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La FSSM encara la recta final de les obres 
d’ampliació de la Residència Sant Andreu

L’edifici annex a l’actual residència ja és ben visible i es continua treballant al carrer Remei de Dalt

El ritme dels operaris al carrer Remei 
de Dalt de Manresa és intens aquest 
estiu. Les obres d’ampliació de la 
Residència Sant Andreu avancen i 
afronten els darrers mesos de feina. 
La Fundació Sociosanitària de Man-
resa preveu que el nou edifici serà 
una realitat abans d’acabar l’any. 
El projecte preserva els arcs gòtics 
i una antiga cisterna, dos elements 
d’interès històric que es van detec-
tar al solar on s’aixeca la residència.  
 
Major capacitat
La nova residència passarà de les 73 
places actuals a un total de 111 llits i 
també acollirà un nou centre de dia 
amb una capacitat d’una trentena 
de places. La FSSM està convençu-
da que el nou equipament ajudarà 
a dinamitzar el Centre Històric de la 
capital del Bages.

Planta per planta
La planta baixa acollirà el centre de 
dia amb àrees de fisioteràpia, men-
jador i descans. A la primera, se-
gona i tercera planta s’ubicaran els 
llits per als usuaris, amb habitacions 
individuals i dobles i espais de men-
jador i sales de dia i de descans. La 
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Ens sentim 
implicats

Manel Valls
Director General

Només cal passejar pel carrer del 
Remei de Dalt i constatar que les 
obres d’ampliació de la residència 
Sant Andreu es troben en un esta-
di molt avançat. És una satisfacció 
perquè és l’evidència que ben aviat 
disposarem de noves places resi-
dencials a Manresa amb les quals 
pal·liarem una part de la deman-
da.  Era un repte aconseguir fer 
créixer aquest equipament i estem 
a punt de veure’l fet una realitat. 
L’ampliació comporta més places, 
tant de la residència com del centre 
de dia. Més atenció a les persones 
i més vida al Centre Històric de la 
ciutat. Des de la creació de la Fun-
dació Sociosanitària de Manresa 
ens hem sentit directament impli-
cats en la dinamització d’un sector 
de la ciutat que es mereix recuperar 
el màxim esplendor.  Atendre les 
persones i fer costat a les seves fa-
mílies és la nostra raó de ser, però 
també és obligació nostra involu-
crar-nos en la millora urbanística i 
social de Manresa. També veureu 
en aquest butlletí que hem acordat 
amb el Consell Comarcal posar un 
llit d’urgència per a persones grans 
que han estat víctimes de maltrac-
taments, una problemàtica sovint 
oculta i desconeguda. Ens agrada 
implicar-nos en benefici de les per-
sones.

quarta planta estarà reservada per 
a les instal·lacions de producció de 
clima, col·lectors d’aigua, plaques 
fotovoltaiques, equips de renovació 
d’aire, etc. 

Plantes subterrànies
El soterrani -1 tindrà vestidors i 
trasters per guardar la roba de 
temporada dels usuaris, un ma-
gatzem, vestidors per al personal 
que treballa al centre i dues sales 
per a bugaderia i rentat de plats. 
Finalment, el soterrani -2 dispo-
sarà del magatzem principal i espai 
d’emmagatzematge de residus. En 
aquest nivell es comptarà amb una 
porxada exterior per facilitar les atu-
rades dels vehicles i la càrrega i des-
càrrega per als operaris de material.  

Detall de les obres d’ampliació del centre
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Participem en noves jornades, cursos i congressos
CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE GERIATRIA HOSPITAL SANT ANDREU

Els professionals de l’Hospital 
de Sant Andreu completen el 
Curs de gestió de l’estrès per 
a professionals sociosanitaris a 
la sala gòtica en cinc sessions.

La FSSM ha participat a La Corunya al Congrés de la Societat 
Espanyola de Geriatria el passat mes de juny. Marcia Iparraguirre 
i Pilar Flotats han exposat un pòster i Raquel Gómez ha presentat 
una comunicació oral. El títol del congrés ha estat Envelliment i 
cronicitat: una oportunitat per a la prevenció i la innovació.

Trobada d’estiu amb els nostres professionals

El darrer dijous de juny vam cele-
brar la Jornada d’Estiu de la Funda-
ció amb una àmplia representació 
dels professionals dels centres de la 
FSSM. A partir de les 7 de la tarda 
el col·lectiu de treballadors i treba-
lladores va poder participar en tres 
tallers de caire lúdic: tast de vins, ri-
soteràpia i mindfulness. A continua-
ció el director general de la FSSM, 
Manel Valls, va adreçar unes parau-
les a la plantilla en una intervenció 
a l’església de l’Hospital. La vetllada 
es va acabar amb un sopar a peu 
dret a la sala gòtica de l’Hospital.

