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Visita de la consellera Bassa per conèixer 
les obres d’ampliació de la residència

Fotografia de família de la consellera Dolors Bassa amb els responsables de la residència i de l’Ajuntament

La consellera de Treball, Afers So-
cials i Famílies de la Generalitat, 
Dolors Bassa, ha visitat aquest mes 
de maig les obres d’ampliació de 
la residència de Sant Andreu que 
van començar el 22 de març i que 
s’acabaran l’estiu de l’any vinent.

Sis plantes connectades
La consellera ha tingut l’oportunitat 
de conèixer algunes dependències 
de l’Hospital de Sant Andreu i de la 
residència Sant Andreu. També ha 
parlat amb persones d’aquest equi-
pament residencial que es va inau-
gurar l’any 2001  i que disposa de 73 
places. L’ampliació permetrà créixer 
en 38 el nombre de llits  i 30 places 
més en concepte del centre de dia 
que s’ubicarà a la planta baixa del 
nou edifici. En total, la construcció 
constarà de sis plantes connectades 
amb l’actual residència. La inversió 
és de 5 milions d’euros.

Equipament necessari
L’increment de l’oferta de places 
residencial és important per a la 
ciutat de Manresa i la seva àrea 
d’influència que compta amb una 
de les poblacions amb un dels índexs 
d’envelliment més alts de Catalunya. 
De cara a facilitar la mobilitat 
d’usuaris, familiars i professionals 
hi haurà un ascensor d’ús públic en 
horari de funcionament del centre 
de dia. Enllaçarà els carrers Remei de 
Dalt i Remei de Baix i és pretén que 
sigui utilitzat i faciliti la mobilitat al 
Barri Antic. A la planta -2 també es 
preveu un espai porxat que facilitarà 
pujar i baixar dels vehicles. A banda 
dels espais residencials i assistencials, 
a les plantes inferiors hi hauran es-

tances de suport i s’ampliarà l’actual 
aparcament.

Es preservarà el patrimoni
Al solar on es construeix el nou edifici 
per ampliar la residència hi havia un 
habitatge que es va enderrocar l’any 
passat i en les seves plantes soterrà-
nies del qual van aparèixer arcs que 
podrien ser gòtics –segle XVI-XVII- i 
que es conservaran. A un nivell infe-
rior, a l’alçada del soterrani -2, hi ha 
una cisterna, possiblement del segle 
XVIII, de la qual es preservaran els 
arcs perimetrals. Manel Valls, Dolors Bassa i Valentí Junyent

La consellera conversa amb les residents durant la seva visita a la residència Sant Andreu
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TRIBUNA

Una residència, 
un barriManel Valls

Director General

Amb la visita protocol·lària de la consellera Dolors Bassa les 
obres d’ampliació de la Residència Sant Andreu han agafat 
volada. L’estada de la consellera ens ha permès ensenyar els 
treballs que han començat fa unes setmanes i que si tot va 
bé acabaran l’estiu de l’any vinent. La residència esdevindrà 
un dels equipaments clau del Barri Antic. En un moment en 
què es cerquen noves iniciatives i atractius per revitalitzar el 
barri, comptar amb un equipament de referència ajudarà a 
donar-hi vida. És bàsic que al nucli antic hi passin coses, es 
fomenti l’activitat i aconseguim que la gent vingui. El nou 
equipament ampliat va en aquesta direcció. L’ascensor pú-
blic que enllaçarà els carrers Remei de Dalt i Remei de Baix 
serà de gran utilitat. 
En total comptarem amb 20.000 metres quadrats en unes 
instal·lacions que seran esplèndides. Els nostres professio-
nals treballaran per mantenir una atenció de qualitat en un 
entorn únic i en un moment en què es perfila una societat 
cada vegada més envellida a qui haurem de donar resposta. 
Guanyar 38 places de residència i acollir 30 usuaris nous al 
Centre de Dia ens posiciona per poder atendre les necessi-
tats del futur. Per a la FSSM és tot un repte donar forma a 
aquest gran projecte. Estem convençuts que sabrem apro-
fitar totes les potencialitats d’un equipament que ja es va 
construint peça a peça. 

