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La 7a Jornada de Geriatria, espai de reflexió

La Sala Plana de l’Om de Manresa es va omplir per seguir la jornada

Més de 150 professionals assis-
tencials van participar a principis 
de març a la 7a Jornada de Geria-
tria del Bages. La trobada va reunir 
metges, infermeres, treballadores 
socials, auxiliars d’infermeria i fisio-
terapeutes a la Sala Plana de l’Om 
de Manresa. La jornada va reflexio-
nar al voltant de les necessitats de 
les persones grans tot destacant 
que les possibilitats de tractament 
davant les diferents malalties es 
multipliquen en l’actualitat.

Mantenir la curiositat
El doctor Ramon Bayés, un dels psi-
còlegs catalans amb més projecció 
i catedràtic emèrit de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, va explicar 
que pràcticament ningú es vol mo-
rir quan es fa gran i va apuntar que 
“és fonamental que es preservin i es 
respectin els interessos de les perso-
nes grans tinguin 60, 80 o 90 anys 
perquè així s’aconsegueix mantenir 
la curiositat davant de tot allò que 
passa”. Bayés va afegir que “cal fer 
conviure els interessos del col·lectiu 
i de les persones a títol individual i 
si a una persona gran li agrada pin-

tar, escriure o fer de voluntari hem 
d’aconseguir que ho pugui conti-
nuar fent”. 

Gran recorregut
Des de l’organització de la jornada, 
la doctora Raquel Gómez va apun-
tar que “hem d’ajudar a canviar la 
visió que té la societat respecte la 
gent gran, actualment hi ha un gran 
recorregut amb múltiples tracta-
ments i la rehabilitació és un magní-
fic exemple”. Davant la conjuntura 
actual, en què es dibuixa una socie-
tat cada cop més envellida, Gómez 
va insistir que “estem davant un 
col·lectiu, el de les persones grans, 
en què els professionals assistencials 

podem fer molt, hi ha un gran re-
corregut”. La Jornada de Geriatria 
és organitzada conjuntament per la 
Fundació Sociosanitària de Manresa i 
la Fundació Althaia. 

Intervenció del doctor Ramon Bayés

Reconeixement al treball fet des 
de Sant Andreu i Sant Vicenç 
Les residències de Sant Andreu i de 
Sant Vicenç de Castellet han estat 
premiades pel seu treball en matè-
ria d’atenció centrada en la persona. 
El reconeixement ha arribat en el 
marc de la 10a edició de les Jorna-
des Interdisciplinàries Catalanes de 
Residències de Gent Gran. Els dos 
centres participen al Grup de Treball 

Participem al vídeo del  
projecte ‘Entre tothom’
La FSSM ha participat al vídeo di-
vulgatiu del projecte de voluntariat 
Entre tothom que coordina serveis 
socials de l’Ajuntament de Man-
resa des de fa un any. En el vídeo 
s’explica l’experiència dels volun-
taris de la FSSM en aquest primer 
any en què la valoració és positiva. 
El document es podrà visualitzar 
properament. 

del Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya a través de la presència de 
Sílvia Graell, directora de la Residèn-
cia Sant Andreu, i Dolors Fitó, direc-
tora de la Residència Sant Vicenç de 
Castellet. El pòster premiat posa de 
relleu com s’avança des dels centres 
en un model d’atenció centrat en la 
persona. 
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TRIBUNA

Una pèrdua 
molt tristaManel Valls

Director General

Hem viscut aquesta Setmana Santa amb la tristor per la mort 
de la nostra companya Mònica. La direcció de la FSSM i tots 
els companys i companyes de la Residència Sant Andreu 
lamentem moltíssim la pèrdua de la Mónica, en un tràgic 
accident a la C-55. La seva alegria, joventut i vitalitat ens 
quedaran per sempre més en el record per continuar enda-
vant. Precisament la Mónica hagués treballat a la renovada 
Residència Sant Andreu que estem a punt de començar a 
ampliar-la El projecte ens fa especial il·lusió perquè ens per-
metrà fer un salt endavant, enfortir un equipament i trans-
formar el seu model d’atenció i, a la vegada, ser capaços 
de donar resposta a la demanda de la societat. La població 
al Bages es continua envellint i, a mig i llarg termini, la de-
manda de places assistencials augmentarà. Manresa ha de 
tenir capacitat d’atendre la població del seu entorn i estem 
convençuts que donarem resposta a aquest repte. 
La inversió econòmica per fer possible l’ampliació de la re-
sidència fa respecte, però al mateix temps posarà a prova la 
nostra capacitat de gestió i control dels recursos. Ens caldrà 
ser encara més rigorosos en una operació que preveu una 
inversió de 5 milions d’euros. També és un repte per als nos-
tres professionals que faran la seva feina en un entorn més 
modern i confortable. Esperem que sigui el nostre modest 
homenatge a la Mònica.

