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La FSSM signa un conveni per esdevenir hospital 
col·laborador de la Universitat UVic-UCC

D’esquerra a dreta apareixen Valentí Martínez, Jordi Montaña, Mercè Rosich i Manel Valls

La Fundació Sociosanitària de Man-
resa ha signat un conveni amb la 
UVic-UCC per esdevenir hospital 
col·laborador universitari. La FSSM 
rebrà alumnes en pràctiques, apor-
tarà professors a la universitat, i 
participarà en els àmbits de la recer-
ca, la transferència de coneixement 
i la internacionalització.  

Signatura del conveni
El conveni ha estat signat amb la 
presència de Jordi Montaña, rec-
tor de la universitat; Mercè Rosich,   
regidora de Salut de l’Ajuntament 
de Manresa i presidenta del comitè 
executiu de la FSSM; Valentí Martí-
nez, director general de la FUBages 
i Manel Valls, director de la FSSM. El 
conveni entre les dues institucions 
defineix el marc de col·laboració 
en els nous estudis de Medicina 
que oferirà la UVic-UCC a partir del 
proper curs acadèmic. Montaña ha 
assegurat que “és un honor signar 
aquest conveni amb una institució 
que té 750 anys d’història” i ha 
afegit que el paper de la universi-
tat és “fonamental per al rigor i 
la credibilitat”. Per la seva banda, 
Mercè Rosich ha destacat el paper 
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Deixem enrere un mes de maig 
molt especial per a tots nosaltres. 
Ho fem convertint-nos en hospital 
col·laborador universitari. Estem 
convençuts que aquest pas ens farà 
millors i ens permetrà ser protago-
nistes en la implantació dels estudis 
de Medicina, en l’àmbit de la geria-
tria, al territori. Apropant-nos a la 
universitat compartim coneixement, 
esdevindrem un centre referent per 
als futurs titulats, que faran pràcti-
ques a l’Hospital i consolidem els 
projectes iniciats en el terreny de 
la internacionalització. Volem trans-
metre la nostra experiència i conei-
xements als estudiants que decidei-
xin aprendre al nostre costat. Fer-los 
partícips del nostre projecte ens fa 
il·lusió perquè seran els futurs pro-
fessionals en una societat cada cop 
més envellida en què es necessita-
ran perfils d’alumnes preparats. No 
tenim cap dubte que l’aprenentatge 
serà recíproc i enriquidor. A més, 
caminar plegats amb la Universitat, 
una de les institucions referents al 
territori, és important per a nosal-
tres perquè ens dóna visibilitat i ens 
acosta al nostre entorn. Els nous 
estudis de Medicina ens situen al 
mapa i són una gran oportunitat. 

de Manresa com a ciutat universi-
tària i ha destacat que a la FSSM 
“els estudiants podran viure una 
visió molt centrada en la persona”. 
Valentí Martínez ha assegurat que 
la col·laboració entre les dues insti-
tucions aporta “valor, coneixements 
i desenvolupament al territori”. 
L’acte ha finalitzat amb la desco-
berta d’una placa commemorativa 
a l’exterior de l’Hospital. 

Ponència històrica
L’acte de signatura ha inclòs una 
ponència a càrrec del doctor Cris-
tòfol Ortega, amb una trajectòria 
de 20 anys a la FSSM, en què ha 
fet un repàs a la història de la insti-
tució, ha explicat els fonaments de 
l’atenció sociosanitària i ha destacat 
els beneficis de la col·laboració.

Descoberta de la placa commemorativa



2

Els nostres professionals participen activament 
en nombroses jornades i seminaris 

FUNDACIÓ ALÍCIA

La gerent de la FSSM, Alba 
Oms, intervé a la jornada Com 
adaptar l’alimentació quan cal  
modificar la textura a la Funda-
ció Alícia.

HOSPITAL SANT ANDREU

Cristina Bergillos participa al Dia 
de la Infermera a l’Hospital de 
Sant Andreu, organitzat amb 
Althaia, UManresa-FUB, ICS i 
Col·legi Oficial d’Infermers. 

FUNDACIÓ ALTHAIA

El doctor Ortega, la doctora 
Raquel Gómez i la infermera 
Mireia Pesarrodona participen 
a la I Jornada de Malalties In-
feccioses a la Fundació Althaia.

UMANRESA-FUB

Núria Saladié i Amàlia Caste-
llarnau participen a la FUB a la 
Jornada de Seguretat del Pa-
cient, organitzada juntament 
amb diferents proveïdors.

PARC SANITARI PERE VIRGILI

El director general de la FSSM, 
Manel Valls, exerceix de mo-
derador a la sessió tècnica 
Facturació del Mòdul Social de 
l’Atenció Sociosanitària.

UMANRESA-FUB

El doctor Catena intervé a 
l’activitat e-week FUB en què 
es debat al voltant del paper 
de les TIC aplicades en la mi-
llora de les malalties cròniques.

MENORCA

El doctor Ortega, la doctora 
Martínez i les infermeres Isabel 
Martínez i Sonia Barrios prenen 
part a Menorca en les Jornades 
multidisciplinàries de Dolor.

MADRID

Alba Oms i Dolors Fitó assistei-
xen al Congrés Internacional 
de Dependència i Qualitat de 
Vida a Madrid organitzat per la 
Fundación Edad y Vida.

