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1. QUI SOM 

 
El  Casal Benèfic és una Fundació privada sense ànim de lucre i emblemàtica de Premià de Mar que fou creada 

l‟any 1937 com a entitat benèfica per acollir a persones sense recursos i que durant una llarga etapa va ser la 

referència sanitària del poble de Premià. Posteriorment, s‟ha convertit en un centre d‟atenció integral amb vocació de 

proporcionar a les persones grans i les seves famílies una vida digna i el suport professional necessari.  

 

El Centre, disposa de 70 places residencials de les quals 46, són col·laboradores del Departament de Treball, Afers 

Socials i Família. Ofereix també, el Servei d‟Acolliment Temporal per descans familiar, atenció nocturna, rehabilitació 

funcional i altres circumstàncies puntuals.  

 

Disposa també d‟un Servei d‟Atenció Diürn integrat a la Residència Assistida. Les persones usuàries disposen dels 

mateixos serveis especialitzats que els residents. Aquest servei té una capacitat per a 16 persones. 

 

Des de fa més de 12 anys col·labora amb l‟Àrea d‟Atenció a les Persones de l‟Ajuntament de Premià de Mar oferint 

servei de menjador, higiene i bugaderia a persones derivades de Serveis Socials. 

 

El Patronat de la Junta de la Fundació està composat per onze membres, vuit d‟ells elegits per assemblea de 

subscriptors. Són membres nats, com a vocals, I „Alcalde del municipi i els rectors de les parròquies de Sant Cristòfol 

i de Santa. Maria.   



                                                                                                                                                                   Memòria 2017 
 

    Residència Assistida i Servei d’Atenció Diürn  
Casal Benèfic Premianenc 

    

Pàgina 4 de 88 

 

Consta dels següents càrrecs: 

 

 President:           Sr. J. Antoni Merlos i Soriano 

 Sots presidenta: Sra. Patrícia Martínez i Banús 

 Secretari:  Sr. Daniel Sabí López 

 Tresorer:  Sr. Ramon Brutau i Abril 

 

 Vocals:         Sr. Josep Fàbregas i Peinado 

            Sra. Rosa María Moya i Mas 

            Sra. Pilar Pastor i Arróniz 

            Sra. Josepa Vidal i Viñas.  

 Vocals nats: Il·lm. Sr. Miquel Àngel Méndez 

            Mossèn Bernat Gimeno i Capín 

                                Mossèn Xavier Pich-Aguilera i Roca 

 
2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

 

La Fundació Privada Casal Benèfic Premianenc és una institució assistencial que té com a Missió acollir i atendre a 

persones amb necessitats assistencials, preferentment amb residència a Premià de Mar i la comarca d‟El Maresme, 

procurant un servei acollidor i familiar que els aporti una bona qualitat de vida. 

 

El caràcter benèfic de la Fundació es concreta en l‟ajut a aquelles persones usuàries  que, per els seus pocs recursos 

econòmics, no poden fer front al cost real de la seva estada residencial, essent  assumit el diferencial per la pròpia 

institució, respectant la confidencialitat d‟aquests ajuts i no marcant diferencies en l‟atenció i l‟estimació que és sempre 

igual per a totes les persones usuàries. 
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La Visió de ser una entitat de referència en l'atenció integral de les persones grans, amb capacitat de preveure necessitats 

futures, mitjançant un model que contribueixi a generar, difondre i compartir el coneixement i l'experiència. 

 

Els nostres Valors es concreten en: 

 Ètica i solidaritat 

En relació als usuaris i les seves famílies, oferint un tracte i atenció de respecte, d'intimitat i respectant els seus drets 

fonamentals, mantenint el nostre compromís fundacional per ajudar a que persones sense recursos personals o familiars 

puguin quedar exclosos de l‟atenció que els proporcioni una vida digna. 

En la relació amb altres entitats/empreses/administració i amb els nostres treballadors, gestionant amb responsabilitat, 

transparència, eficàcia i eficiència els recursos dels que disposem, adquirint el compromís que tots ells estiguin informats 

de manera clara i en termes pràctics dels nostres objectius, deures i drets, creant la consciència que el Casal és una entitat 

sense ànim de lucre. 

 Professionalitat 

Vetllant perquè els treballadors tinguin la formació adequada que els capaciti pel desenvolupament de la seva tasca. 

Busquem professionals que adquireixin un compromís amb l'entitat, amb una clara vocació de servei vers els usuaris. 

 Superació 

Creient en el capital humà i apostant per polítiques de desenvolupament professionals dels nostres treballadors, 

incorporant tècniques, coneixements i estratègies que ens portin a la millora continua com entitat. 
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3.    ELS NOSTRES SERVEIS 

 

 Servei de Residència Assistida, amb una capacitat de 70 places: 

La Residència  Assistida és un centre d‟atenció que ofereix assistència els 365 dies de l‟any 

a les activitats de la vida diària, suport, diagnòstic i tractament integral i rehabilitador a 

persones grans.  

Està dirigida a persones que es veuen afectades per un deteriorament físic, cognitiu o per 

una dificultat social que els disminueix la capacitat d‟autonomia considerada normal per la 

seva edat. 

 

Actualment es presta també Servei d‟Acolliment Temporal per descans familiar, per atenció nocturna, per rehabilitació 

funcional i altres circumstàncies puntuals.  

 

 Servei d‟Atenció Diürn integrat a la Residència Assistida. Té una capacitat per atendre 16 persones. 

Les persones usuàries d‟aquest servei disposen dels mateixos serveis especialitzats que els residents. 

El Servei d‟Atenció Diürn ofereix assistència a les activitats de la vida diària, suport, diagnòstic 

i tractament integral i rehabilitador a persones grans en horari de dia.  

Té com a objectiu donar una oferta de cures assistencials i socials a les persones grans amb 

necessitats sense que renunciïn a la seva llar i/o al seu entorn familiar i social, resolent a la 

vegada el problema d‟algunes famílies que no poden exercir de cuidadors dels seus grans o 

pal·liant situacions de solitud.  
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4. METODOLOGIA DE TREBALL 

La metodologia que emmarca totes les actuacions professionals està basada en diferents línies transversals  d‟actuació: 

 

 La interdisciplinarietat. 

 La intervenció orientada a la persona 

 Els valors ètics compartits. 

 L‟enfocament ecològic i multi causal. 

 L‟enfocament comunitari. 

 

5. PERFIL DE LES PERSONES ATESES 

 

El perfil dels usuaris del Casal es concreta en persones majors de 60 anys, preferentment residents a Premià de Mar amb 

diferents nivells de necessitat d‟atenció i suport i en funció del seu nivell de dependència. 

Existeix un document publicat a la web del Casal, que defineix els criteris d‟admissió i d‟exclusió així com el circuit 

d‟entrada per a cada servei que ofereix el centre. Aquest document inclou les concrecions que fan referència a la Llei de 

Promoció de l‟Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. (Llei 39/2006 de 14 de 

desembre).  
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A) ELS RESIDENTS 

5.1. Població atesa  

5.1.1. Nivell d‟ocupació 

Durant l‟any 2017 hem atès un total de 103 residents. El percentatge d‟ocupació mitjana de l‟any 2017 ha estat del 97,39%. 

 

 

 

 

 

 

S‟han fet un total de 35 nous ingressos al llarg de l‟any 2017. D‟aquests, 5 persones venien d‟una altra residència i 14 

venien del seu domicili, 5 persones de centre sòcio-sanitari, 10 de domicili familiar, i 1 persona derivada de l‟Ajuntament de 

premià de Mar per Urgència Social.. Totes elles estaven afectades d‟un o altre nivell de dependència. 

Dels nous ingressos,  10 eren per places públiques i 25 per privades. 

                

                              

 Nombre de residents 

Nombre mitjà de places actives 66  

Èxitus 27 

Trasllat a d‟altres residències 1 

Trasllat al domicili familiar 2 

Trasllat a Centre Sociosanitari 0 

Estades temporals 4 
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5.1.2. Edat 

La mitjana d‟edat de l‟any ha estat com el de l‟any anterior, de 87 anys i 3 mesos. 

L‟edat dels residents atesos per grups ha estat: 

 

 

 

 

 

 

 

          

Menys de 50 
anys

60 a 69 anys

70 a 79 anys

80 a 89 anys

90 a 99 anys

100 i mes 

Edats 2017

 

El 84% dels residents (87 persones), ha sobrepassat els 80 anys d‟edat. 

Interval d’edat 2017 % 

Menys de 50  anys  1 1,0% 

60 a 69 anys 2 1,9% 

70 a 79 anys 13 12,6% 

80 a 89 anys 47 45,6% 

90 a 99 anys 38 36,9% 

100 i més anys 2 1,9% 
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5.1.3. Sexe 

La població atesa a la nostra residència és majoritàriament femenina. 

Seguint la tendència dels darrers anys, durant el 2017 hem atès 79 dones, el 76,7%, front a 24 homes, el 23,3%. 

 

Es manté la tendència d‟anys anteriors 

Interval d’edat 2015 2016 2017 

Menys de 50  anys  - - 1 

60 a 69 anys 4           2 2 

70 a 79 anys 10          10 13 

80 a 89 anys 48 39 47 

90 a 99 anys 36 38 38 

100 i més anys 1 3 2 

Sexe 2015 2016 2017 

Dones 74 67 79 

Homes 25 25 24 
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5.1.4. Estat Civil 

L‟any 2017 la majoria dels residents que han estat atesos al Casal són persones vídues (el 67%). La  població atesa és, 

majoria de dones, vídues i majors de 80 anys. 

Estat civil Nombre  residents % Homes Dones 

Solter/a 11 11% 5 6 

Casat/da 20 19% 12 8 

Vidu/a 69 67% 6 63 

Divorciat/da                     3 3% 1 2 
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5.1.5. Procedència 

La majoria dels residents que ingressen a la nostra residència provenen de domicili propi o del domicili familiar.  

 

 

 

 

 

 

Domicili 
propi

Domicili 
familiar

Altres 
residències

Hospital

Sociosanitari

Altres (hab. 
Llogada)

Procedència

 

 

Durant l‟any 2017, es consolida la tendència dels darrers anys, la majoria de les persones que demanen acolliment 

permanent a la residència provenen del domicili propi o familiar (un 71,8%). Davant la impossibilitat d‟atendre les seves 

necessitats o de rebre ajuda per part de cuidadors professionals o voluntaris (família, amics, veïns...), aquests, sols o amb 

els seus familiars, han decidit ser atesos a la residència. 

Procedència Nombre residents % 

Domicili propi 41 39,8% 

Domicili familiar 33 32,0% 

Altres residències 12 11,7% 

Hospital 5 4,9% 

Sociosanitari 11 10,7% 

Altres (Habitació Llogada) 1 1,0% 
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5.1.6. Àrea geogràfica d‟origen 

El percentatge més gran de residents del Casal prové de Premià de Mar o bé d‟altres municipis de la comarca del 

Maresme. Viure al mateix municipi o a la comarca és un dels requisits que es valoren a l‟hora de demanar l‟acolliment 

permanent a la Residència Assistida Casal Benèfic Premianenc. 

Origen geogràfic Nombre residents % 

Municipi 67 65,0% 

Comarca 22 21,4% 

Fora comarca 14 13,6% 

 

Municipi
Comarca

Fora comarca                     

Orígen geogràfic 2017

 

Si comparem les dades dels anys anteriors veiem que es manté la preferència de buscar un lloc per viure la vellesa, prop 

de la família, dels parents, dels amics i en definitiva dins de  la població on s‟ha viscut sempre. 