Fotografia del taller de risoteràpia, que també va tenir la participació dels professionals de la FSSM

Intervenció del director general Manel Valls Sopar a peu dret a la sala gòtica de l’Hospital Taller de tast de vins
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Del 19 al 25 de juny la Residència i Centre de Dia 
de Sant Vicenç de Castellet ha celebrat els actes del 
18è aniversari. Els usuaris han estat protagonistes 
amb activitats lúdiques i de relació amb l’entorn. 

Celebrem 18 anys a  
Sant Vicenç de Castellet

Acte d’inici del programa per celebrar la majoria d’edat del centre
Setmana d’actes pels deu 
anys del centre de Callús
Durant la darrera setmana de maig la Residència Sant 
Sadurní de Callús ha commemorat el desè aniversari. El 
programa d’actes ha aconseguit una gran participació 
dels usuaris i les seves famílies i dels professionals.

Les actuacions musicals i de cant han estat protagonistes a Callús

La FSSM disposa d’un llit d’urgència per atendre 
persones grans víctimes de maltractaments
La FSSM ha signat un conveni amb 
el Consell Comarcal del Bages per 
dotar la comarca d’un llit d’atenció 
urgent per a persones de més de 60 
anys que, per causa de maltracta-
ments i sense una xarxa familiar pro-
pera, necessiten allotjament urgent 
mentre se’ls deriva cap als recursos 
assistencials adequats. A través 
d’aquest conveni, es dóna conti-
nuïtat a aquest recurs d’urgència 
que està a disposició dels Serveis 
Socials municipals i del Consell Co-
marcal, Mossos d’Esquadra i Jutjats.

Més agilitat
El llit d’urgència permetrà millo-
rar i fer més immediata la respos-
ta en aquest tipus de casos i evitar 
que cap persona gran víctima de 
maltractaments quedi desempara-
da. Des de l’any 2010, el Consell 
Comarcal del Bages ha gestionat 
onze casos de persones grans mal-
tractades a la comarca, exceptuant 
Manresa.

El recurs vol fer costat a les persones grans víctimes de maltractaments

L’apunt de la gerència

Alba Oms, Gerent FSSM

aquells casos aïllats en què es pro-
dueixen situacions terriblement in-
justes. Disposar d’un llit d’urgència 
ens sembla un pas necessari per 
oferir una primera atenció i deri-
var la persona que ha estat víctima 
d’un maltractament al servei més 
adequat. Des de la FSSM ens posem 
a disposició de les administracions 
per ajudar-les en tot allò que ens 
sigui possible per aturar una realitat 
que ens angoixa i ens preocupa. 

Som una entitat que vetlla pel be-
nestar i la salut de les persones, som 
sensibles i ens volem implicar en 
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Revetlla de Sant Joan 

De dalt a baix i d’esquerra a dreta, la revetlla a les residències de Sant Vicenç de Castellet, Catalu-
nya i Sant Andreu amb activtats lúdiques, tallers de manualitats i preparació de receptes

Els centres de la FSSM han cele-
brat la revetlla de Sant Joan i han 
donat la benvinguda a l’estiu. Els 
usuaris i usuàries de les residèn-
cies han estat protagonistes de 
les activitats en què no ha faltat la 
coca, els petards ni les bengales, 
trets característics de Sant Joan. 

Sortida al Mercat de les Flors
Aquest juny un grup d’usuaris de la Residència de Sant 
Andreu ha visitat el Mercat de les Flors de la capital del 
Bages i ha pres un refresc a la plaça de l’Ajuntament.

Consulta odontològica
La unitat mòbil APPROP funciona com una consul-
ta odontològica itinerant i de moment ja ha visitat els 
usuaris de les residències Catalunya i Sant Sadurní.

Dia mundial sense tabac
L’Hospital de Sant Andreu es va afegir al Dia mundial 
sense tabac recreant dos pulmons en una acció de divul-
gació i conscienciació en la lluita contra el tabac.

Xerrada a càrrec dels Mossos
El Centre de Dia de Manresa ha acollit una xerrada in-
formativa a càrrec dels Mossos d’Esquadra en què s’han 
donat consells sobre possibles estafes i com actuar.

La FSSM ha renovat el jardí que 
dóna la benvinguda a la residèn-
cia i Centre de Dia de Sant Vicenç 
de Castellet. Ha estat un projecte 
que s’ha portat a terme amb la 
col·laboració de les famílies, usua-
ris, treballadors i voluntaris de la 
residència, els quals han apadrinat 
les plantes  en una iniciativa que ha 
tingut una acollida excel·lent.

El nou jardí del centre santvicentí

Jardí apadrinat 
a Sant Vicenç


