.

•  Realització de tallers dirigits a tot el personal per poten-
ciar la comunicació entre els professionals i el bon funcio-
nament dels equips de treball.

•  Formació de comandaments intermedis en lideratge, tre-
ball en equip, habilitats per persuadir i motivació.

DESCRIPCIó DE LA PLANTILLA 

Plantilla mitjana 157,78

Edat mitjana 39,5 anys

Antiguitat mitjana 10,3 anys

Percentatge de dones 86%

Percentatge d’homes 14%

Percentatge de la plantilla a jornada completa 88,6%

índex de rotació 1,51%

CURSOS DE FORMACIó 

Col·lectiu assistent Hores* Alumnes Formació interna Formació externa

Coordinació d’infermeria 581,25 6 11,2% 88,8%

Infermers 398,75 41 30,6% 69,4%

Auxiliars, zeladors, tècnics de radiologia 166,25 56 36,7% 63,3%

Personal de farmàcia 276,5 5 15,2% 84,8%

Direcció 84,75 5 8,3% 91,7%

Comandaments intermedis 245 4 2,0% 98,0%

Personal administratiu 311 18 11,3% 88,7%

Ajudants d’oficis diversos 3 1 33,3% 66,7%

* Nombre d’hores del curs pel nombre d’alumnes.

Plantilla 

Àrea de les persones

Formació i desenvolupament 

Els treballadors i col·laboradors de la Clínica són el seu actiu més valuós i per això la Direcció de Recursos Humans treballa 
constantment per aconseguir la satisfacció del personal. A continuació es destaquen les accions més rellevants desenvolupa-
des en aquesta àrea durant l’any 2013.
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ABSÈNCIES PER CONCILIACIó 

Concepte Persones  Mesos

Reduccions de jornada per cura  
de fill menor de 8 anys 14 168

Excedències maternals 2 5

Excedències per cura de familiars 2 3

Acumulació d’hores de lactància 1 0,5

Conciliació familiar

Seguretat, salut i benestar  
en el treball 

Durant l’any 2013 s’han dut a terme, entre altres, les se-
güents activitats en el centre de treball:

•  S’ha continuat prenent dades per a la revisió de l’avaluació 
de riscos de tota l’empresa. Aquest procés ha conclòs 
amb el lliurament de l’avaluació de riscos, la planificació 
d’activitats preventives i fitxes d’informació als treballa-
dors.

•  S’ha recollit i lliurat la informació de senyalització de ris-
cos biològics. 

•  S’han revisat els llocs de tècnics de raigs X. 

•  S’han revisat les fitxes de seguretat dels productes quí-
mics d’esterilització de quiròfan (SEPTOMED) i s’han 
proposat mesures preventives, com ara el mesurament 
a la sala d’esterilització per a l’avaluació higiènica de 
l’exposició dels treballadors a formaldehid.

•  Amb motiu de les obres realitzades a les instal·lacions 
de la Clínica Santa Elena, s’han revisat els recorreguts 
d’evacuació, amb l’elaboració de nous plans on s’han pin-
tat les senyalitzacions corresponents. 

Les activitats d’informació i formació en seguretat i salut 
en el treball han estat les següents: 

•  Formació presencial dels riscos específics del seu lloc de 
treball i mesures preventives als nous treballadors con-
tractats per l’empresa, i lliurament dels certificats corres-
ponents.

•  Formació presencial als treballadors de nova incorporació 
sobre les pautes d’actuació en cas d’incendi.

•  Lliurament de fitxes d’informació als treballadors de tots 
els llocs de treball.  

D’altra banda, el 40% de la plantilla es va sotmetre als re-
coneixements mèdics que es van oferir als professionals el 
mes de desembre a les instal·lacions de la Clínica.
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El Pla de comunicació intern i extern recull actuacions a 
desenvolupar els anys 2012 i 2013, i els seus objectius bà-
sics són:

•  Optimitzar el flux de la informació entre l’empresa i els 
col·laboradors de la Clínica organitzant una comunica-
ció eficient entre ambdues, facilitant que la informació 
circuli, amb la qual cosa es millori la presa de decisions 
per part de la Gerència i hi hagi més coordinació dels 
equips humans.  

•  Aconseguir que la comunicació interna sigui una eina de 
transmissió dels valors de la institució, instrument essen-
cial per a la consecució dels seus objectius, i reforçar la 
identitat corporativa.

•  Propiciar, amb la millora de la comunicació inter-
na, la transmissió d’una imatge positiva per part dels 
col·laboradors de la Clínica cap als clients interns i ex-
terns, cosa que també millora la comunicació externa.

• Millorar les relacions en tots els àmbits de l’organització.

Comunicació
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Centre geriàtric Maria gay 

Residència santa Maria del tura 

Residència nazaret 

Residencia san José

Clínica nostra senyora del Remei

Clínica salus Infirmorum 

Clínica santa elena 
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