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La Residència i Centre de Dia de Sant Vicenç
de Castellet ofereix un tracte personalitzat

Fotografia de l’interior de la Residència que ofereix espais amplis i lluminosos i a la dreta portada del tríptic editat des del centre

La Residència i Centre de Dia de
Sant Vicenç de Castellet ofereix
un tracte personalitzat, basat en la
sensibilitat, la proximitat i la professionalitat en un ambient familiar. La
FSSM gestiona el centre, que a l’estiu
celebrava els 15 anys de trajectòria.
Dos espais
La Residència s’adreça a persones grans que no tenen un grau
d’autonomia suficient per realitzar
les activitats de la vida diària i necessiten una supervisió constant en un
entorn adequat i adaptat a les seves
necessitats i al seu grau de dependència. El centre de dia afavoreix la
recuperació i el manteniment de la
persona en el seu entorn personal,
social i familiar en les millors condicions i ajuda les famílies en l’atenció
a persones grans.

Atenció a la persona
El centre acompanya cada persona i
potencia les seves aficions, desitjos
i gustos tenint en compte el seu Pla
d’Atenció i de Vida Personalitzat.
Instal·lacions
El centre està ubicat en un entorn
agradable i tranquil a la zona est

del municipi, programa nombroses
activitats i disposa d’espais lluminosos i climatitzats, jardí, habitacions
dobles i individuals, perruqueria,
despatx de podologia, sala de lectura, etc. Des del centre s’ha editat
un tríptic informatiu per donar a
conèixer la Residència i Centre de
Dia.

Imatges de dues usuàries del centre al jardí i de l’exterior de la Residència i del Centre de Dia
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Manel Valls
Director General

L’obra social de ‘la Caixa’ finança
el transport de l’Hospital de Dia

10 anys
de jornades!

Aquest mes de setembre és especial per a la Fundació Sociosanitària de Manresa. Durant les darreres setmanes hem
treballat de valent amb el CatSalut i l’Associació de Familiars d’Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i
Solsonès. El motiu ha estat deixar a punt tots els detalls de
la desena edició de la Jornada del Bages del Dia Mundial
de l’Alzheimer que hem programat per al proper 25 de setembre. La trobada és un referent per als professionals del
territori i és tot un orgull acollir any rere any diferents persones que ens ajuden a entendre i a tractar una malaltia molt
present en l’àmbit on ens movem.
Tot i tenir un gran reconeixement social, les possibilitats
d’investigació, recerca i tractament de l’Alzheimer tenen
molt recorregut. Unes possibilitats que s’estenen amb el paper que juguen els familiars i els cuidadors. Això explica l’èxit
de la jornada que manté el nivell i l’interès a mesura que
passen els anys. En aquesta ocasió comptarem amb el conseller de Salut, Boi Ruiz, que amb la seva presència reconeix
la tasca feta fins ara.
La bona salut de la jornada ens evidencia que el treball en
equip i el fet de poder comptar amb els millors professionals
són la millor garantia per continuar aprenent. Des d’aquí us
convido a participar, escoltar, demanar i debatre en un espai
que proposa la participació activa de tothom.

Imatges dels usuaris del servei (a dalt) i de l’acte de signatura del conveni,
en què apareixen Jaume Masana i Manel Valls

L’Obra Social de “la Caixa” ha realitzat una aportació
econòmica de 25.000 euros que permet cobrir el cost del
transport per als usuaris de l’Hospital de Dia de Sant Andreu. El centre ofereix un servei d’assistència diürna temporal a usuaris que necessiten rehabilitació o atenció sanitària. L’hospital atén unes 300 persones cada any de les
quals un 60% utilitzen el servei de transport que a partir
d’ara passa a ser gratuït.

La Unitat de Subaguts, a punt

Fotografia de les usuàries preparant la coca de Sant Joan
Fotografia de la unitat que entrarà en funcionament el proper octubre

L’Hospital de Sant Andreu preveu posar en funcionament a partir d’octubre una Unitat de Subaguts destinada a persones amb malalties cròniques aguditzades.
La unitat, ubicada a la segona planta, oferirà tractament
integral amb l’objectiu d’aconseguir l’estabilització clínica i el retorn precoç dels pacients al seu domicili.
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Nou receptari de cuina
Coincidint amb la festa de Sant Joan, els usuaris i
usuàries del Centre de Dia de Manresa han començat
a treballar amb un receptari de cuina amb l’ajuda dels
professionals del centre. La idea és poder recollir en un
llibre les diferents receptes que els usuaris han treballat
durant tota la vida i que aniran fent periòdicament.