MANCOMUNITAT

Maria Àngels Serra pronuncia 
la ponència Bones pràctiques 
en l’àmbit sociosanitari en el 
marc de la Jornada de Preven-
ció de Riscos Laborals a BCN.
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La cafeteria de l’Hospital de Sant Andreu rep 
l’acreditacio Amed, d’alimentació saludable
La cafeteria de l’Hospital de Sant 
Andreu, gestionada per l’empresa 
de càtering Boris 45, ha rebut 
l’acreditació Amed, que garanteix 
als clients una oferta alimentària sa-
ludable. Els establiments acreditats 
amb aquesta certificació ofereixen 
als seus clients la garantia de saber 
que en les preparacions culinàries 
s’utilitza oli d’oliva o de gira-sol alt 
oleic, que afavoreixen la reducció 
dels índex de colesterol en sang.

Alimentació mediterrània
L’objectiu és promoure la salut a 
través de la millora de l’oferta, 
la identificació i la visualització 
d’establiments de restauració que 
donen valor a l’alimentació medite-
rrània, en especial als menús diaris. 
Prop d’un 31% de la població adul-
ta catalana menja fora de casa més 
d’una vegada a la setmana. La cafe-
teria compta amb el distintiu Amed 
a l’accés.

Lliurament de l’acreditació Amed a l’Hospital de Sant Andreu

A finals del mes d’abril els usuaris i usuàries del 
Centre de Dia de Manresa van fer tasques de jardi-
neria en què van plantar diferents plantes, entre les 
quals unes tomaqueres a l’exterior del centre.

Tasques de jardineria 
des del Centre de Dia

Tasques de jardineria a l’exterior del Centre de Dia de Manresa

L’apunt de la gerència

Alba Oms, Gerent FSSM

vell que els grans hospitals i centres 
sociosanitaris de la Catalunya Cen-
tral. Amb aquest reconeixement, la 
cafeteria de l’Hospital serà sinònim 
d’alimentació saludable. Ens agrada 
vetllar pel benestar i l’alimentació 
dels nostres professionals i dels fa-
miliars dels usuaris que, tot sovint, 
fan els seus àpats a la cafeteria. 
Promoure una alimentació més 
sana incideix en la salut, la qualitat 
de vida i el benestar de tots plegats.

Cerquem sempre la millora contí-
nua. L’acreditació Amed és un nou 
exemple que ens situa al mateix ni-

Sessions d’activitat física 
a la Residència Catalunya
La Residència Catalunya programa cada dia sessions 
d’activitat física adreçades als usuaris impartides per un 
monitor esportiu que col·labora amb el centre a través 
d’un Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de Manresa.

Imatge d’una de les sessions diàries a la Residència Catalunya
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Aquest mes de maig ha començat l’assaig clínic 
CaregiversPRO-MMD amb 202 participants

Sant Vicenç de Castellet participa 
a la Diagnosi d’Envelliment al Bages 
Els usuaris de la Residència i Cen-
tre de Dia de Sant Vicenç de Cas-
tellet han participat en la Diagnosi 
d’Envelliment al Bages, que s’ha pre-
sentat a Manresa. El document di-
buixa les polítiques d’envelliment 
dels propers anys i  es destaca la 
preocupació de la gent gran per en-
vellir en soledat i sense recursos.

Fotografia de la signatura del conveni a la seu de la UManresa-FUB

Aquest mes de maig s’ha donat el 
tret de sortida a l’assaig clínic del 
projecte CAREGIVERSPRO-MMD, 
en què participa la FSSM. La inicia-
tiva consisteix en una prova pilot 
adreçada als cuidadors i persones 
afectades d’Alzheimer. L’estrena 
del projecte s’ha fet visible amb 
la signatura del conveni entre la 
pròpia entitat amb l’Associació 
de Familiars d’Alzheimer i Altres 
Demències del Bages, Berguedà i 
Solsonès i la UManresa-FUB. 

202 participants
L’assaig comptarà amb 202 perso-
nes afectades d’Alzheimer en fase 
moderada vinculats a la FSSM. A 
tots ells se’ls facilitarà una tauleta 
que els donarà accés a una plata-

forma virtual. Durant divuit mesos 
es farà un seguiment de com els 
cuidadors utilitzen l’eina tecnolò-
gica, que serà accessible per ordi-
nador, mòbil i tauleta. El projecte, 

d’àmbit europeu, vol demostrar 
que l’ús de la tauleta millora les 
condicions i la qualitat de vida, 
tant dels cuidadors com de les 
persones afectades per la malaltia.

Presentació del document al centre UManresa-FUB

Presents a l’Escola Montserrat
La gerocultora de la Residència i Centre de Dia de Sant 
Vicenç de Castellet, Joaquima Mendoza, ha participat a 
la jornada Som Escola, de l’Escola Montserrat

Sessió tècnica a La Unió
La treballadora social de la Residència de Sant Andreu, 
Alba Peralta, explica en una sessió a La Unió noves vies 
de voluntariat a través del treball social comunitari.

Durant la darrera setmana de maig 
la Residència Sant Sadurní de Callús 
celebra els actes del desè aniversa-
ri del centre. Els usuaris són prota-
gonistes amb activitats lúdiques, 
sortides, intercanvis generacionals, 
jocs, concerts i àpats de germanor. 
El centre funciona amb èxit des de 
l’any 2007. 

10è aniversari
a Callús