La Residència i Centre de Dia de Sant Vicenç de Caste-
llet ha rebut les alumnes de l’Escola Joviat que cursen 
el Certificat de Professionalitatd’Atenció a Persones De-
pendents en Institucions Socials. En paral·lel, el centre 
compta amb tres voluntàries que fan companyia als 
usuaris en diferents activitats. Finalment aquesta prima-
vera s’han plantat nous enciams i verdures a l’hort.

Laborteràpia al Centre de Dia
El Centre de Dia de Manresa programa cada setma-
na un taller de laborteràpia que té molt bona respos-
ta per part dels usuaris. Realitzen els següents treballs 
manuals: cosir, ganxet, punt de creu, punta, etc. El 
material s’utilitza per decorar el centre i per nodrir les 
exposicions que es programen al casal. A més, hi ha 
usuàries que també utilitzen la màquina de cosir.

Durant les darreres set-
manes la residència 
Sant Sadurní de Callús 
ha estrenat un nou club 
de lectura que coordina 
la voluntària Marta Cur-
tich. El grup està format 
per set usuaris que es 
troben regularment a 
la primera planta del 
centre. En paral·lel, 
vuit alumnes de 3r i 4t 
d’ESO de l’institut de 

Nou club de lectura a la 
residència Sant Sadurní

Súria que viuen a Callús 
participen en un pro-
jecte de voluntariat a 
la residència. El projec-
te consisteix en petites 
trobades dels alumnes 
amb els usuaris del cen-
tre en què conversen i 
intercanvien experièn-
cies. Aquest mes els 
alumnes han participat 
en una breu sessió de 
formació introductòria.

Imatge de la sessió impartida per la tècnica Bea Murillo

Més activitats a Sant Vicenç

Fotografia amb tots els participants en aquesta sessió de voluntariat Imatge del taller que es programa cada setmana
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Nous canvis a la direcció de la FSSM 
Darrerament s’han dut a terme can-
vis a la direcció de la Fundació So-
ciosanitària de Manresa. Dolors Cubí 
deixa la direcció de l’Hospital de Sant 
Andreu i el seu lloc l’ocuparà Sílvia 
Graell, fins ara directora de la Resi-
dència Sant Andreu. Al capdavant 
d’aquest equipament s’incorpora 
Dolors Fitó, que els darrers anys ha-
via estat la màxima responsable de 

la Residència i Centre de Dia de Sant 
Vicenç de Castellet. Nona Galí és 
la nova directora a Sant Vicenç de 
Castellet, mentre que Eva Jiménez 
és la màxima responsable de la Re-
sidència Sant Sadurní de Callús i de 
la Residència Catalunya. Finalment, 
Sílvia Muñoz assumeix la direcció del 
Menjador Social.  La FSSM ha buscat 
per a aquests càrrecs persones, en 

Durant les darreres set-
manes s’han executat 
diferents obres de mi-
llora a les unitats de 
l’Hospital de Sant An-
dreu. A les unitats 5 i 
6 de la tercera i quarta 
planta s’han fet treballs 
de pintura i fusteria. 
Els operaris també han 

Treballs de millora a l’Hospital de Sant Andreu
canviat la porta d’accés 
a l’Hospital de dia, que 
ara compta amb un 
sistema automàtic. La 
unitat 3 disposa d’un 
nou sistema de clima-
tització independent 
que facilita el confort 
dels usuaris i dels propis 
treballadors. 

Imatge dels passadissos pintats a les unitats de llarga estada

Investigació en treball social

Les treballadores socials Marisa Peña i Elisabet Hernán-
dez participen en el projecte d’investigació Estudi de 
validesa i fiabilitat de la versió revisada de l’Escala de 
Valoració Socio-Familiar TSO (EVSF-TSO) (versió revisa-
da de l’Escala de Gijón) per al seu ús en Treball Social. 

Valorar el risc social en població geriàtrica
L’estudi pretén validar i demostrar la fiabilitat d’una 
versió actualitzada i millorada de l’escala. Hi participen 
treballadors/es socials de diferents centres, àmbits i te-
rritoris en l’àmbit geriàtric i està promogut per treba-
lladors/es socials de les universitats d’Alacant i de Vic.