La Residència i Centre de Dia de Sant Vicenç de Cas-
tellet programa amb èxit tallers de manera regular 
adreçats als usuaris. La temàtica és diversa i es tracten 
aspectes relacionats amb els mitjans de comunicació i 
l’actualitat, les receptes de cuina i els viatges. En aquest 
darrer exemple, els usuaris expliquen quin és el seu ori-
gen i les principals singularitats de la seva procedència.

Accions a l’Hospital Sant Andreu
El servei de Treball Social de l’Hospital de Sant Andreu 
ha elaborat el Protocol. Comunicació Presumptes In-
capaços en què es detallen els passos a seguir quan 
s’intervé davant una persona presumptament inca-
paç. L’objectiu del document és ajudar les persones 
incapaces i també informar els familiars dels proce-
diments de tràmit de la incapacitació, així com de les 
característiques i conseqüències.

Rehabilitació a les unitats
El centre impulsa un projecte d’acostament del fisio-
terapeuta a les diferents unitats assistencials (llarga 
estada, cures pal·liatives i psicogeriatria). L’atenció de 
fisioteràpia es realitza a les pròpies unitats. La valora-
ció és positiva perquè facilita la comunicació entre els 
professionals i també amb les famílies dels pacients. 
A més, l’evolució que fa l’usuari es fa més visible per 
a tothom.

Un total de 124 pro-
fessionals dels diferents 
centres han participat 
a les sessions que han 
tractat les situacions 
d’hostilitats a la feina. 
Impartida per la tècnica 
superior de Prevenció 
de Riscos Bea Murillo, 
s’han donat consells 
per actuar davant d’un 
conflicte i s’ha assen-
yalat la importància  de 

Sessió d’hostilitat a la feina 
i portal del treballador

la comunicació a través 
d’exemples pràctics. 
En paral·lel, el 70% de 
la plantilla de la FSSM 
s’ha format per utilitzar 
l’aplicatiu informàtic 
del portal del treballa-
dor. A través d’internet 
es pot consultar en 
qualsevol moment el 
calendari laboral i fer 
peticions de dies, per-
misos i vacances. 

Imatge de la sessió impartida per la tècnica Bea Murillo

Tallers a Sant Vicenç

Els tallers es programen de manera regular i afavoreixen la participació
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Accions de control de les infeccions 
nosocomials als centres sociosanitaris 

L’Hospital de Sant Andreu ha parti-
cipat en la recollida de dades d’un 
article publicat al darrer número de 
la revista de la Sociedad de Enfer-
medades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. És una de les primeres publi-
cacions de prevalença d’infeccions 
nosocomials als centres sociosani-
taris que servirà de referència per 

Sessió amb els Mossos
Els Mossos d’Esquadra han impartit 
una xerrada amb consells de segu-
retat a Sant Andreu. 

Fotografia de la xerrada dels Mossos d’Esquadra

al treball dels professionals i dels 
centre. L’article s’ha fet a partir del 
programa VINCat del departament 
de Salut de la Generalitat que treba-
lla per vigilar les infeccions i reforçar 
les tasques de prevenció als centres 
sociosanitaris i hospitals. Ho fa mit-
jançant la vigilància epidemiològica 
activa i continuada.