Origen geogràfic 2015 2016 2017 

Municipi 55 61 67 

Comarca 31 23 22 

Fora de la Comarca 13 8 14 
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La procedència majoritària del municipi, respecte els anys anteriors, es manté 
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5.1.7. Nivell de dependència 

El nivell de dependència de totes les persones ateses durant l‟any 2017 ha estat: 

Nivell de dependència Nombre residents % 

Baixa 11 10,7% 

Mitja 31 30,1% 

Alta 61 59,2% 

 

Baixa

Mitja

Alta

Nivell dependència 2017
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L‟any 2017 tots els nostres residents han estat persones que necessitaven assistència a l‟estar afectats per diferents nivells 

de dependència. El percentatge d‟alta dependència ha estat superior al 60%. Un 10% superior a l‟any anterior. 

 

Nivells dependència 2015 2016 2017 

Baixa 11 4 11 

Mitja 37 31 31 

Alta 51 57 61 

Persones ateses 99 92 103 

 

La distribució dels nivell de dependència en els últims anys ha estat la següent, presentant aquest any mes del 59% de les 

persones una alta dependència i només l‟11% baixa dependència. 
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5.1.8. Llista d‟espera   

La llista d‟espera a finals de l‟any 2017 compta amb: 

De fet a la nostra residència s‟està donant la mateixa tendència que a la resta de residències de Catalunya. La persona 

gran que té les capacitats conservades resta al domicili familiar el màxim de temps possible encara que pensi en la 

possibilitat de viure a la residència en el moment que ho necessiti. Les persones pensen en l‟acolliment a la residència en 

el moment en què  

és necessària una assistència realitzada per cuidadors professionals.  

Tot i que la llista d‟espera per accedir a una plaça de finançament públic es molt llarga, el temps d‟espera s‟ha vist reduït. Hi 

ha moltes persones que hi són per previsió de futur, i quan els hi toca el torn renuncien i passen al darrer lloc a la llista. 

 

 

 

 

 

     

 68 sol·licituds d‟ingrés a places residencials col·laboradores de les que 58  

són per a dones i 10 són per homes. 

 No hi ha sol·licituds privades d‟ingrés, en previsió de futur. 

  

 

 22 sol·licitudsd‟ingrés a la Llar Residència 
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5.2. Ingressos 

5.2.1. Motiu d‟ ingrés   

Els motius per a ingressar de manera permanent a la residència poden ser múltiples, però hem fet tres grans categories 

classificant-los en funció del motiu principal. Aquest any gairebé totes les causes han estat mèdiques. 

Motius d’ingrés Nombre residents % 

Problemàtica social 1 2,9% 

Problemàtica social per malaltia mental 1 2,9% 

Problemàtica mèdica 
Estades temporals per convalescència 

 4 
11,4% 

 Malaltia crònica amb demència 13 37,1% 

 Malaltia crònica sense demència 5 14,3% 

 Vellesa amb deteriorament estat de salut 11 31,4% 

 

Tal i com hem senyalat abans, els 35 nous ingressos realitzats al llarg de l‟any, són de persones dependents en un o altre 

grau. De les persones ingressades, 28 han estat dones i 7 homes. 

Sexe Nombre residents % 

Homes 7 20% 

Dones 28 80% 
Problemàtica 

social

Malaltia 
crònica amb 

demència

Malaltia crònica 
sense 

demència

Vellesa amb 
deteriorament 
estat de salut

Motius ingrés 2017
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En la comparativa de les dades dels darrers anys, vèiem que l‟any 2017 el motiu principal per ingressar a la residència ha 

estat la patologia crònica amb demència vellesa amb deteriorament de l‟estat de salut. Les estades temporals són 

minoritàries i els motius d‟ingrés d‟aquestes són convalescències o descans familiar. 

 

5.3. Baixes 

Hi ha hagut 34 baixes durant l‟any 2017. 

            

Homes

Dones

Baixes per sexe

 

 

 

Sexe Nombre de residents % 

Homes 8 23,5% 

Dones 26 76,5% 
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5.3.1. Motiu de les baixes 
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5.3.2. Les baixes per defunció 

Les baixes per defunció durant l‟any 2017 han estat 27, repartides al llarg dels mesos de la següent manera: 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Dones 3 3 0 2 3 0 2 0 3 0 0 3 

Homes 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

Total 4 4 1 2 4 1 3 0 3 1 0 4 

 

Sexe Èxitus 
Trasllat altres 
residències 

Trasllat domicili 
familiar  

Estades 
Temporals 

Homes 7 0 1 0 

Dones 20 1 1 4 
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B) ELS USUARIS DEL SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA 

Aquest servei ha estat molt poc utilitzat aquest any 2017. Ha hagut una ocupació de 173 dies. 

Algunes famílies han confiat al seu familiar per resoldre situacions puntuals. 

Les persones usuàries del Servei s‟incorporen a la dinàmica de la residència, participant d‟aquelles activitats que 

s‟adapten més a la seva situació personal. 

 

Població atesa: S‟han fet només 2 ingressos al llarg de l‟any 2017. 

Ingressos Sexe Assistència Utilització 

1 Homes Jornada diària Jornada sencera (sense sopar) 

1 Dones Jornada diària Jornada sencera (sense sopar) 

 



                                                                                                                                                                   Memòria 2017 
 

    Residència Assistida i Servei d’Atenció Diürn  
Casal Benèfic Premianenc 

    

Pàgina 21 de 88 

 

 

6. L’ACTIVITAT ASSISTENCIAL 

 6.1. Els Plans d’Atenció Individualitzada 

 

Al Casal Benèfic Premianenc es realitza l‟activitat assistencial en base als Plans d‟Atenció Individualitzada (PAI) de cada 

resident. El PAI de la persona ingressada conté la valoració de les principals àrees d‟atenció (socials, funcionals, cognitives 

i clíniques), els objectius i les activitats que cada professional ha de dur a terme per tal d‟aconseguir-los i el temps estimat. 

Es posen en comú i es treballen a les reunions setmanals de l‟equip interdisciplinari. Tots els residents tenen realitzada, a l 

menys, una revisió anual del PAI o cada cop que presenta canvis significatius, per tal de valorar l‟acompliment dels 

objectius definits, avaluar-ne l‟evolució i plantejar/proposar les modificacions que es considerin necessàries. 

 

A la residència estem implementant el Model d‟Atenció Integral Centrat en la Persona (AICP), que té com a objectiu millorar 

la qualitat de vida de les persones que necessiten atenció assistida: es parteix de la individualitat, en la mida que es pot, 

dels seus desitjos i les seves necessitats i, sobretot, es respecten els seus drets i les seves preferències. La persona està 

al centre de tota la intervenció. 

 

6.2. L’atenció indirecta. 

 6.2.1. Serveis Generals 

 Neteja 

 Bugaderia 

 Cuina 
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 6.2.1.1.Serveis anuals de neteja 

 L‟equip de neteja del centre distribueix la jornada matí i tarda, tots  els dies de la setmana.   

Un equip de sis persones s‟encarreguen de la neteja dels diferents pisos. Cobreixen la neteja de la residència de les 

8 del matí a les 10 de la nit i posen les rentadores amb la roba bruta recollida a l‟hora d‟allitar als residents. 

TASQUES DE NETEJA Serveis anuals Periodicitat 

Sala polivalent psicogeriatria 1095 3 cops/ dia 

Menjador gran 1095 3 cops/ dia 

Banys comuns adaptats (7) 12775 5 cops/ dia 

Banys personal (4)  1460 1 cop/dia 

Serveis visitants (2) 730 2 cops/ dia 

Habitacions (20 individuals/ 25 dobles) 16425 1 cop/ dia 

Biblioteca, galeria, ascensors, recepció, passadissos  
i escales 

365 1 cop/ dia 
repassar si fa falta 

Sala polivalent 1er pis 1095 3 cops/ dia 

Sala rehabilitació planta semisoterrani 365 1 cop/ dia 

Magatzems (6) 12 1 cop / mes 

Despatxos gerència/direcció/farmàcia/cap personal i adm. 52 1 cop/ setmana 

Despatx mèdic 104 2 cops/ setmana 

Despatx de professionals 260 1 cop/ 5 dies set 

Vestuaris personal (2) 104 2 cops/ set  

Despatx comitè d‟empresa 12 1cop/ mes 

Capella  52 1 cop setmana 

Terrats 4 1 cop / 3 mesos 

Bugaderia 365 diari 

Cuina (Responsable: Arcasa) 104 2 tardes/ setmana 
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6.2.1.2 Serveis anuals de bugaderia 

 El servei de bugaderia, planxa i repàs de la roba dels residents es realitza íntegrament al nostre centre.  

El servei funciona tots els dies de la setmana. 

 

TASQUES Periodicitat  

Rentat de  roba blanca Es canvia setmanalment tota la roba dels llits i diàriament la 
de totes les persones allitades i d‟aquelles que els hi cal 

Rentat de roba de color Es canvien cada dia i  totes les vegades que són necessàries 
als residents si s‟embruten 

Eixugat S‟eixuga tota la roba que es renta amb assecadora i es penja 
la roba més delicada 

Plegar Es plega tota la roba i es distribueix  

Planxar Es planxen diàriament tots els serveis de menjador, les 
cortines  i la roba de vestir arrugada 

  

El repàs de la roba dels residents, aixovar i roba de feina dels treballadors, l‟ha realitza una cosidora, treballadora del 

Casal, fora de la residència. 

 

6.2.1.3. Serveis anuals de cuina 

 La cuina, és un dels punts forts en la gestió del dia a dia a la residència.  

 El servei de cuina es realitza “in situ” des de l‟any 2014 per l‟empresa KORAPOLIS CENTER SL del grup ARCASA.  

Ha partir de l‟1 de setembre del 2017 l‟empresa passa la titularitat a CATERING ARCASA S.L 
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 Els residents fan sis ingestes diàries: esmorzen, prenen una gelatina, un iogurt o un suc  a mig matí, dinen, berenen, 

sopen i fan un ressopó cap a les 22:30 h. Un 22,86% dels residents (una mitjana de 16 persones) prenen ressopó (llet 

calenta, llet i cereals, llet freda, sucs, iogurt, flam, natilles  i/o infusions). Les persones que pateixen diabetis prenen el  

ressopó obligatòriament.  A la matinada alguns residents demanen un got de llet calenta, aigua calenta amb llimona i 

mel o una infusió durant la temporada que es presenten els refredats. 

 

Els familiars dels residents que ho demanin poden quedar-se a dinar al Casal amb el seu familiar sempre que ho 

sol·licitin amb antelació. 

 

Els treballadors que, donada la seva jornada laboral  (dia sencer, nocturnes o partides), han d‟estar tot el dia o nit al 

Casal o no tenen el temps necessari per a anar a casa entre torns, poden dinar gratuïtament al centre. 

 

El centre presta el servei de menjador a persones derivades dels Serveis Socials de l‟Ajuntament de Premià de Mar. 

Durant l‟any 2017 hem acollit a 11 persones en diferents moments que han realitzat un total de 1.528 dinars i 623 

sopars i 946 dinars en carmanyola. Aquestes persones fan els àpats en els menjadors del Casal conjuntament amb 

els nostres residents o s‟emporten les carmanyoles per a fer l‟àpat a casa seva.  