La porta d’accés a l’Hospital de dia s’ha renovat

Fotografia dels nous controls d’infermeria

primer lloc, molt coneixedores de la 
Fundació. I en segon lloc, que el seu 
perfil s’adeqüi a les estratègies que 
s’han marcat per a cada centre. Per 
a l’Hospital que, tot i tenint formació  
assistencial, ens aporti un marcat 
perfil de gestió i per a les residències 
que el seu perfil permeti implantar 
un nou model d’atenció centrat en 
la persona i propi de la FSSM.

Congrés de pal·liatius a Sevilla

Els doctors Ortega i Castellarnau i les infermeres 
Chari Saborido, Sonia Barrios i Isabel Martínez han 
participat a Sevilla al XI Congreso Internacional 
de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 
L’equip de pal·latius i l’equip de Pades territorial han 
presentat el póster Revisión del protocolo de la via 
subcutanea. Coordinación de niveles asistenciales.
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La Unitat Ambulatòria de Demències del Bages, que 
està ubicada a l’Hospital de Sant Andreu i que té un 
perfil multidisciplinar, ha assumit la competència de de-
terminar i canalitzar els malalts susceptibles de partici-
par en assajos clínics de nous fàrmacs de l’àmbit de la 
neurologia. En aquests moments, es prova l’efectivitat 
d’una medecina per tractar la malaltia de l’Alzheimer.
Els assajos clínics, que suposen la incorporació de la 
nostra institució en l’àmbit de la recerca mèdica, són 
posibles gràcies a un acord que han signat fa pocs dies 
la Fundació Althaia, la Fundació Sociosanitària i la Uni-
tat d’Investigació Clínica. La nova Unitat Ambulatòria 
de Demències esdevé un servei unificat entre la nostra 
institució i la Fundació Althaia per facilitar el diagnòstic 
i el tractament de les demències, un problema de salut 
de primer ordre en una societat on l’esperança de vida 
creix.

Investigació al servei de cuidadors 
de malalts d’Alzehimer

La Fundació Sociosanitària de Manresa, com a insti-
tució referent a Manresa i al seu àmbit d’influència, 
participa d’una forma activa en un projecte 
d’investigació europeu que té per objectiu crear 
una plataforma virtual per poder donar suport als 
cuidadors de malalts d’Alzheimer. Aquesta malal-
tia, amb una alta prevalença, comporta una impor-
tant afectació a les persones i famílies cuidadores. 
Per això, en l’àmbit social i científic, es treballa en 
dotar de noves eines per ajudar les persones cuida-
dores. El projecte d’investigació d’abast europeu el 
lidera la UPC i implica la participació de múltiples 
agents econòmics, socials i d’investigació, entre 
els quals el campus Manresa de la Universitat de 
Vic-Universitat Central de Catalunya, amb el qual 
la nostra Fundació manté permanents lligams de 
treball i de col·laboració.

Assaig clínic d’un fàrmac 
per tractar demències

Signatura del conveni a càrrec de Manel Valls, Manel Jovells i F. Xavier Flores Imatge de la primera sessió de treball

L’apunt de la 
gerència

Alba Oms
Gerent FSSM

L’Organització Mundial de la Salut ja qualifica les demències com una priori-
tat de salut pública. Actualment hi ha 36 milions de persones al món afecta-
des per algun tipus de demència, la més habitual de les quals és l’Alzheimer. 
Aquestes són unes malalties especialment dures perquè, per ara, no tenen cura i 
perquè l’afectació sobre l’entorn més proper a la persona malalta és molt gran. 
En aquest context, doncs, és lògic que la nostra Fundació s’impliqui en línies 
d’investigació i de treball relacionades amb les demències. Juntament amb la 
Fundació Althaia i la UDIC participem en un assaig clínic d’un fàrmac susceptible 
de tractar l’Alzheimer, la qual cosa ens omple d’orgull. Per altra banda, també 
aportem el nostre gra de sorra en aconseguir una plataforma virtual que ajudi 
els cuidadors. La innovació, la investigació i la recerca són claus en malalties com 
les demències.


