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Les Germanes Caputxines fan la donació  
del monestir del carrer Talamanca a la FSSM

El monestir del carrer Talamanca es destinarà a ampliar les places de residència a la FSSM

Les germanes caputxines i la Fun-
dació Sociosanitària de Manre-
sa han presentat l’acord a través 
del qual l’orde religiós cedeix a la 
FSSM el monestir del carrer Tala-
manca de la capital del Bages. 
L’assumpció del conjunt patrimo-
nial permetrà a la FSSM ampliar les 
seves places de residència en una 
transformació del convent que 
preservarà el patrimoni arquitec-
tònic. Un dels compromisos asso-
ciats a la donació i que assumeix 
la Fundació Sociosanitària és tenir 
cura de les sis germanes que viuen 
al convent en l’actualitat.

Més 
informació  
a l’interior!

Aquests mes de març han co-
mençat les tasques prèvies a 
l’enderroc de l’edifici del carrer 
Remei de Dalt, propietat de la 
Fundació Sociosanitària de Man-
resa. En concret, els operaris han 
d’enderrocar els números 16, 18 i 
20 del carrer Remei de Dalt en uns 
terrenys de prop de 650 metres 
quadrats al rovell del nucli antic de 
Manresa.

Acció de futur
La FSSM va adquirir aquesta finca 
el passat estiu amb la voluntat que 
esdevingui una peça clau en el fu-
tur creixement de la Residència i 
de l’Hospital de Sant Andreu. Els 
terrenys estan al costat dels dos 
equipaments i la seva proximitat 

Enderroc de l’edifici que permetrà ampliar la 
Residència i reordenar l’Hospital Sant Andreu

Imatge dels treballs previs a l’enderroc de l’edifici

permetria ampliar i fer més con-
fortable l’actual residència i, en 
paral·lel, plantejar la remodelació 
i reordenar els serveis a la planta 
baixa de l’Hospital. Es calcula que 
la inversió final de tot el projecte 

estigui a l’entorn dels 3,5 milions 
d’euros i en l’actualitat la FSSM 
treballa en la definició del pla fun-
cional dels nous terrenys. L’espai 
és estratègic i permetrà un creixe-
ment controlat al barri antic.  
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Gratitud immensa
Manel Valls
Director General

Hi ha gestos i actituds que generen una gratitud immensa i que se’ns fa difícil corres-
pondre com es mereixen. La decisió unànime de les monges Caputxines de donar el 
Monestir de Sant Carles Borromeu del carrer Talamanca a la nostra Fundació perquè 
esdevingui un equipament per a persones necessitades comporta per a tots una gran 
responsabilitat històrica. Haurem d’estar a l’alçada d’un repte. El nostre Hospital de 
Sant Andreu, la insígnia de la nostra Fundació, ha sobrepassat els 750 anys de vida, i en 
diferents períodes històrics ha pogut fer passes endavant gràcies a actituds generoses 
de conciutadans que han confiat en els nostres predecessors, entre d’altres, congrega-
cions religioses que han tingut cura de les persones desateses i dels malalts. Ara ens 
trobem davant d’un altre fet important, que és la donació d’un monestir al bell mig del 
centre històric de la ciutat que la Fundació Sociosanitària vol adequar per a residència de 
persones grans i amb problemes de dependències. És un equipament necessari davant 
dels reptes que ens planteja una societat cada vegada més envellida i amb problemes 
derivats de moltes malalties cròniques associades a l’edat.

Repeteixo, moltes gràcies, germanes Caputxines!

Les germanes caputxines cedeixen el monestir del carrer 
Talamanca a la Fundació Sociosanitària de Manresa

La Fundació Sociosanitària de Manresa 
gestionarà el conjunt patrimonial del 
monestir del carrer Talamanca de la ca-
pital del Bages en una operació que per-
metrà ampliar les places de residència 
que ofereix en l’actualitat. Així ho han 
avalat les Germanes Caputxines que ce-
deixen a la FSSM la propietat de la finca  
en un moment en què les sis monges 
que viuen al monestir s’han anat fent 
grans i la manca de noves vocacions els 
dificulta el seu dia a dia. Un dels com-
promisos associats a la donació i que 
assumeix la FSSM és tenir cura de les sis 
germanes que fan vida al convent, on a 
banda de la vida contemplativa, treba-
llen en l’elaboració de sagrades formes 
que es distribueixen per parròquies de 
tot Catalunya.

El perfil indicat
Les Caputxines consideren que el perfil 
de la FSSM és l’idoni perquè, en el futur, 
es pugui fer un ús social de la finca que 
té una superfície total de 4.500 metres 
quadrats dels quals 1.800 són edificats. 

Fotografia de l’equip directiu de la Fundació Sociosanitària de Manresa amb les germanes clarisses, que simbolitza l’acord al qual han arribat les dues institucions

Es preservaran tots els elements arqui-
tectònics i artístics de valor i es deter-
minarà la millor manera per reconvertir 
espais en una residència per a persones 
amb problemes de dependència. L’espai 
compta amb un claustre que es preser-
varà i l’operació també es planteja com 
una nova oportunitat de dinamitzar 

el barri antic de Manresa. L’acord es 
va presentar a finals de gener amb la 
presència de la Mare Abadessa del Mo-
nestir de les Caputxines, Teresa Caba-
llero, de la presidenta Federal de l’ordre 
religiós, la germana Josefina Grau, des-
plaçada des de València, i del director 
general de la FSSM, Manel Valls. 