 

Les persones que utilitzen el Servei d‟Atenció Diürn esmorzen, dinen o sopen al Casal i estan comptabilitzades dins 

del quadre següent. 

 

Els residents que marxen a dinar amb la família fora de la residència, ho fan habitualment a l‟hora de dinar. 
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Només el 5,56% dels àpats son per persones no residents al Casal. 

0
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Menús diaris esmorzar

Menús diaris dinar

Berenars

Menús diaris sopar

Ressopons

           

Àpats 2017

Residents Treballadors
Persones Ajunt. Càritas
Beneficència Familiars

 

   

Àpats anuals Àpats residents     Àpats 
treballadors 

Àpats persones 
Ajuntament 

Servei  
At. diürn 

Àpats  
beneficència  

Àpats 
familiars 

Menús diaris esmorzar 24688 0 0 14 0 0 

Menús diaris dinar 24180 1491 1528 174 0 20 

Berenars 23572 0 0 0 0 0 

Menús diaris sopar 24553 180 623 0 360 0 

Ressopons 24521 0 0 0 0 0 

Totals 121.514 1671 3097 188 360 0 
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6.2.1.3.1 Les dietes especials  

 Són de tots conegudes les dificultats creixents que tenen algunes persones grans per la masticació dels aliments. A 

mesura que les persones es fan grans han de tenir cura del pes i de la tensió arterial mitjançant la ingesta de dietes 

hipocalòriques i baixes en sal. Al Casal s‟elaboren diàriament cinc tipus de dietes: normals, toves, triturades, 

hipocalòriques i astringents i totes elles baixes en sal. Les persones que pateixen una diabetis tipus B, prenen 

generalment la mateixa dieta que els altres residents restringint les quantitats i els hidrats. 

 

Els residents tenen opció a demanar dieta tova, astringent, hipocalòrica o triturada en el cas de no ser del seu gust el 

menú programat. A més disposen de dos plats alternatius tant a l‟hora de dinar com a l‟hora de sopar per si no els 

agrada el menú del dia. El menú triturat és una altra alternativa al menú normal.   

 

Arcasa aporta un supervisor dietista que controla que tots els menús que prenen els residents estiguin valorats, 

nutricional i energèticament.  

 

El 30% dels residents, (21 persones), necessiten els aliments triturats per a poder-los ingerir. Naturalment es fan 

dietes especials sempre que per problemes gàstrics o de masticació ho sol·liciti l‟equip d‟infermeria. Durant el 2017 

han fet aquest tipus de dieta 24 persones que no ingereixen alguns aliments de la dieta. Els residents amb sobrepès 

fan la dieta normal però controlant les quantitats. 

 Tipus de dieta Triturada Tova Hipocalòrica/diabètics Astringent Especials 

Nombre d‟usuaris 21 dinar 
21 sopar 

Sempre que 
és necessari 

0 Sempre que 
és necessari 

1 
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6.2.2. Les persones derivades del Servei a les Persones de l‟Ajuntament de Premià de Mar. 

Durant l‟any 2017 hem prestat el servei de menjador a 11 persones derivades del Servei a les Persones de 

l‟Ajuntament de Premià de Mar. El nombre de persones ateses ha augmentat de 5 a 11, malgrat l‟assistència ha 

estat menys continuada, i el nombre de serveis oferts ha continuat disminuint respecte dels anys anteriors. 

Algunes d‟aquestes persones han necessitat també d‟altres serveis com dutxes, servei de bugaderia o podologia. En 

una persona també se li ha preparat la medicació, que tenia prescrita, durant tot l‟any. 

 

Servei Esmorzar Dinar Sopar Dutxa Podologia Medicació 

Nombre 0 1528 623 20 4 Mensual 

 

A més, a una persona se li han fet 360 sopars que no estaven coberts per l‟Ajuntament i que s‟han assumit al 50% 

entre el Casal i Arcasa. 

 

6.2.3. Atenció a les activitats de la vida quotidiana 

Definim les Activitats de la Vida Diària (AVD) com  les accions quotidianes i habituals realitzades al llarg del dia per 

una persona. Poden ser bàsiques (AVDB) com llevar-se, dutxar-se, alimentar-se, vestir-se, o bé instrumentals 

(AVDI), anar a comprar, pagar la compra, trucar per telèfon, posar la rentadora....  

 

 Tots els professionals del centre donen suport als residents en el desenvolupament de les AVD en funció de les 

 necessitats que presenta cada un d‟ells. 
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Si fem l‟anàlisi comparatiu de les dades dels anys  anteriors veiem com el volum de les diferents tasques va variant 

en funció de les necessitats que presenten els residents atesos.  

 

 Durant l‟any 2017, els residents han rebut el següent tipus d‟ajuda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És elevat el nombre de residents que necessiten suports per les activitats de la vida diària. Així com també el 

nombre de persones que utilitzen un tipus o altre d‟ajuda ortopèdica. 

Aparells ortopèdics / ajuts Autònoms Dependents totals Necessiten ajuda 

Cadires de rodes 4 27 2 

Caminadors 15 1 4 

Bastons  7 0 1 

Crossa  0 0 1 

Sense aparell 4 2 0 

Total 30 30 8 
 

TASQUES % Residents 
2015 

% Residents 
2016 

% Residents 
2017 

Ajuda en el vestir 94,20% 97,82 % 95,71% 

Dutxes  assistides  97,10% 97,82 % 98,57% 

Higienes diàries assistides 95,65% 97,14 % 95,71% 

Ajudes per menjar (5-6 al dia) 36,23% 41,30 % 40,00% 

Canvis posturals (8 en 24 h.)  43,48% 71,42 % 61,42% 

Allitaments assistits 95,65% 97,82 % 95,72% 

Canvi assistit de bolquer per 
incontinència (5-6 en 24h) 

78,26% 90,00 % 94,28% 

Transferències assistides per 
utilització d‟aparells ortopèdics  

59,40% 61,42 % 52,58% 
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Al Casal hi ha 30 persones autònomes pel que fa a la marxa (44%), encara que 26 d‟elles sigui amb algun tipus de 

suport. La valoració està feta per 68 residents i 2 usuari del Servei d‟Atenció Diürn a 31 de desembre: 

 

Disposem de grues elèctriques, a cada una de les plantes,  per mobilitzar als residents que no poden col·laborar, i 

que faciliten la tasca dels diferents professionals. Disposem també d‟una grua hidràulica que s‟utilitza en moments 

puntuals. 

 

 6.2.4. Intervenció de l‟equip interdisciplinar 

 El Casal Benèfic disposa d‟un equip interdisciplinari de professionals format per: Metge, 2 infermeres, terapeuta 

ocupacional, fisioterapeuta, educadora social,  animadora sociocultural,  treballadora social i psicòleg.  

L‟equip interdisciplinari es reuneix setmanalment els dijous de 12:30 h. a 14h. En aquestes reunions es transmeten 

les informacions d‟interès general, es realitzen els PIAI‟s dels residents, es coordinen les activitats i es tracten temes 

de funcionament quotidià. A les reunions d‟equip assisteix sempre amb els tècnics, la  directora del centre i un/a 

auxiliar de torn. 

 

6.2.4.1 Intervenció anual del Metge 

El metge dedica 12h. setmanals, amb una presència estable per atenció directa de 2 dies al Casal. Assisteix, a més 

setmanalment, a les reunions de l‟equip interdisciplinari. Està localitzable si es precisa per situacions d‟emergència.  

 

Els residents han rebut atenció mèdica durant l‟any 2017 per diversos problemes de salut. 
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6.2.4.1.1. Les visites mediques externes 

 Els residents són derivats als metges especialistes per a consultes i proves complementàries quan són 

 necessàries. 

CENTRES HOSPITALARIS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTALS

H. MATARO 7 4 6 6 12 11 8 2 6 7 11 9 89

H. CAN RUTI 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 9

H.SANT JAUME DE MATARO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CAP PREMIA DE MAR 2 1 3 2 1 1 4 2 6 4 3 1 30

CAP II DE MATARO 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5

H.VALL HEBRON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

CLINICA DELFOS 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

CLINICA SAGRADA FAMILIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

H.CLINIC 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

H.SAGRAT COR 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3

C .M. MASNOU (PSIQUIATRIA) 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5

PRIVAT 3 2 8 8 7 4 0 0 1 1 0 0 34

TOTALS 16 9 18 21 23 19 13 7 15 16 18 11 186  

 

Treballar conjuntament amb els metges especialistes, les aguditzacions de les malalties cròniques dels nostres 

residents evita, en moltes ocasions, els ingressos a l‟hospital dels mateixos. 
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Els residents han hagut de fer nombroses visites fora del Casal a metges especialistes: 

Especialitats GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMB. OCTUBRE NOVEMB. DESEMB. TOTAL

UROLOGIA 12 6 5 8 10 10 11 20 14 12 12 17 137

DIGESTIU 25 17 24 20 13 14 10 18 12 17 16 12 198

PSIQUIATRIA 14 15 19 14 20 23 6 18 16 15 13 5 178

RESPIRATORI 65 32 25 14 28 30 8 17 14 42 30 41 346

ENDOCRINO 8 10 13 12 10 11 8 16 14 14 9 7 132

TRAUMATOLOGIA 36 34 39 31 42 43 30 41 42 26 28 23 415

GINECOLOGIA 3 2 4 2 3 2 4 12 4 5 1 0 42

NEUROLOGIA 23 29 27 20 26 32 19 35 29 23 25 18 306

CIRCULATORI 25 36 24 21 25 14 11 36 21 24 36 20 293

ONCOLOGIA 7 6 4 6 8 4 2 2 0 2 4 1 46

AVALUACIÓ/INFOR. 15 16 17 13 13 19 5 12 15 12 15 12 164

DERMATOLOGIA 9 12 14 13 8 13 10 8 6 15 14 8 130

OFTALMOLOGIA 9 11 14 15 10 19 15 9 13 10 11 6 142

CIRURGIA 17 10 11 9 15 9 7 11 16 14 12 16 147

ORL 16 8 17 9 14 9 7 6 15 18 15 18 152

NEFROLOGIA 2 6 4 2 3 3 1 2 2 1 7 5 38

TOTAL 286 250 261 209 248 255 154 263 233 250 248 209 2866  

 

Consolidada la col·laboració amb l‟Àrea Bàsica de Salut de Premià de Mar, els residents tenen un/a metge/metgessa 

referent de la xarxa pública i continuen gaudint del servei de metge i d‟infermeria de la Residència. Disposem també 

de la figura de la Gestora de Casos dins de la xarxa pública. En el nostre cas, és una infermera del CAP de Premià 

de Mar amb qui les infermeres del Casal poden analitzar quina és la millor solució sanitària pel resident en un procés 

agut. 

Paral·lelament els professionals de l‟Hospital de Dia del Pacient Fràgil Complexa (abans UMMA) de l‟Hospital de 

Mataró treballen amb nosaltres l‟ anàlisis de casos mitjançant el Protocol de Derivació del Pacient Fràgil. 
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6.2.4.2 Intervenció anual del Psicòleg  

 La intervenció del psicòleg a la residència es fa des d‟un enfocament psicosocial. Les seves funcions són les 

 d‟avaluar cognitivament als residents, ajudar a contenir certs fets o situacions personals i/o familiars, estimular i 

 rehabilitar. 