Les obres al vestíbul de l’Hospital de Sant Andreu
comporten una reorganització d’espais
Des de fa setmanes la FSSM realitza les
obres al vestíbul de l’Hospital de Sant
Andreu. Les rajoles havien quedat malmeses, es deixarà l’espai en condicions
i es reorganitzaran diferents espais.
Consultes externes
La Fundació amplia els espais de
l’activitat ambulatòria on treballarà
conjuntament tot l’equip mulitidisciplinar per potenciar aquesta activitat. Les
obres permeten augmentar el nombre
de despatxos de consultes externes,
que passen de tres a cinc, a la planta
principal de l’Hospital de Sant Andreu.
Nous espais
Un segon canvi afecta l’antic espai de
la comunitat de religioses que s’ha reduït i que ara comptarà amb els despatxos de la direcció general de la
gerència assistencial i la gerència de
gestió, la direcció mèdica i els Serveis Administratius. Les anteriors dependències d’administració ara com-

Les obres al vestíbul ja permeten observar els primers canvis de l’espai

pten amb els espais per a la Direcció
d’Infermeria, Prevenció i Riscos Laborals, Atenció a l’usuari, Coordinació
TIC’S, Coordinació Neteja i Bugaderia
i Comptabilitat. Finalment, els departaments de Treball Social, Psicologia i
Teràpia Ocupacional han passat a la
primera planta de l’Hospital de Sant
Andreu. Amb aquest canvi tota la direcció queda agrupada i permet una
relació més àgil en el dia a dia.

Imatge dels despatxos d’administració

Activitat per acomiadar l’estiu
a la residència de Callús

Imatge dels usuaris amb els professionals del centre a la piscina de Callús

A finals d’agost els usuaris de la Residència Sant Sadurní
de Callús van acomiadar la temporada d’estiu amb una
sortida a la piscina en què van estar una estona prenent
un refresc. Aprofitant l’espai, es va treballar la memòria
recordant els estius d’anys enrere i els usuaris de Callús
van explicar com gaudien de l’estiu abans que es construís la piscina.

El cicle Espai Ànima continuarà a la sala gòtica de
l’Hospital de Sant Andreu fins al proper mes de gener
després de la bona acceptació que ha tingut.
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El 25 de setembre, 10a Jornada Dia Mundial Alzheimer
El proper 25 de setembre la sala gòtica de l’Hospital de Sant Andreu serà
l’escenari de la 10 Jornada del Bages del Dia Mundial de l’Alzheimer.
La FSSM, l’Associació de Familiars
de Malalts d’Alzheimer del Bages,
Berguedà i Solsonès i la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut
organitzen una trobada que és tot
un referent per als professionals del
territori. En aquesta edició, hi participarà el conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz.
Estimular el debat
L’Alzheimer és una malaltia que afecta tots els nivells de la societat i la seva
evolució està lligada a l’increment de
l’esperança de vida. La dependència
que genera no només afecta la persona que la pateix directament sinó
també la família cuidadora i diferents
col·lectius. És una malaltia que obliga
a plantejar enfocs multidisciplinaris
amb el suport de les administracions,
els cuidadors, els pacients i els seus
familiars.

Imatge d’una de les activitats de l’any passat de la Jornada del Bages del Dia Mundial de l’Alzheimer

Programa complet
La jornada comptarà amb una primera taula rodona sota el nom Què
podem fer en la fase avançada de la
demència?, continuarà amb la presentació del concurs de pòsters Què
fem per estimular la ment? i plantejarà la segona taula rodona, Eines
de suport per a pacients i cuidadors.
Al migdia hi haurà la participació
del periodista Carles Capdevila que
pronunciarà la conferència Comunicar amb bon humor també cura. Els
actes continuaran amb el lliurament

El conseller Boi Ruiz en una imatge a la FSSM

dels Premis Pòsters, la cloenda i a la
tarda es faran els tallers pràctics amb
grups de 10 a 20 professionals.

La Residència Sant Andreu inicia el desè aniversari
amb la proclamació dels nous hereu i pubilla
La Residència de Sant Andreu
ha iniciat els actes de celebració
del desè aniversari que es commemorarà el proper novembre.
El primer acte ha estat la proclamació de la pubilla i l’hereu del
centre. Felisa Fernández i Pere
Marsinyach substitueixen Dolores Doña i Josep Torras. L’acte
de proclamació es va celebrar al
pati de Sant Andreu i va comptar amb la regidora de Gent
Gran de l’Ajuntament de Manresa, Àuria Caus. El centre prepara una exposició de retrats on
apareixeran els professionals i
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Imatge de grup amb els nous hereu i publlia acompanyats dels professionals de la FSSM

els usuaris de la residència com
a acte central del desè aniversari. La mostra s’estrenarà al no-

vembre a l’auditori de la Plana
de l’Om coincidint amb els deu
anys de la Residència.