El claustre és un dels elements que té més valor del conjunt patrimonial del covent de les caputxines

Un monestir amb 
molta història
El convent de les caputxines del carrer 
Talamanca es va fundar l’any 1638 
amb un primer equip format per cinc 
monges procedents de Barcelona. Ini-
cialment Coleta Casas, Verònica Ferrer, 
Eulàlia Barbosa, Victòria Pujol i Frances-
ca Rossell es van instal·lar a l’hospital 
dels infants i al cap d’un any es van 
establir al monestir, que es va edificar 
sobre la mateixa casa on havia nascut 
la fundadora de les Monges Caputxi-
nes, la manresana Àngela Serafina. Les 
obres de construcció del temple gòtic 
van continuar fins a l’any 1652. Des 
d’aleshores les germanes han viscut 
diferents vicissituds: exclaustració, re-
voltes, pestes i altres episodis fins que 
l’any 1936 el convent es va enderrocar. 
Malgrat totes les dificultats, les monges 
sempre aconseguien tornar al conjunt 
religiós i refer-lo per desenvolupar les 
seves tasques religioses que s’han anat 
perllongant amb el pas dels anys.

La notícia de l’acord de les germanes clarisses amb la FSSM també ha tingut 
un ampli ressò en els mitjans de comunicació d’àmbit català i estatal. El diari El 
País, TV3 i Televisió Espanyola s’han desplaçat al convent per donar a conèixer 
els detalls de la notícia. Els mitjans de comunicació del territori n’han fet un 
seguiment exhaustiu i a internet també ha tingut un ressò destacable. 

Ampli ressò als mitjans de comunicació
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La formació és un element clau 

La FSSM manté el contacte amb 
diferents agents i institucions de 
l’àmbit de la salut. La darrera tro-
bada ha estat amb la direcció del 
CatSalut a les comarques centrals 
en una trobada en què s’ha fet un 
repàs de l’activitat assistencial que 
porta a terme la nostra institució. 
Per part de la FSSM van participar 
a la trobada Manel Valls, Joan Fa-
rré, Alba Oms, Dolors Cubí i Ester 
Crusellas. I per part de la gerència 
territorial del CatSalut van ser a 
Sant Andreu Oriol Morera, gerent 
de la Regió Sanitària Catalunya 

Ens visita la direcció territorial del CatSalut 

La FSSM cerca la millora en el servei 
a les persones i els professionals es 
formen de manera contínua, en una 
aposta clau de la institució.

Prioritzar el pacient
L’Hospital de Sant Andreu ha co-
mençat a treballar la formació que 
centra l’atenció en el pacient. Tot el 
personal realitza una formació bàsica 
de 10 hores, presencial per als auxi-
liars i online per als tècnics. Un cop 
finalizada s’escolliran professionals 
de referència que participaran en una 
formació de 30 hores on es farà un 
seguiment durant l’any del nou model 
assistencial amb accions de suport. 

Norma Libera-Ger
A la Residència Sant Andreu a l’abril 
s’iniciarà el procés d’implantació de la 
norma Libera-Ger, que promou la fun-
dació Cuidados Dignos, i que planteja 
millorar les cures i les atencions a les 
persones dependents seguint principis 
basats en el respecte, l’ètica, l’atenció 
individualitzada i la qualitat en la ges-
tió. Es preveu que aquesta formació 
duri uns quinze mesos i és fruit de 
l’acord de col·laboració que s’ha sig-
nat amb la fundació Cuidados Dignos.

Bones pràctiques
Els professionals de la Residència As-
sistida i del Centre de Dia de Sant 

Vicenç de Castellet han començat 
un programa de formació en relació 
al treball de bones pràctiques. Es vol 
motivar els professionals del centre, 
construir una proposta metodolò-
gica centrada en la persona, en les 
seves necessitats i capacitats que si-
gui menys dependent dels sistemes 
d’organització dels centres. De març 
a juny el personal treballarà aquestes 
noves aptituds amb la voluntat de sis-
tematitzar les bones pràctiques.

Primer, la persona
Des de la residència Sant Sadur-
ní de Callús es lidera un nou model 
d’atenció centrat en la persona que 
s’implementarà de manera progres-
siva a la resta de centres de la FSSM 
sota la supervisió de la Fundación Pi-
lares. Els professionals de la residèn-
cia faran 50 hores de formació fins a 
l’octubre en què es planteja canviar 
l’enfocament a l’hora d’intervenir i 
situar l’usuari al centre de l’atenció. 
Es potencia l’autonomia, la indepen-
dència, els gustos, les motivacions i la 
manera de fer de cada usuari en un 
sistema que planteja un gir de 180 
graus en l’atenció a la gent gran. La 
direcció de la FSSM i els tècnics de 
Dependència han fet una formació 
inicial en aquest sentit per començar 
a treballar tots aquests conceptes que 
esdevindran fonamentals.

Fotografia de l’equip directiu de la FSSM i de la gerència territorial del CatSalut

Central, Teresa Sabater, directora 
del Sector Osona, i Maria Teresa 

Campanera, directora del Sector 
Solsonès-Bages-Berguedà.

Aquest gener la residència Sant 
Sadurní de Callús organitzava 
un acte per reconèixer l’àvia cen-
tenària Maria Gutiérrez Mayoral 
que el dia 22 de gener complia 
100 anys. L’acte va comptar amb 
la participació de l’alcalde de Ca-
llús, Enric Vall de Vilaramó, que 
va obsequiar l’homenatjada amb 
una placa, i de la responsable del 
departament de Benestar Social i 
Família a Manresa, Núria Salas. Els 
familiars i residents del centre van 
acompanyar l’àvia centenària en 
una jornada amena amb actuació 
musical i pastís per a tothom.   

Àvia centenària al 
centre de Callús 

VISITES A LA FSSM

Imatge de l’àvia centenària al centre de Callús