Realitza seguiments individualitzats amb els residents que ho necessiten i activitats grupals en funció de les 

 patologies i capacitats que presenten, entrevistes de suport amb les famílies dels residents, grups d‟afrontament de 

casos amb els cuidadors i formació específica amb el personal.  

Conjuntament amb el/la Fisioterapeuta, l‟Educador/a  Social i el/la Terapeuta Ocupacional i l‟Animadora Sociocultural, 

programen i realitzen les activitats d‟animació estimulativa i  rehabilitació cognitiva. Coordina a més, el seguiment 

dels PAI‟s dels residents i les activitats documentals del Projecte d‟atenció centrada en la persona. 

 

TASQUES Serveis anuals 

Realització del PAI 12 

Revisió del PAI 52 

Administració de proves complementàries: (Pfeiffer/ Mini Mental/ Mec/ Blessed-GDS/ Hamilton/ 

Yesavage Cornell Depressionscale/ Test del rellotge/ Escala Breve de EvaluaciónPsiquiátrica/ 

Eurotest/ Test de Isaacs. Test BCN/ R. Wais4/ TMT A i B 

 

 

121 

Assistència individual residents 61 

Suport personal del CBP 9 

Entrevistes familiars 10 

Tutories pràctiques de psicologia 1 

Tallers als residents (Estimulació cognitiva) 1/15 dies  

Taller als residents (cafè - tertúlia 1/15 dies  

Tallers de formació als treballadors del centre 31 

Informes a especialistes               7 

Supervisió implementació metodologia d‟atenció al resident (Atenció Centrada en la Persona) 44 
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       6.2.4.3 Intervenció d‟Infermeria 

 El Casal disposa d‟un equip de dues infermeres. El servei és de 63 h. setmanals durant tot l‟any. 

Aquest any la cobertura amb dos professionals, ha estat tot l‟any fluida i ben coordinada. 

  

 Les tasques realitzades a nivell sanitari per l‟equip d‟infermeria, al llarg de l‟any, son: 

CURES / PROVES GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTALS

MEDICACIO 93 87 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1098

ULCERES PER PRESSIO 11 11 14 10 9 9 9 10 9 7 9 10 118

CURES 2 4 3 4 4 4 5 0 2 3 3 2 36

CAIGUDES 8 6 2 6 10 9 7 2 5 11 3 5 74

CONTROL DE GLICEMIES 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 432

COTROL TA 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

CONTROL PES 0 0 0 0 70 0 0 0 0 70 0 0 140

NETEJA CAMERES I FILTRES 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

NETEJA CARRO DE CURES 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

PEGATS MORFICS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

INFECCIONS ORINA 0 2 3 3 4 2 0 2 2 3 1 0 22

ANALITIQUES 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 6

VACUNES GRIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 65

FARMACIA 12 14 12 12 15 12 12 13 15 12 12 12 153

RADIOGRAFIES 1 0 0 1 2 2 0 1 1 1 2 0 11

ECOGRAFIES/ TAC/ALTRES 1 1 1 1 0 1 1 2 3 1 4 1 17

TTO. OCULARS 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 2232

TTO.INHALATORI 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 2604

CONTROL SINTROM 10 9 11 5 11 8 10 7 7 7 10 6 101

ALTRES (visites especialista) 12 9 17 17 22 16 13 7 12 18 17 10 170

INGRESOS HOSP. / IQ 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 4 10

EXITUS 4 4 1 2 4 1 3 0 3 1 0 4 27

TOTALS 715 707 718 712 804 717 713 697 709 789 779 708 8768  
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Les dues infermeres assumeixen responsabilitats addicionals a la seva tasca d‟atenció als residents i suport a l‟equip 

d‟auxiliars en el dia a dia. Una d‟elles és la Responsable Higiènic Sanitària del centre i l‟altre és la Coordinadora de 

les activitats del Projecte d‟Atenció Centrada en la Persona.   

 

6.2.4.4 Intervenció de Fisioteràpia 

El principal motiu de pèrdua d'autonomia en persones grans és la discapacitat física i una de les causes que la 

provoca, és la immobilitat. Per això és important que en una residència geriàtrica hi hagi un servei de fisioteràpia que 

s'ocupi de la mobilitat, a fi de facilitar, mantenir i recuperar la capacitat funcional dels residents.El nostre servei  

compta amb una fisioterapeuta 30 h/ setmanals en horari de matí, de dilluns a divendres. 

 

L´objectiu general és aconseguir un envelliment saludable  amb un període curt de morbiditat i dependència. 

Els objectius específics estan encaminats a: 

- Mantenir l'eficiència dels principals sistemes fisiològics i reeducar la deambulació.  

- Afavorir la mobilitat. 

- Prevenir i tractar nafres, contractures, rigidesa, dolor, atrofia muscular i osteoporosi.  

- Prevenir el risc de caigudes. 

- Millorar actituds i comportaments de salut. 

- Potenciar les capacitats cognitives i la socialització. 

- Proporcionar benestar i confort. 

 

L'àrea de fisioteràpia realitza quatre tipus de tasques: 

- Tasques de prevenció d'alteracions ja siguin causades per  immobilitat, envelliment o malaltia.  
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- Tractaments terapèutics després d'intervencions quirúrgiques, traumatismes, lesions, malalties i temporades 

d'allitament perllongat.  

- Activitats  pal·liatives o de confort i de manteniment de l‟estat físic. 

- Educació sanitària als familiars i als treballadors del Casal. 

 

Cada resident disposa d‟una història de fisioteràpia que es revisa periòdicament i que marca els seus objectius 

concrets i com es treballaran. 

o Tractaments individuals  

- Mobilitzacions passives: Els dos grups ho han fet 5 cops /setmana. S‟ha utilitzat aquest tractament 1406 

cops/any 

- Embenats: S‟han fet 67/any  

o Tractaments marxa  

- Deambulacions: Es realitza deambulacions diàries amb l‟equip auxiliars. S‟ha utilitzat aquest tractament 525 

residents/any 

- Grup circuit : S‟han fet 2 cops/setmana. I s‟ha utilitzat aquest tractament 283 residents/any 

o Tractaments  de grup  

- Psicomotricitat: Es realitza un o dos cop/setmana. S‟han fet 954 tractaments 

o Tractaments mobilitzacions 

- Rehabilitacions: Es realitza a la sala del gimnàs. S‟ha utilitzat el tractament 664 cops. 

- Sensitius 2: Es treballa en sessions individuals. S‟han realitzat 171 tractaments. 

- Bipedestacions 1 : Es treballa en sessions individuals. S‟han realitzat 202 tractaments. 

o Atenció de consultes directes (rehabilitació). 
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6.2.4.5 Intervenció de Teràpia Ocupacional 

La Teràpia Ocupacional és una professió sanitària que aplica diverses tècniques i realitza activitats de caràcter 

ocupacional que tendeixen a recuperar i/o mantenir les funcions físiques i psíquiques, i a orientar i estimular el 

desenvolupament d‟aquestes funcions dels residents. Juntament amb els altres professionals del centre, es pretén 

garantir el desenvolupament de les potencialitats de les persones en les ocupacions de la vida quotidiana i del seu propi 

rol personal.  

El servei compte amb una terapeuta ocupacional 12 h/ setmanals en horari de tarda, dilluns, dimarts i dijous. 

 

L‟objectiu general és millorar la qualitat de vida dels residents del centre. 

Els objectius específics són: 

 Millorar i/o mantenir les destreses d‟execució (motores i de praxis, sensorials-perceptives, de regulació 

emocional, cognitives i de comunicació/ socials). 

 Mantenir l‟autonomia de les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD). 

 Interaccionar de forma socialment correcte amb la resta d‟usuaris i professionals del centre. 

 Gaudir d‟activitats lúdiques que a l‟hora resultin terapèutiques. 

 Realitzar activitats que els proporcionin experiències agradables i positives en un entorn terapèutic. 

 

Durant aquest any, s‟han realitzat les següents activitats: 

- Cada resident disposa d‟una història de teràpia ocupacional que es revisa periòdicament. A l‟ingrés al centre es fa el 

registre de valoració inicial, recollit en un pictograma. La valoració de l‟Índex de Barthel s‟ha actualitzat aquest any i 

passat als 70 residents del centre. Segons els resultats de la valoració, la distribució de persones al Casal és: 
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Nivell de dependència Índex 

Autònoms 1,4% 

Dependència lleu 27,1% 

Dependència moderada 18,5% 

Dependència severa 35,7% 

Dependència total 17,3% 

 

Autònoms
1%

Dependènci
a lleu
27%

Dependènci
a moderada

19%

Dependènci
a severa

36%

Dependènci
a total

17%

Índex de Barthel

 

 

- Les Activitats Bàsiques de la Vida Diària. La reeducació alimentaria s‟ha dut a terme als àpats del sopar. Disposem 

de tres productes de suport per a l‟alimentació. El vestit i la higiene personal s‟han treballat de manera individual en 

aquells residents que ho necessitaven i/o per re/avaluar a l‟usuari si ha estat necessari. 

- Rehabilitació funcional/ Manteniment: de manera individual o grupal, s‟han treballat les EESS en la coordinació 

bimanual, força, pràxia, motricitat fina i gruixuda i esquema corporal. 1 cop per setmana cada grup. 

- Psicomotricitat: activitat on a través del moviment també es té en compte la part psíquica de la persona, aplicant 

tècniques de psicoestimulació a nivell social, cognitiu i motor. 1 cop per setmana cada grup. 

- Estimulació cognitiva: de manera grupal o individual s‟ha treballat l‟atenció, la memòria, la percepció visual, el 

llenguatge verbal i escrit, la motricitat fina i gruixuda i la coordinació visomotora. 1 cop per setmana cada grup. 
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- Orientació a la realitat: cada dia abans d‟iniciar una activitat de teràpia ocupacional, s‟ha fet una orientació a la 

realitat ubicant als residents en el temps (dia de la setmana, el número, el mes, l‟any i l‟estació). 

- Activitats significatives, ja que resulta d‟utilitat per la millora de les destreses executives necessàries per dur a terme 

les ABVD. 1 cop per setmana. 

- Sortides a la comunitat, conjuntament amb el psicòleg, millorant així les relacions socials a partir de grups de 

conversa, les Activitats Instrumentals de la Vida Diària, la marxa i l‟orientació espacial.  

 

6.3. Les activitats de soport  

El programa d‟Animació estimulativa i d‟Animació sociocultural és responsabilitat de l‟Educadora Social i de l‟Animadora 

Sociocultural i està pensat per respondre a les necessitats de les persones grans que viuen al Casal Benèfic Premianenc. 

És un programa que consisteix a treballar els estímuls de l‟entorn quotidià, així com les habilitats, actituds i records per a 

potenciar processos de prevenció i manteniment de les capacitats personals. Mantenir la socialització amb l‟entorn, 

promoure l‟autonomia personal i emocional, la relació amb els companys i treballadors i fomentar les relacions familiars són 

uns altres dels objectius del programa. 

 

L‟assistència als tallers d‟animació i d‟estimulació que s‟organitzen és lliure, malgrat es motiva a participar, es respecta el 

dret individual a no fer-ho.  

