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Reforcem amb Càritas el conveni per ajudar 
persones amb dificultats d’inserció laboral 

Fotografia de grup amb el lliurament dels diplomes a les participants al programa ‘Empreses amb cor’

La Rogui, l’Osumane i l’Amalia són 
tres de les 22 participants que durant 
els darrers tres anys han participat 
al projecte Empreses amb cor, que 
lidera Càritas amb la col·laboració 
de la Fundació Sociosanitària de 
Manresa i altres entitats del territo-
ri. A través d’aquesta iniciativa, una 
vintena de dones s’han format en 
l’àmbit dels serveis d’atenció domi-
ciliària, neteja i bugaderia.
 
Plena inserció laboral
El programa permet adquirir els 
coneixements teòrics bàsics, tenir 
un primer contacte amb l’entorn 

laboral tot aprenent l’ofici i pos-
sibilitats reals d’inserció. El 100% 
de les dones que han participat de 
l’experiència ara tenen feina. L’èxit 
del projecte ha generat una major 
implicació de la FSSM al projecte de 
Càritas. La Fundació Sociosanitària 
de Manresa col·labora facilitant que 
aquestes persones es formin i aga-
fin experiència realitzant les pràcti-
ques al Servei d’Atenció Domiciliària 
(SAD). L’experiència és molt positiva 
perquè l’aprenentatge de l’ofici es 
realitza amb naturalitat. La FSSM 
està al costat de les persones que 
més ho necessiten. 

ROUGUI MBALLO

“He fet tasques de neteja, bu-
gaderia i he cuidat gent gran 
al SAD. He après l’ofici, és una 
experiència recomanable i ara 
estic contenta i tinc feina”.

L’apunt de la gerència

Alba Oms, Gerent FSSM

el 100% de les persones que hem 
format en el projecte Empreses amb 
cor tinguin feina. El programa ha mi-
llorat la seva situació i totes les do-
nes que hi han participat ara tenen 
més oportunitats. La nostra Funda-
ció s’implica cada vegada més en un 
entorn que sovint necessita ajuda. 
Fer-ho és a les nostres mans. Conti-
nuarem treballant per tenir una so-
cietat més cohesionada i més justa. 

Quan un projecte dóna fruits fa 
il·lusió i encara més si té un accent 
clarament social. És rellevant que 

OUSMANE DIALLO

“Les pràctiques han estat molt 
útils per conèixer com es tre-
balla. He netejat i he ajudat al 
SAD. En l’actualitat faig substi-
tucions en una residència”. 

AMALIA MABEL JAREA

“S’aprèn moltíssim i he cone-
gut gent nova. Compagino la 
feina amb els estudis de cer-
tificat professional d’auxiliar 
d’ajuda a domicili”. 
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TRIBUNA

Contribuir a  
l’estat del benestarManel Valls

Director General

La majoria de persones coneix la nostra organització per la 
feina que fem a l’Hospital de Sant Andreu i a les diferents re-
sidències i centres de dia que gestionem. És normal que sigui 
així perquè una part important de la nostra activitat passa 
per aquest equipaments, molt arrelats. La feina que fem en 
el dia a dia és valorada i treballem per mantenir-nos com a 
referent al territori en l’atenció a la dependència.
Aquesta feina per la qual ens sentim reconeguts fa que, a 
vegades, altres línies de treball siguin menys visibles. Són 
activitats de caràcter social, indispensables per aconseguir 
que persones amb capacitats reduïdes i les seves famílies 
tinguin el suport que es mereixen. Parlo del Servei d’Atenció 
Domiciliària o el menjador social, que en ambdós casos ges-
tionem per delegació municipal. L’estat del benestar de què 
ens hem dotat i que no volem perdre també el defineixen 
serveis com aquests que van a l’alça. 
Una de la notícies d’aquest butlletí és l’increment  d’un 10% 
de les hores per a l’atenció domiciliària, la qual cosa ens 
situa en un total de 36.483 hores per any, a Manresa. Són 
bones notícies que ens agrada explicar. Com també és una 
bona notícia l’acord que tenim amb Càritas per formar i aju-
dar a inserir persones amb risc d’exclusió social. La nostra 
Fundació forma part del programa “Empreses amb cor” i ens 
enorgulleix aportar el nostre coneixement i la nostra vocació 
de servei a iniciatives amb aquest perfil social.

La nova Residència Sant 
Andreu encara la fase 
final d’obres

Imatge de la coberta de la residència on es fan els darrers acabats

Les obres d’ampliació de la Residència Sant An-
dreu avancen segons els terminis previstos i enca-
ren la fase definitiva. Els operaris treballen en els 
darrers acabats. La FSSM preveu tenir l’obra aca-
bada aquest proper mes d’octubre i disposar del 
centre totalment equipat abans de començar l’any. 
Ara mateix les persones que viuen a la residència, 
juntament amb els professionals que hi treba-
llen, estan provant butaques, cadires, taules i llits 
per assegurar que el nou mobiliari que s’instal·li 
s’ajusti a les necessitats dels residents i dels propis 
professionals, fent-los partícips del procés.