Són a punt de començar 
les obres d’ampliació de 
la Residència Sant An-
dreu. La Fundació So-
ciosanitària de Manresa 
afronta una inversió de 
cinc milions d’euros per 
fer més modern i con-
fortable l’equipament 
que guanyarà 38 llits, 
un nou centre de 
dia per a 30 perso-
nes a la planta baixa i 
l’habilitació en plantes 
inferiors de locals de 
suport i l’ampliació del 
pàrquing. Els treballs 
tindran una durada 
d’una mica més d’un 

Inici d’obres per ampliar 
la Residència Sant  Andreu

any. L’ampliació su-
marà recursos amb els 
serveis que s’ofereixen 
a l’espai actual, que es 
va construir l’any 2001 i 
ofereix 73 places. Amb 
l’ampliació, la Residèn-
cia Sant Andreu donarà 
resposta a la demanda 
creixent d’una pobla-
ció cada vegada més 
envellida. L’acte de 
col·locació de la pri-
mera pedra, previst per 
aquest passat 21 de 
març, es va suspendre 
per la mort de la nos-
tra companya Mònica 
Naranjo.

Imatge simulada del futur accés de la Residència

La nostra companya 
Mònica Naranjo perd 
la vida en un 
accident a la C-55

Aquest passat dissabte 19 de març ens deixava la 
nostra companya Mònica Naranjo, víctima d’un 
accident de trànsit a la carretera C-55, a l’alçada 
de Sant Vicenç de Castellet. La Mònica, de 20 
anys, treballava com a gerocultora a la Residència 
Sant Andreu. Des de la Fundació Sociosanitària 
de Manresa volem expressar el nostre més sentit 
condol a la família, amics i companys de treball de 
la Mònica, que destacava pel seu esperit alegre i 
entusiasta. 

Mònica Naranjo tenia 20 anys i treballava a la Residència Sant Andreu
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S’implanta el portal del treballador 
entre els nostres professionals

Amb motiu de la nostra estada a Xile el novembre, durant les darreres setmanes hem rebut la visita de diferents 
experts xilens en matèria de salut. Ens han visitat Pedro Chana, president del CETRAM (Centro de Trastornos 
del Movimiento), i Doris Sequeira, representant a Xile de REDESAM (Red en Enfermería de Salud del Adulto). 

Experts xilens visiten les nostres instal·lacions

Les dues fotografies de les visites dels experts xilens (a l’esquerra, Pedro Chana i a la dreta, Doris Sequera) a la FSSM

VISITES A LA FSSM

En el marc de les festes de La Llum, 
el passat 14 de febrer l’Orfeó 
Manresà va actuar a l’església de 
l’Hospital de Sant Andreu. Sota la 
direcció de Lluís Arguijo, l’actuació 
El Barroc: Funeral Music of Queen 
Mary va comptar amb la participa-
ció de Brass Ensemble. Un centenar 
de persones van assistir al concert. 

L’Orfeó Manresà actua a l’Hospital de Sant 
Andreu en el marc de les festes de La Llum

Imatge del concert de l’Orfeó Manresa

Festa de Carnestoltes

Els centres de la FSSM van partici-
par el passat mes de febrer als actes  
de Carnestoltes amb la participació 
activa dels usuaris. 

Durant els mesos de febrer i març 
la FSSM ha implantat el portal del 
treballador. Es tracta d’una eina 
informàtica desenvolupada en un 
entorn web, que permet la comu-
nicació bidireccional entre la Fun-
dació Sociosanitària de Manresa 
i els seus treballadors en l’àmbit 
dels recursos humans. Aquesta 
nova eina està integrada dins del 
programa de gestió de personal 
de Denario i permet consultar de 

forma on-line l’estat actualitzat 
de la comunicació entre les dues 
parts i permet una gestió més àgil 
i eficaç de les sol·licituds que es 
generen.

Usuari personalitzat 
Cada professional de la FSSM dis-
posa d’un usuari i contrasenya 
per poder veure el seu expedient 
i gestionar les seves peticions (de-
manar canvis de torn, vacances, 

canvis entre treballadors, per-
misos), accedir a les seves dades 
personals i actualitzar-les i consul-
tar el seu calendari de treball en 
qualsevol moment. Pel que fa a la 
direcció de la FSSM, li permet una 
millor gestió dels calendaris labo-
rals dels treballadors i es disposa 
d’un canal de comunicació àgil, 
ràpid i segur. L’eina s’anirà actua-
litzant per assegurar el seu bon 
funcionament. 