Les activitats de suport són obertes a tots els residents, demanant a cada un el tipus de participació que pot mantenir en 

funció del seu estat funcional i de salut. 
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L‟animació estimulativa s‟ha realitzat tots els dies laborables en horari de matí i de tarda. El Casal disposa d‟una 

Programació Anual d‟Activitats (2016-2017) detallada, que inclou: concreció dels objectius, els recursos utilitzats, els 

esquemes de distribució setmanals, els professionals que intervenen i els grups de residents a qui van dirigides. 

 

6.3.1.Tallers d‟animació i d‟estimulació. 

El programa d‟Animació sociocultural és tasca i responsabilitat d‟equip. Durant l‟any 2017 l‟Educadora, l‟Animadora i el 

Terapeuta Ocupacional han treballat conjuntament en moltes de les activitats realitzades.  

 

S`han realitzat nombroses tasques de memòria. Cada vegada es fan mes tallers de records, números, fotos i jocs. Cap 

resident baixa sol a fer activitats, se'ls hi ha de recordar i anar-los a buscar un per un. També se‟ls ha d'acompanyar dins 

l'ascensor, ja no poden anar sols. 

 

Els tallers a la Unitat Psicogeriatrica, son activitats de motivació sensorial, música clàssica i zen, massatges a les mans, 

tocar diferents textures, olors i lectures. La mobilització amb els residents de la unitat de psicogeriatria es realitza amb el 

fisioterapeuta. 

 

En els tallers d‟animació estimulativa es treballa la relació social entre els residents, la convivència quotidiana, la motivació 

per a realitzar i no perdre els hàbits per a realitzar les AVD‟s, mantenint així el màxim de temps possible l‟autonomia 

personal. Es vetlla també per l‟estabilitat emocional dels residents intentant que el seu estat d‟ànim sigui el més pròxim 

possible a la serenitat i el confort. Fer equip es molt important i tenir sentiment de pertinença a una llar. Una família nova. 
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Les diferents activitats giren en torn als centres d‟interès com són les festes tradicionals anuals, de manera que cada mes 

hi ha, com a mínim, un tema central. Es necessari mantenir rutines que els hi agradin. Destacar també la important 

utilització dels espais exteriors del centre, per a la realització de les activitats de lleure en el moment que arriba el bon 

temps (a partir del mes de maig i fins finals de setembre). Els balls s‟organitzen per tots els residents, malgrat només ballin 

uns quants. 

 

La participació a les diferents activitats ha estat diversa essent les més reeixides les relacionades amb els jocs de taula: 

 Plena/Bingo 

 Jocs de Taula: Cartes, dominó, parxís, oca... 

 Tallers i jocs de memòria diversos, a diferents espais del Casal, en funció del les capacitats dels participants: 

abecedari, joc de les parelles, dominó de fruites, dominó d‟animals, treball d‟orientació d‟espai i temps... 

 Balls: Carnestoltes, Revetlla de Sant Joan, Festa Major, ballada de sardanes 11 de setembre..., festa de Nadal. 

 Anem a fer un cafè: tallers de conversa i reminiscència, mobilitat i manteniment de l‟autonomia física i social. 

 Sortides al Teatre i visites a museus. 

 Cinema. 

 Passejades: reconèixer i gaudir de l‟entorn en les diferents estacions del any. 

 Taller de cançons de Nadal.  

 

Aquest any hem tingut la fortuna de poder participar en el programa REMI de la Fundació Salut i Envelliment UAB, una 

proposta d'intervenció psicosocial que pretén contribuir a la prevenció del deteriorament cognitiu en persones grans amb 

dependència. El seu disseny esta basat en la Teràpia de Reminiscència.  
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6.3.2. Activitats obertes a l‟entorn 

De les activitats que s‟organitzen a la residència, s‟informa habitualment a les famílies i se‟ls convida a participar-hi. N‟hi ha, 

però algunes de les festes on es compta amb elles especialment, com són: la celebració de la nit de Reis, la festivitat de 

Carnaval, la celebració de la Quaresma, la Diada de Sant Jordi, la Setmana amb les Famílies, la Jornada de Portes 

Obertes i la celebració de la Festa Major, així com les celebracions dels dies de Nadal. 

 

Durant el mes de juliol, el Casal va tenir la oportunitat de participar en el rodatge del curtmetratge “EMILIA” sobre la malaltia 

d‟Alzheimer produït i dirigit per Cristina Guillen amb la actuació de Montserrat Carulla i Cristina Guillen, entre d‟altres i amb 

ajuda de producció de Maria Vives. (neta d‟una resident del Casal) 

 

Les activitats realitzades amb voluntaris externs han estat la majoria d‟elles a les instal·lacions del Casal: 

 

Mes on Activitat Organitzat per 

Gener Casal Cantada coral AVECA Aveca 

Febrer Casal 
 

Festa del Carnestoltes 
Taller de galetes 

Taller de cors de paper pels Enamorats 

Casal 

Març Sortida Sortida al teatre l‟Amistat: Fem l‟ amor o qué? Casal 

Abril Casal 
 

Sortida 
Casal 

 

Cafè – Tertúlia 
Concert variat 

Plaça de la Vila / Festa de Sant Jordi 
Visita del Batlle/ Regal de Roses 
Representació del Petit Princep 

Serveis de Cuina Arcasa. 
Coral l‟Amistat 

Casal/Ajuntament 
 

Escola el Pilar 
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Mes on Activitat Organitzat per 

Maig Casal 
 
Sortida 
 
Casal 
Casal 

Taller de Jocs de Taula 
Reunió amb famílies 
Celebració Pasqua del malalt a la Parròquia de 
Santa Maria 
Taller de Country 
Reunió amb residents 

Escola Assis de Premià de Mar 
Direcció 
Parròquia Santa Maria / Pastoral de la salut 
 
Balladors de Country de l‟Aveca 
Direcció 

Juny Sortida 
Casal 

Concert 
Concert i Ball 

Escola de Música 
Els amics de la guitarra 

Juliol Casal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortida 

Actuació 
Ball de gegants 
Música de Tambors per despertar als residents 
Concert 
Reunió informativa familiar residents 
Concert Especial de Festa Major 
Concert i Ball 
Jornada de Portes Obertes a la Residència 
Concert Fi de Festa 
Visitem el Poble Pescador / Vermut a la Plaça 

Bastoners petits de “ De Bòlit” 
Geganters de Premià de Mar 
Les atabalades de “ De Bòlit “ 
Amics del Cant de l‟Aveca 
Gerència i Treballadora social 
Escola de música de Premià de Mar 
Els Amics de la Guitarra 
Direcció 
Coro Rociero Romero Marismeño 
Casal 

Agost Sortida Celebració de la Mare de Déu d‟Agost Familiars i professionals 

Setembre 
 

Sortida 
Casal 

Missa de la Mare de Deu de la Cisa 
Actuació de Play- Back 

Voluntaris de les Parròquies 
Grup de Play- Back Casal de la gent d‟edat de 
Sant Jordi 

Octubre Casal 
 
 

Cafè – Tertúlia 
Taller de Risoteràpia 

Càtering Arcasa 
Pilar Ramis. Espai Gaia 
Regidoria de Gent Gran. Aj. Premià de Mar 

Novembre Sortida Festa de la Gent Gran al Pavelló Voramar Ajuntament de Premià de Mar 
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Mes on Activitat Organitzat per 

Desembre Casal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortida 
 
Casal 
 

Esmorzar de Nadal amb treballadors 
Cistella Solidaria 
Concert de Nadal 
Cantada de Nadales 
Conferència per la Marató: Malalties infeccioses 
Actuació i Ball 
Cantada de Nadales 
Cantada de Nadales 
Cantada de Nadales i cançons tradicionals 
Cantada de Nadales 
Visita al Pessebre del Centre Cívic i dinar al Bar 
Montevideo 
Nadal amb les famílies. Salutació de Batlle i 
President Junta del Casal 
Cantada de Nadales i cançons tradicionals 
Villancicos i Salve Rociera 
Poemes i Nadales 
Cantada de Nadales 
Cantada de Nadales 
Arribada de Ses Majestats d‟Orient/ Parlaments i 
Regals/ Sorteig Cistella Solidària 

Casal 
Casal 
Coral d‟Adults de l‟Escola de Música 
Escola La Lió 
Fundació Marató de TV3 
Els Amics de la Guitarra 
Escola Sant Cristòfol 
Escola el Dofí 
Parròquia Santa Maria / Pastoral de la salut 
Casal 
Casal 
Escola Mar Nova 
Casal 
Casal 
Casal 
Coral d‟Amics del Cant de l‟Aveca 
Coro Rociero Romero Marismeño 
Escola El Pilar 
Escoles Betlem de Premià de Dalt 
Casal 
Casal 
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6.3.3. Activitats festives 

Les activitats festives a la residència giren en torn a les festes tradicionals i a la celebració dels aniversaris dels residents. 

 

Mes Activitats festives  

Gener Celebració del dia de Cap l‟Any 
Recepció de SAS Majestats els Reis d‟Orient. Celebració de la nit de Reis. Celebració del dia de Reis 
Tómbola solidària en suport de la pobresa energètica 

Febrer Celebració del Carnestoltes 
Enterrament de la Sardina. Processó i ritual  

Març Celebració de Sant Josep 
Graellada i Calçotada a la residència per a celebrar l‟arribada de la Primavera 
Celebració del Diumenge de Rams i la Quaresma 

Abril La celebració de la Setmana Santa i la Pasqua 

Maig Celebració del Dia De la Mare. “Regala un pastís a la mare en el seu dia”. Concurs de Pastissos” 

Juny Gimcana especial de Sant Joan 

Juliol Activitats de Festa Major 
Setmana amb les Famílies. Activitats participatives 
Convidem al vermut de Festa Major al c/ Sant Miquel amb els geganters i veïns  
Berenar amb “pa, vi i sucre” 
Berenar amb “pa, oli i xocolata” 
Reportatge fotogràfic de les activitats del 1er semestre del 2017 
Batalla de globus d‟aigua: Premianencs versus Pirates 
Dinar de Festa Major al jardí: Graellada de carn, patates al caliu, amanida, escalivada i gelat. Pa, vi i cafè i 
gotes  
Concurs de Truites farcides 
Jocs d‟habilitat participatius i tómbola 
Jornada participativa. Els pirates i els premianencs enfronten habilitats 
Missa de Festa Major cantada. Cantaires de la Parròquia de Sant Cristòfol 
Gimcana participativa 

Agost Celebració de la Mare de Déu d‟agost  
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Mes Activitats festives  

Setembre Celebració de la Diada  Nacional de Catalunya. Rotllana reivindicativa i audició de sardanes 

Octubre Taller de Panellets 
Celebració de la Castanyada. Ball i vermut 

Novembre Celebració de la Festivitat de Tots Sants 
Participació al concurs ”Gent Gran, Gent Artista” organitzat per ACRA 

Desembre Del dia  18 de desembre de 2015 al 6 de Gener del 2016, celebració del Nadal, Cap d‟any i Reis 
“Nadal amb les Famílies”. Cantada de Nadales per la coral “L‟Amistat” Cors de Clavé de Premià de Mar 
Torronada i cava 
Campanya de Nadal: La “Recapte solidari d‟aliments” a benefici de DISA-Càrites de la parròquia de Sant 
Cristòfol 
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Les famílies dels residents 

6.4.1. Xarxa familiar de suport 

Els residents que tenen familiars directes reben visites amb regularitat. Es manté un registre de visites des de recepció que 

ens aporta informació respecte del nivell d‟acompanyament dels residents i ajuda als professionals a mantenir contacte 

amb les famílies quan la situació ho requereix, de tal forma que es pot adequar el nivell de suport que s‟ofereix a les 

necessitats individuals. 