Tot a punt per a la 13a Jornada de l’Alzheimer
L’Hospital de Sant Andreu acollirà el 
proper 28 de setembre la 13a Jorna-
da de l’Alzheimer al Bages que posa 
l’accent en la recerca i els avenços 
al voltant de la malaltia. El doctor 
Rafael Blesa, neuròleg de reconei-
xement internacional en la recerca 
i l’estudi de la malaltia, serà un dels 
ponents destacats. Blesa pronun-
ciarà la conferència Als terrats vells 
hi ha goteres: la impermeabilització 
precoç de les zones sensibles a les 
filtracions de l’Alzheimer. La jor-
nada, que inclourà taules rodones, 
concurs de pòsters i tallers, és or-
ganitzada des de la FSSM, la regió 

Els avenços en la recerca i la investigació al voltant de la malaltia centren la jornada d’enguany

sanitària de la Catalunya Central del 
CatSalut i l’Associació de Familiars 

d’Alzheimer del Bages, Berguedà i 
Solsonès. 
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Aquest setembre s’ha celebrat la sessió de treball 
entre professionals de l’àmbit de dependència de la 
FSSM i de l’equip de suport residencial (ESAR) Ba-
ges-Berguedà de l’ICS. L’objectiu és continuar mi-
llorant la coordinació entre les residències i l’atenció 
Primària de Salut en què es vetlla per tenir una in-
formació acurada dels expedients dels usuaris, que 
depenen de l’atenció Primària. 

Major coordinació 
amb Primària de Salut

Reunió del grup de treball aquest mes de setembre

Nou ‘Servei com a casa’
La Residència Sant Andreu estrena el programa Servei 
com a casa en els àpats de manera progressiva, a les 
plantes 2 i 3. El centre posa a disposició tots els utensilis 
(estovalles, plats, gots, copes) i mobiliari de suport per 
recrear els àpats casolans. S’eliminen les safates hospita-
làries aconseguint un ambient més casolà en els àpats.

La nova metodologia situa l’usuari al centre de l’atenció

Manresa augmenta les hores d’atenció domiciliària  
amb la FSSM com a entitat de referència

L’Ajuntament de Manresa augmen-
ta les hores del Servei d’Atenció Do-
miciliària que confia en la Fundació 
Sociosanitària de Manresa com a 
entitat de referència que presta el 
servei. La FSSM assumeix aquesta 
tasca de manera ininterrompuda 
des de l’any 1992 i a partir d’aquest 

estiu les hores anuals augmenten 
prop del 10%. 

Amb les persones
La FSSM és cada vegada més pre-
sent als domicilis de les persones 
que necessiten ajuda. El SAD ofe-
reix un servei organitzat, polivalent 

i social que atén persones que per 
les seves característiques físiques, 
psíquiques o socials no poden rea-
litzar les seves activitats del dia a dia 
amb normalitat. D’aquesta manera 
s’aconsegueix que les persones vis-
quin més temps a casa seva mante-
nint una bona qualitat de vida. 

Els professionals del SAD donen suport als usuaris que necessiten ajuda per al seu dia a dia des dels seus domicilis
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Estiu amb nombroses activitats 
als centres de la FSSM

De dalt a baix i d’esquerra a dreta, imatges del Centre de Dia de Manresa, de la Residència 
Catalunya i de la Residència i Centre de Dia Sant Sadurní de Callús

Els centres de la FSSM han viscut 
un estiu ple d’activitats. El Centre 
de Dia de Manresa ha celebrat la 
Festa Major a través d’un taller en 
què s’han recreat els cors del pro-
grama. Els usuaris han acabat ela-
borant una garlanda decorativa. 

Fruita, hort i música
A la Residència Catalunya els 
usuaris i usuàries han passat l’estiu 
assaborint les varietats de fruita 
que vénen més de gust aquests 
mesos. A la Residència Sant Sa-
durní de Callús els tomàquets han 
anat de l’hort del centre al propi 
menjador, mentre que els usua-
ris també han pogut gaudir de 
l’actuació del grup d’acordionistes 
del Bages-Berguedà. 

Darrerament la Residència Sant 
Andreu ha celebrat el centena-
ri de la Maria Recasens, usuària 
del centre. En l’acte de celebra-
ció d’aquest aniversari tan espe-
cial va participar-hi la regidora de 
l’Ajuntament de Manresa de Ser-
veis Socials, Acollida i Participació 
i Sanitat, Mercè Rosich. Recasens 
va ser obsequiada amb un ram de 
flors i una il·lustració de Manresa.

Maria Recasens ha celebrat 100 anys

Àvia centenària 
a Sant Andreu

Menjador social per a infants 
Un estiu més, durant els mesos de 
juliol i agost hem prestat el servei 
de menjador adreçat als infants 
del Centre Obert Sergi Aguilera de 
Manresa. El centre, que comparteix 
espai amb l’edifici de la Residència 
Catalunya, acull infants amb neces-
sitats socials. Hem servit diàriament 
una vintena de menús en una acció 
solidària per fer costat als infants en 
situació de risc social quan no hi ha 
escola. Hem servit una vintena de menús diaris

Aquest setembre la Residència 
Sant Andreu ha celebrat l’acte de 
proclamació de la pubilla i l’hereu 
del centre. Aquest any els escollits 
han estat Jaume Crusellas Genes-
cà, com a hereu, i Vicenta Vicente 
Rubio, com a pubilla. Els familiars 
dels homenatjats i els professionals 
del centre han participat a l’acte.

Hereu i pubilla  
a Sant Andreu

Fotografia de grup després de l’acte