 

Destacar també que donat que els últims temps els nostres residents han anat perdent mobilitat com a conseqüència de 

l'edat, s´ha trobat una bona predisposició per part dels familiars i cada vegada més tenim el seu recolzament a les sortides. 

Actualment hi ha 8 famílies que ens acompanyen regularment, fet que ajuda a que els residents gaudeixin d'un temps d'oci 

de qualitat. 

 

Es recomana als familiars i amics dels residents que els visitin en horari de recepció: de 9:30h. a 14:30h. i de 16h. a 20h. 

de dilluns a divendres i els dissabtes, diumenges i dies festius de 10:00h. a 13:00h. i de 16:00h a 20:00h.  

Tot i  la recomanació,  la residència està oberta a les visites dels familiars les 24 hores del dia.  

 

La residència disposa d‟un “Protocol de vetlla” pels casos de malaltia aguda o de mort imminent, que permet als familiars 

restar amb el resident tot el temps que ho desitgin. També disposa d‟un “Protocol d‟acompanyament a la mort” i del servei 

psicològic d‟acompanyament al dol que condueix el psicòleg en el cas que la família ho sol·liciti. 
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6.4.2. Atenció a les famílies 

La Diplomada en Treball Social és qui coordina l‟atenció a famílies. Disposa dels dilluns de 09:15 a 16:30h, els dijous de 

09:15 a 15:15h i els divendres de 9:15 a 16.30 h. per atendre els residents, familiars i persones externes interessades en 

informació sobre l‟establiment i els serveis que es presten. 

 

La coordinació telefònica és també un mitjà freqüent d‟intercanvi d‟informació entre professionals (direcció, infermeria i/o la 

treballadora social) amb les famílies i amb les administracions públiques i privades, amb l‟objectiu d‟apropar i adequar les 

intervencions a les situacions i necessitats. Les principals tasques que realitza la Treballadora Social són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASQUES Nombre de residents atesos 

Informació sobre l‟acolliment residencial 96 

Primera acollida 35 

Realització Història Social 35 

Entrevistes de seguiment familiar i contenció 83 

Entrevistes de seguiment residents 21 

Reunions generals informatives a les famílies 2 

Tramitació padró: Empadronament 
                             Volant residència 

25 
25 

Coordinació casos amb S Socials Aj. Premià 58 

Coordinació casos d‟altres Ajuntaments 6 

Reunions interdisciplinars 44 

Assessorament i orientació tràmit reconeixement grau de 
disminució 

14 

Assessorament i orientació tràmit incapacitació legal 7 

Tràmit renovació/pèrdua DNI 1 

Acompanyaments a bancs 4 

Coordinació amb el referent del CAP (e-consentiment i 
regularització llistes residents) 

31 

Gestions CAP per diferent documentació) 18 

Declaracions renda 0 
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També s‟ha d‟afegir a la feina feta per la Treballadora Social durant el 2017, la tramitació obligada per la Instrucció 3/2017 

del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en la que s‟indicava la obligació de la residència de comunicar a 

Fiscalia o al Jutjat mitjançant un instrument/protocol proporcionat per la Generalitat, la No capacitat d‟alguns del nostres 

residents a manifestar l‟ingrés voluntari. Aquests tràmits s‟han realitzat fins que la Instrucció 7/2017 del mateix Departament 

la va deixar sense validesa. 

 

Pel que fa al tema de la Atenció Centrada a la Persona, aquest any també s‟ha afegit la tasca d‟obrir els diaris ACP de 

molts dels nostres residents, donant continuïtat amb la feina feta l‟any anterior.  A tots el ingressos del 2017 se‟ls hi ha 

obert diari ACP i s‟han obert aquells que mancaven del 2016, un total de 61. 

 

La direcció i la treballadora social han participat en tres reunions informatives amb les famílies l‟any 2017 per temes 

diversos i de col·laboració. 

 

6.4.3 Activitats derivades de la Llei de Dependència 

La  implantació de la llei 39/2006 de 14 de Desembre de “Promoció de l‟Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 

situació de Dependència“ ha consolidat les tasques que s‟iniciaren el 2011 referides a la implantació de la llei i n‟ha generat 

de noves, derivades de la realització dels PIA‟s dels residents i dels canvis de nivells de dependència d‟alguns d‟ells. Degut 

al moment d‟incertesa econòmic actual pel que fa a la esmentada Llei, les consultes de familiars i residents en aquest 

aspecte han augmentat considerablement. 
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Hi ha també altre tipus de demandes dels residents i les seves famílies pel que fa a necessitats puntuals i aclariments 

sobre les informacions que reben. També hem fet assessorament a aquelles persones que han vingut a sol·licitar 

informació sobre la residència, de com iniciar els tràmits per a tal d‟acollir-se a la Llei  o com fer el seguiment del procés.  

 

Aquest any s‟han fet menys ” Reclamacions Prèvies”. La majoria han estat per reclamar el pagament dels endarreriments 

pendents per a expedients, tant de cuidador no professional com de PEV,s. Enguany els cuidadors els han anat liquidant 

en els terminis indicats en les cartes enviades i les PEV,s han sigut liquidades al moment de fer el primer pagament a la 

persona dependent. 

 

Derivat de l‟Ordre BSF/339/2014 publicada en el DOGC de 21 de novembre de 2014, en el que es considera que les 

persones amb major grau de dependència (grau III) tenen dret a rebre una atenció urgent o prioritària, s‟estableix la nova 

activació de les prestacions econòmiques vinculades al servei residencial (PEV,s).  La Treballadora Social posa en 

coneixement del Tècnic del Ajuntament aquells casos existents. 

 

El que podem destacar d‟aquest 2017 és que les revisions de grau de dependència s‟han endurit. El barem de revisió és 

molt més estricte i el temps per fer la revisió s‟ha allargat al igual que el temps en rebre la resolució de la revisió de grau 

 

Les activitats generades per l‟aplicació de la Llei han estat: 
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ACTIVITATS Nombre intervencions 

Informació bàsica sobre la Llei 96 

Ajut per a formalitzar la sol·licitud inicial 2 

Ajut per a formalitzar la sol·licitud de revisió de grau i nivell 6 

Seguiment casos 53 

Coordinació amb el tècnic de la Llei a l‟Ajuntament  26 

Coordinació amb el Referent Comunitari Dependència Maresme - 
Granollers 

3 

Coordinació amb el Equip de Valoració de la Dependència 3 

PIA de continuïtat 0 

Documentació per annexar als expedients inicials 0 

Coordinació amb el referent Serveis Territorials de la Generalitat de 
Catalunya 

21 

Revisions econòmiques 2 

Pia Servei 16 

Comunicació Modificació dades 27 

Reclamació prèvia 0 

Conciliació familiar 0 

PEV,s 16 

Valoracions dependència (inicials o revisions) 7 
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7. L’EQUIP PROFESSIONAL  

7.1.  L’Organigrama 
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7.2. Canals de comunicació 

7.2.1.Comunicació Interna 

La interdisciplinarietat que requereix l‟atenció dels residents i el nivell de complexitat que reuneix la seva dependència fa 

que l‟equip de professionals del Casal sigui ampli i divers. Els canals de comunicació son clars, dissenyats amb l‟objectiu 

de garantir la coordinació necessària entre els diferents professionals i equips, de manera que ajudin a oferir a cada 

resident l‟atenció individualitzada que precisa. 

 

Les reunions previstes i establertes son les següents: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistents Freqüència 

Equip interdisciplinari Setmanal 

Psicòleg – Auxiliars Tallers i sempre que cal 

Direcció – Equip de neteja Trimestral 

Direcció – Equip bugaderia Trimestral 

Gerència –Direcció- Responsable Càtering Arcasa S.L.   Mensual 

Metge – Infermeria Setmanal 

R. Higiènic Sanitari – Responsable  Càtering Arcasa S.L.   Sempre que cal 

Direcció – Equips d‟auxiliars Sempre que cal 

Infermeria – Equip d‟auxiliars  Sempre que cal 

Direcció – Fisioterapeuta Setmanal 

Direcció – Treballadora social Setmanal 

Direcció – psicòleg Setmanal 

Direcció - infermeria Setmanal 

Gerència – Cap de Personal Setmanal 

Gerència - Direcció Casal Setmanal 
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La direcció convoca als professionals i es reuneixen cada vegada que la situació ho requereix: Durant l‟any 2017 s‟han 

realitzat un total de 39 reunions de l‟equip interdisciplinar. 

7.2.2. Comunicació Externa 

El Casal Benèfic Premianenc és un servei obert a la comunitat amb un gran interès en que els residents continuïn 

relacionats amb ella i l‟entorn en que han viscut. Així mateix, la voluntat de tots els agents implicats en la tasca que es porta 

a terme, és que es conegui el que la Fundació realitza. És per aquest motiu que s‟intenta realitzar al llarg de l‟any una tasca 

informativa i de difusió del dia a dia a la Residència i del Servei d‟Atenció Diürn. 

Participació en les celebracions de la població 

Col·laboració amb el Servei d‟Atenció al Ciutadà de la Regidoria de Serveis Socials de l‟Ajuntament. de Premià de Mar. 

Participació en el Consell Municipal de la Gent Gran. 

Participació en programes de Radio Premià de Mar  

Programes Inter generacionals amb les escoles i instituts de la vila. 

Col·laboració amb la Creu Roja local. 

Centre de pràctiques pels alumnes dels mòduls professionals dels IES de la zona 

Conveni de col·laboració  amb  la Universitat Ramon LLull per acollir alumnes de pràctiques de 2on cicle i Grau en 
Psicologia. 

Conveni de col·laboració per a pràctiques d‟alumnes dels IES del Baix Maresme : “ Tractament de la Diversitat per millorar 
el treball individual, l‟autonomia, l‟autoconfiança i els aprenentatges bàsics”. 

Conveni de col·laboració per a pràctiques amb l‟escola Centre d‟Estudis Formapràctic (Barcelona). CFGS Dietètica. 

Conveni de col·laboració amb el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en els programes “Treballs en 
benefici de la comunitat”. 

Programa “ Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional” per a la realització de pràctiques no laborals en 
empresa. Ajuntament de Mataró. 

Inserció de  treballadors afectats de malaltia mental crònica provinents de la Oficina d‟Inserció de la Comunitat Terapèutica 
del Maresme, centre col·laborador de la xarxa pública de salut. 

Difusió de la tasca del Casal Benèfic mitjançant la pàgina web i de facebook: 
 
www.elcasal.org 
www.facebook.com.fundaciocasalbeneficpremianenc 
 

http://www.elcasal.org/
http://www.facebook.com.fundaciocasalbeneficpremianenc/
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7.3 La gestió dels Recursos Humans 

El Cap de Personal i la Directora del Casal participen activament en la planificació i desenvolupament de les polítiques 

corporatives. Per aquest motiu, s‟han dissenyat unes línies estratègiques marc, a fi d'assolir una bona gestió i consolidar 

els objectius de fidelització i estabilitat de la plantilla professional d‟una banda i de qualitat d‟atenció per l‟altre. 

 

Gestió de la promoció interna: Els programes de promoció interna, s'implanten en moments determinats, per tal d‟incentivar 

els treballadors i aconseguir un nivell més alt de capacitació. D‟aquesta manera els treballadors se senten partícips del 

projecte del Casal.   

Es realitzen accions  de formació o reciclatge, segons les necessitats de cada persona i de cada grup professional, de  

manera que possibilitin el desenvolupament de les seves funcions en el nou lloc de treball. En els casos que es detecta la 

necessitat d'incentivar el lideratge o motivar a un equip, s'estableixen sessions de coaching impartides pel psicòleg. 

Gestió de la comunicació i la conciliació: A través dels canals de comunicació establerts i d‟una actitud proactiva es facilita 

l‟existència d‟una bona comunicació entre els diferents professionals. Cal destacar també la predisposició de l‟equip directiu 

facilitant la conciliació entre la vida laboral i familiar, adequant les jornades, en la mesura del possible, sempre que ha estat 

necessari. 

Gestió del compromís: Compromís social i vers els residents. 

Aquest any 2017, continuant amb el compromís social, tenim contractades dos persones amb discapacitat, el que suposa 

un 4% de la plantilla, per sobre el 2% de lo que marca la Llei de la LISMI. 
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Vers els residents, aquest any s'han continuat duent a terme accions periòdiques amb l‟objectiu d‟aconseguir millores en 

l'atenció dels residents (reajustaments de torns i de tasques concretes de l‟equip de professionals per a millorar els nivells 

d‟atenció i de confort partint de l‟anàlisi conjunt dels nivells d‟atenció requerits). 

7.3.1 Evolució de la plantilla 
 
Durant l'any 2017, el volum de jornades no s'ha vist modificat respecte l'any anterior. Els canvis introduïts a la gestió 

quotidiana, no han variat el volum de personal que presta els serveis al centre. El 70% de la plantilla són professionals 

d‟atenció directa i el 30% d‟atenció indirecta.  

L‟empresa CATERING ARCASA S.L, continua sent l‟encarregada de gestionar el servei de cuina del Casal. 

 

La plantilla és bàsicament femenina. Només hi han 7 homes, que suposa  el 14,29% del total. 

Categoria Professional Nº Treballadors Percentatge 

Equip Mèdic/Infermeria 3 6,12% 

Equip Tècnic 6 12,24% 

Auxiliars de Geriatria 26 53,06% 

Personal de Neteja 7 14,28% 

Recepció 2 4,08% 

Of. Manteniment 1 2,04% 

Equip Direcció/Administració 4 8,06% 

Total professionals 49  
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Equip 
Mèdic/Inf
ermeria

Equip 
Tècnic

Auxiliars 
de 

Geriatria

Personal 
de Neteja

Recepció

Equip 
Direcció/A
dministrac

ió

Of. 
Mantenim

ent

Professionals 2017

Homes

Dones

Plantilla

 

 

Les edats dels diferents treballadors oscil·len entre 34 i els 65 anys. Essent la franja més nombrosa la que va dels 46 als 60 

anys, representant quasi el 65% de la plantilla. 

      

Entre 
18 y 30 

anys
2%

Entre 31 y 
45 anys

26%

Entre 46 y 
55 anys

35%

Entre 56 y 
65 anys

37%

Mes de 65 
anys
0%

Edat de la plantilla

        
 
La plantilla del Casal és molt estable, amb un 73% dels contractes indefinits, essent la distribució dels contractes, la 

següent: 
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 Persones Contractes indefinits Contractes temporals 

Personal cuidador d‟atenció directa 26 40,82% 12,24% 

Personal tècnic d‟atenció directa 8 12,24% 4,08% 

Personal d‟atenció indirecta 15 20,41% 10,20% 

Total  49 73,47% 26,53% 

 

73%

27%

Distribució dels contracte

       

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

1 2 3

Tipus de contracte

Indefinits

Temporals

 

 

7.3.2 La gestió de l‟absentisme 

De vital importància en la gestió de personal pel que fa a mantenir els nivells d‟atenció que requereixen els residents, per 

les dificultats que comporta la recerca de professionals preparats per a cobrir les absències  i també pel cost afegit que 

suposa. El sistema acurat de control de l‟absentisme instaurat, es manté i ens permet conèixer detalladament les xifres, les 

causes, les freqüències, els períodes de major incidència i les categories professionals més afectades, entre d‟altres dades.  

  

Aquest any 2017 ha augmentat lleugerament el percentatge d‟absentisme respecte l‟any anterior (1,44 punts). Des de la 

Direcció del Centre, l‟últim trimestre d‟aquest any, s‟han planificat una sèrie d‟accions amb FREMAP amb l‟objectiu 

d‟intensificar el treball conjunt i trobar mecanismes de control i disminució d‟aquesta elevada xifra. 
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La xifra d‟accidents laborals aquest any 2017 ha estat també controlada essent el  0,59%, malgrat ha incrementat un 0.42% 

en relació a l‟any anterior.  Seguirem treballant la cultura del treball segur i continuar formant als treballadors en matèria de 

Prevenció de Riscos Laborals.  

 
 
7.4  La Formació  
La formació té com a objectiu principal, millorar el nivell de capacitats i aptituds de tots els treballadors que formen part de 

l‟equip professional del Casal Benèfic Premianenc amb l‟objectiu de millorar i optimitzar tots els recursos ja existents i 

elevar el nivell assistencial. 
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7.4.1 Programes formatius 

 Formació Preventiva 

La Formació Preventiva s'imparteix, quan un treballador inicia la seva col·laboració amb el Casal, o bé canvia de funcions o 

servei. Té com a objectiu que el treballador conegui i es familiaritzi amb les tasques que ha de desenvolupar en el seu nou 

lloc de treball. 

Els professionals que s‟han d‟incorporat a la plantilla estan dos dies amb el professional i torn que han d‟assumir, previ a la 

seva incorporació. 

 Formació Continua 

Aquesta funció formativa té com a finalitat reciclar al personal, perquè pugui assumir i aportar al seu lloc de treball els 

canvis constants que cal incorporar i les novetats que es van produint en el sector, amb l‟objectiu de respondre millor a les 

necessitats d‟atenció que els residents requereixen. Per altra banda, cal afegir que es tracta també d‟una acció més, pel 

que fa a motivació i cura del personal i en alguns casos útil també, a efectes d‟una possible promoció interna.  

 

Durant l'any 2017 s'ha mantingut un esforç important pel que fa a capacitació i formació del personal. Donat per 

descomptat que la formació continua es realitza cada cop que sorgeix qualsevol dificultat al personal i en el dia a dia de 

l‟atenció als residents. 

 

Aquest any s‟han ampliat i organitzat les hores de formació, fent formació amb professionals experts externs. 

Comptar amb una subvenció de la Diputació de Barcelona ha permès anar fent formació en AICP amb tot l‟equip de 

professionals. 
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Formació Impartit per Nombre d’alumnes Dirigit a 

CAMON CONSULTING 
GROUP SL 
 

Jornada: “Taller de la millora en el 
model de la ACP” (III) 

 Durada: 6h 

30 Auxiliars i Equip Tècnic 
 

 Jornada: “Taller de la millora en el 
model de la ACP” (III) 

 Durada: 6h 

30 Auxiliars i Equip Tècnic 
 

AYMAR i PUIG 
 

Jornada: “Model de Gestió per 
competències AIP” 

 Durada: 5h 

4 Direcció i Personal Tècnic 
 

ACRA Jornada: “Experiència d‟eliminació 
de subjeccions” 

 Durada: 2h 

1 Direcció 
 

AMF VECTORS. Enginyeria i 
Consultoria 

Jornada: “Formació e Implantació 
de simulacre d‟incendis” 

 Durada: 3 h. 

20 Auxiliars, Neteja, Equip 
Tècnic i Direcció 

ACRA Jornada: “Plans estratègics 
d‟aptituds” 

 Durada: 8 h. 

1 Gerència 

ACRA 
 

Jornada: “Presentació del 
programa REMI als Socis” 

 Durada: 2h  

1 Direcció 

EGARA FORMACIO. SAGE Formació: “Comptabilitat” 

 Durada: 60 h 

1 Tècnic Administratiu 

Fundació Santa Eulàlia. Grup 
Catalònia 

Jornada: “L‟ètica del quotidià en 
l‟atenció a la dependència” 

 Durada: 5 h  

1 Direcció 

Fira Gran. Gent Gran de 
Catalunya 

Jornada: “Jornada Fira Gran 2017 
sobre el sector geroassistencial 
català en perspectiva” 

 Durada: 5h 

1 Direcció  
  

Col·legi Economistes de 
Catalunya 

Formació. Comptabilitat 

 Durada: 50h 

1 Tècnic Administratiu 
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Formació Impartit per Nombre d’alumnes Dirigit a 

Hermanas Hospitalàries Jornada: “Actualització en 
Psicogeriatria” 

 Durada: 12h 

1 Psicòleg 

Consorci per a la Formació 
Continua de Catalunya 

Jornada: “Habilitats Directives 

 Durada: 20h 

1 Tècnic Administratiu 

ACRA Jornada: “Maltractament a les 
persones grans” 

 Durada: 5h 

1 Direcció 

Universitat Blanquerna Jornada: “Estrès, vida i professió” 

 Durada: 5h 

1 Direcció 
 
 

http://wesend.whads.com/l/X763usslajT763EA9OrTrSv81w/EUi3puhJxFrR8LDvdM5UIg/IPZA892R1QFSVWpPOLYKfCUA
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7.4.2.  La formació en pràctiques 

Després de diversos anys treballant en aquesta línia podem dir que el Programa de Formació en Pràctiques del Casal és 

un programa consolidat: 

 Es manté la oferta als IES del municipi per alumnes de Batxillerat i Mòduls professionals. 

 Es disposa d‟un Pla d‟acollida pels alumnes de pràctiques amb l‟objectiu de facilitar-los la incorporació i ajudar a  que 

puguin aprofitar l‟estada formativa al Casal. 

 Es signen convenis de col·laboració amb els centres de provinença. 

 Acollim alumnes de ESO. 

El Casal disposa d‟ una borsa de treball d‟alumnes de pràctiques per a substitucions de personal i acull alumnes de: 

 Formació Ocupacional de l‟Àrea Sòcio-Sanitària per cursos d‟Auxiliar d‟Infermeria en Geriatria i d‟Auxiliar d‟Ajuda a 

Domicili.  

 Alumnes dels IES de la comarca dels  Mòduls Professionals de l‟ensenyament reglat.  

 Alumnes de segon cicle de la Universitat Ramon Llull i de la Universitat de Vic. 

 

Aquest any les hem acollit un total de 5 alumnes als que se‟ls ha assignat un tutor del Casal i se‟ls ha avaluat segons 

pautes lliurades pels respectius centres de formació. 

 

 

 

  

 

Centre de Formació Curs Nombre d’alumnes 

Ajuntament de Premià de Dalt.  Atenció sociosanitària a persones dependents en 

Institucions Socials  

3 

I.E.S Premià de Mar Auxiliar d‟activitat d‟oficina i de serveis administratius 

generals. Administració i Gestió 

1 

IMPEM Mataró Atenció al client. Recepcionista 1 
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7.4.3. El programa Qualifica‟t: Acreditació de l‟experiència professional 

Aquest programa engegat conjuntament pels Departaments de Treball i d‟Educació de la Generalitat de Catalunya aspira a 

que el personal d‟atenció directa cuidador que ha accedit a la feina mitjançant la titulació no reglada provinent generalment 

dels cursos de  Formació Ocupacional i que fa més de dos anys que treballa a jornada complerta en el sector residencial 

de la gent gran, acrediti l‟experiència professional. L‟Administració pretenia que un cop acabat l‟any 2011, les residències 

geriàtriques  assolissin un 35% del personal cuidador acreditat. 

 

Durant l‟any 2017 hi ha hagut una auxiliar en procés d‟acreditació. 

 

7.5. Seguretat i Higiene en el Treball 

En aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el Casal Benèfic Premianenc, continua servint-se d‟un Servei de 

Prevenció Mancomunat. A l‟any 2017  ha sigut l‟empresa SOLPREVIN, la que ha coordinat totes les accions de  Prevenció 

de Riscos Laborals i de Vigilància de la Salut dels treballadors. 

 

En compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre sobre Prevenció de Riscos Laborals, s‟han establert protocols per  tota 

persona que iniciï la seva activitat laboral en Casal Benèfic Premianenc: 

 Se li facilita informació sobre els Riscos Laborals en el lloc de treball, així com de les mesures preventives aplicades 

als esmentats riscos.  

 Formació sobre els Riscos Laborals existents en el lloc de treball on el treballador prestarà els seus serveis, a càrrec 

dels tècnics formatius de l'empresa SOLPREVIN en coordinació amb el Cap de Personal. 
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Durant aquest any 2017, s‟han actualitzat els protocols d‟actuació davant els possibles riscos laborals dels treballadors, 

segons la seva categoria professional i s‟ha anat revisant detalladament les instal·lacions i distribució del mobiliari en 

habitacions i sales, amb l‟objectiu de minimitzar els possibles riscos laborals. 

 

8. LA MILLORA DE LA QUALITAT 

El control i la millora continuada de la qualitat assistencial i d‟atenció és un compromís del Casal amb els usuaris, familiars i 

professionals. La satisfacció de tots, és un element clau que ens permet analitzar la qualitat del servei i per tant, constitueix 

una font d‟informació per detectar punts febles i determinar objectius de millora, tant en els aspectes estructurals com en 

els processos d‟atenció i en els resultats obtinguts. 

 

Es disposa de qüestionaris de qualitat del servei i de qualitat de vida en el treball preparats per a ser passades on line. El 

tractament de les dades es pot fer directament amb un programa informàtic. Podran ser passades on-line als professionals, 

als familiars de residents i als residents que tinguin la capacitat de fer-ho i s‟ajudarà en aquells que vulguin contestar i 

prefereixin fer-ho de la manera tradicional. 

 

El qüestionari amb què es compta consta d‟una sèrie de preguntes sobre diferents aspectes relacionats amb la qualitat del 

servei que valoren el nivell general de satisfacció amb ell, en concret aspectes bàsics com són, les instal·lacions, 

l‟alimentació i la neteja, l‟atenció a la salut, les activitats, la participació professional i familiar, l‟atenció i el tracte personal 

dels professionals, el respecte a la intimitat i la cura de les pertinences. 

 

Es passaran durant el segon trimestre del 2018 i els resultats detallats es podran consultar a la pàgina web del Casal. 

www.elcasal.org 

http://www.elcasal.org/
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9. TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT 

Durant l‟any 2017 al Casal hem continuat col·laborant amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 

acollint persones que han de realitzar Treballs en Benefici de la Comunitat per ordre judicial i que provenien de causes 

instruïdes en  els Jutjats de Mataró. 

 

Han estat un total de 15 les persones que han realitzat treballs d‟ajudant de cuina, manteniment, jardineria i neteja. Han 

realitzat un total de 2484 hores en 620 jornades. Les jornades s‟han distribuït al llarg de la setmana en funció de les hores, 

disponibilitat i servei que havien de realitzar i han estat supervisades i tutoritzades per la Direcció del Casal i el personal de 

manteniment. 

 

10. LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

Al Casal Benèfic treballem diàriament per tal d‟acomplir els diferents ítems requerits per tal de ser una empresa socialment 

responsable: 

 Incorporant persones amb discapacitat en la seva plantilla. 

 Col·laborant amb l‟entorn i amb les causes socials i culturals. 

 No fent discriminació laboral per qüestions de procedència o per qüestions de gènere. 

 Promovent la política de gènere en els càrrecs directius. 

 Tenint una política de comunicació transparent amb els professionals, usuaris i proveïdors. 

 Desenvolupant mecanismes de control corporatiu.  

 Col·laborant per minimitzar l‟impacte ambiental de l‟activitat. 
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Per Nadal s‟ha col·laborat amb DISA (Distribució solidària d‟aliments) fent un recapte d‟aliments i organitzant una Tómbola 

solidaria, amb diferents regals el dia de Reis, en suport de la pobresa energètica. Els regals han estat aportats per 

Cafeteria la Gota, Catering Arcasa, Farmàcia de Dalt, Atenea Hotels i el CEM Premià. 

 

11. EL  VOLUNTARIAT 

El voluntari és un puntal important en el nostre recurs. Les persones voluntàries de diferents edats, sexes i amb diferents 

maneres de pensar, que no són família de l‟usuari, representen un pont de connexió amb la vida de “fora de la residència“ i 

un element  socialitzador molt important.  

 

Els voluntaris que col·laboren amb el Casal fan tasques bàsicament de companyia i de suport al lleure. 

 Es manté el conveni de col·laboració de voluntariat entre Càritas Diocesana de Barcelona i la nostra residència. El 

programa RESIVOL està pensat per a fer acompanyament als residents que no tenen família o que la tenen lluny. 

Cinc voluntaris de Càritas, derivats de la Parròquia de Sant Cristòfol,  fan companyia a cinc residents, un dia fixe a la 

setmana durant unes hores predeterminades. Totes elles son dones majors de 65 anys. 

 Aquest any hem formalitzat una assegurança amb la Federació Catalana del Voluntariat que cobreix la 

responsabilitat que se‟n puguin derivar de les activitats que realitzen les persones que col·laboren en les diferents 

activitats. 

Han col·laborat amb nosaltres 14 voluntaris que han fet durant l‟any presència periòdica i continuada. 

Edat Nombre de voluntaris Homes Dones 

< 65 anys 3 2 4 

> 65 anys 11 1 7 

TOTAL 14 3 11 
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 Al quadre anterior cal sumar la gran participació d‟alumnes de les escoles de Premià de Mar i De Premià de Dalt en 

activitats Inter generacionals. Aquest any 2017 la participació ha estat de més de 700 alumnes, que han vingut en un 

moment o altre a participar de les activitats del Casal. 

 Hem d‟assenyalar també, la col·laboració dels voluntaris de la Creu Roja Local que, en moments puntuals, ens han 

fet serveis de trasllat de residents. 

 Aquest any un equip de Professionals voluntaris de Carrefour van venir un dia durant el mes de juliol a ornamentar el 

jardí amb els residents. 

 Cal fer esment també, de la col·laboració i participació de diferents entitats de Premià de Mar de manera estable en 

la vida del Casal. Aquestes entitats en diferents moments de l‟any ens han obsequiat amb la seva presència o 

aportacions, organitzant diferents tipus d‟activitats pels  residents: 

- Amics de Premià. 

- Associació “Amigos Romero Marismeño”. 

- Associació ”Coro Rociero Romero Marismeño”. 

- Associació de Gent d‟Edat. 

- Alumnes de l‟Escola La Lió. 

- Alumnes de l‟Escola Assis. 

- Alumnes de l‟Escola Mar Nova. 

- Alumnes de l‟Escola del Pilar. 

- Alumnes de l‟escola Dofí. 

- Alumnes de l´Escola  Sant Cristòfol. 

- Alumnes de l‟Escola Betlem de Premià de Dalt. 

- Agrupació coral “Amics del Cant de la Gent Gran” de l‟AVECA. 
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- Grup de Country de l‟AVECA. 

- Associació CONNEX. 

- Geganters de Premià de Mar. 

- Coral mixta “L‟Amistat”. 

- Escola Municipal de Música de Premià de Mar. 

- Grup de Joves i nens de la Catequística de la Parròquia de Sant Cristòfol. 

- Grup de voluntaris de la Parròquia de Santa Maria. 

- Piscina Municipal de Premià de Mar. Pastoral de la Salut. 

- Cafeteria “ La Gota” de Premià de Mar. 

- Associació La Nau. 

El nostre agraïment sincer a tots ells!!    
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12.  MILLORES REALITZADES  

El Casal te un repte amb la dotació i la  infraestructura  de l‟edifici i la necessitat d‟adaptació a la normativa vigent. 

Els últims anys s‟ha anant optant a diferents subvencions finalistes amb l‟objectiu d‟anar fent les adequacions i millores 

necessàries que ens permeten i faciliten una millor atenció als residents. 

Aquest any 2017, les millores realitzades, quan a infraestructura i equipament, han estat: 

 Equipament i mobiliari del control d‟infermeria a la planta baixa del Casal. 

 Substitució de 35 tauletes de nit. 

 Substitució de l‟ascensor gran del Casal. 

 Dotació de carro calent per servir els àpats a planta. 

 Reforma de la planta semisoterrani amb la creació de vestuaris de personal i Sala de Vetlla. 

 Dotació d‟aparell de música. 

Les millores s‟han fet en part amb l‟aportació de fons propis del Casal i part gràcies als ajuts econòmics de l‟Ajuntament de 

Premià de Mar, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de la Obra Social de la Oficina 331 de La Caixa,  i 

també d‟alguna col.laboració privada. 

També s‟ha optat a una subvenció de la Diputació de Barcelona per tercer any consecutiu per a formació i capacitació de 

personal per la implementació del programa d‟Atenció Centrada en la Persana al Casal. 
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13. ANNEX: Recull fotogràfic d‟activitats 2017. 

 

DIADA DE REIS 
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POTENCIEM  LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA 
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TALLER DE PSICOMOTRICITAT 
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DIADA DE SANT JORDI 
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ELS NENS DE L´ESCOLA EL PILAR 
VAN PORTAR EL TEATRE AL CASAL 
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ELS VOLUNTARIS DE CARREFOUR VAN 

FER L´ORNAMENTACIÓ D´ESTIU AL JARDÍ  
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CONCERT A L´ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  
DE PREMIÀ DE MAR 
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 JOCS AL PATI 



                                                                                                                                                                   Memòria 2017 
 

    Residència Assistida i Servei d’Atenció Diürn  
Casal Benèfic Premianenc 

    

Pàgina 78 de 88 

 

 SORTIDA A LA CISA 
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CASTANYADA 



                                                                                                                                                                   Memòria 2017 
 

    Residència Assistida i Servei d’Atenció Diürn  
Casal Benèfic Premianenc 

    

Pàgina 80 de 88 

 

 
FESTA DE LA GENT GRAN 
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RODATGE “EMILIA” 
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INAUGURACIÓ DE 

L´ASCENSOR GRAN 
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TEATRE A L´ESPAI L´AMISTAT 
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LA MARATÓ DE TV3 
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 NADAL AL CASAL 
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ESMORZAR DE NADAL AMB EL 

PERSONAL DEL CASAL 
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