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Presentació
Elements destacats
En la vessant assistencial hem seguit desenvolupant el projecte d’atenció centrada en la
persona. S’ha treballat especialment la figura del referent que empodera als professionals
auxiliars d’atenció directa (gerocultors/es). També durant aquest curs la treballadora social
Raquel Murciego i la infermera Mar Barberá han completat el “Màster en Atenció Integral i
Centrada en la Persona en àmbits d’envelliment i discapacitat (AICP)”.
Hem incrementat l’eficiència a nivell de centre de dia. El mes d’abril hem ampliat la capacitat
registral en 15 places més. També ha estat especialment important l’ampliació de places
públiques que han passat a ser 15 a partir del mes de novembre. Destaquem el bon resultat de
l’atenció en una unitat específica de les persones amb demència més avançada. Pel que fa a
residència assistida a principis d’any (gener i març) les places públiques conveniades s’han
incrementat en dos, en detriment de les privades.
A partir del mes de gener el Redós ha iniciat la implantació del model de gestió de la qualitat
EFQM. Per avançar en aquest procés s’ha contractat un suport tècnic extern (INTRESS). Hem
començat amb diverses activitats informatives i formatives com a fase prèvia a la realització de
l’autoavaluació amb l’eina Perfil. Seguidament a partir de l’anàlisi dels punts de millora detectats
s’han concretat tres projectes: a) definir els processos clau de l’assistencia en residència amb
el traçat d’un nou mapa de processos, b) definir els objectius estratègics de l’entitat i c) definir
els indicadors necessaris per al seguiment global de la nostra activitat. La fita ha consisitit en
poder ser avaluats externament el mes de gener de 2018 amb l’objectiu d’assolir el segell 200+
de “Compromís cap a l’excel·lència”. Creiem que l’aportació més important del model EFQM a
la nostra organització és la de proporcionar una millor capacitat organitzativa a partir d’una visió
molt més global i participativa. El model ens permet progressar d’acord amb els objectius i ritme
que creiem que podem assumir. El nostre propòsit és seguir avançant en el model a fi de
completar els projectes actuals i autoavaluar-nos novament en el 2019 per revalidar el segell
l’any 2020 i definir nous projectes
L’equip assistencial interdisciplinari incorpora aquest any un aspecte novedós. Es tracta de les
activitats d’apropament inter-generacional. Son espais amb activitats on interactúen els
nostres usuaris amb nens i nenes de les escoles de la comarca. L’experiència és molt gratificant.
A continuació us presentem els trets fonamentals de la tasca portada a terme al llarg del 2017
gràcies a la participació activa de tot l’equip de professionals del Redós.
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El Redós: qui som
La Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere es una entitat sense afany de lucre que va ser
constituïda el 8 de setembre de 1899. La dotació econòmica inicial prové d’un llegat dels

Redós

germans Josep i Pere Jacas que havien fer fortuna com indians. Al llarg de la seva història

Definició
[pl. -ossos] Recer,
lloc on hom és a
cobert del vent, de les
injúries del temps.

Darderes durant 99 anys i actualment a un equip de direcció.

La tempestat
s’acosta: hem de
cercar un redós.

com a empresa proveïdora de serveis a la gent gran.

també hi han contribuít diversos mecenes ribetans. La gestió va ser confiada a les Germanes

Registrada amb el nº 212 en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
(28/11/1985).
Som una entitat col·laboradora del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Actuem

Pertanyem a la patronal FEATE.

Patronat de la Fundació
També: redòs

Es regeix per uns Estatuts que han estat adaptats l’any 2011 d’acord amb la Llei 4/2008 de 24
d’abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Composició del
patronat

President: Pere Cuadras Miret

(31-12-2017)

Vice-president: Manel Milà Vidal

Secretari: Lluís Milà Ferrer

Vocals nats: Fermín Martín Fernández (Rector de la Parròquia)
Abigail Garrido Tinta (Alcaldessa)
Vocals: Jaume Font Ferret, Josep Garriga Quadres, M. Isabel Jacas Raventós i
Lluís Moner Coromina

Durant l’any 2017 el Patronat ha celebrat sis reunions reglamentàries.
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Conceptes fonamentals de la nostra actuació
Redós

MISSIÓ

Etimologia

Posar a l’abast de les persones grans una atenció interdisciplinària

Amb les
variants redòs, redors,
derivat de dors,
‘esquena’,
(antigament, dòs),
amb re- de caràcter
intensiu (‘al dors
mateix’) o com a
reducció de rere (cf.
rebotiga, recuina,
retaule).

centrada en la persona, eficient i de qualitat, en un ambient familiar,
participatiu i respectuós.

VISIÓ
El REDÓS aspira, seguint la seva llarga història, a ser reconegut com una
prestigiosa institució sense afany de lucre facilitadora de serveis de qualitat
a la gent gran amb una alta implicació de servei al seu entorn.

Usos
“I mira
el mar vestit de
tan variats colors,
seguint el cel que
sempre té al damunt.
I aquell illot, redós de
les gavines
que en to festiu cercant
alguna menja
fan capbussons al mar
que les acull.”

VALORS

Treball en
equip

Comunicació

Professionalitat

Qualitat
assistencial

Voluntat de
servei

Compromís
social

Empatía

Ètica

Respecte

Quima Jaume, Cadaqués
1934-1993
«S’ha fet gran l’estança»,
dins El temps passa a
Cadaqués (Barcelona:
Columna, 1986)
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Organigrama

Perquè volem assumir la
qualitat en primera
persona, els serveis
centrals son propis:
 Cuina
 Bugaderia
 Neteja
 Manteniment
Cures concertades:
 Perruqueria
 podologia

Cartera de serveis

Residència:
113 places

15 públiques
40 privades
Servei de transport

66 públiques
47 privades

Centre de dia:
55 places

CPAIS:
18 places

Centre Promotor de l'Autonomia i
la Socialització
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Mapa de processos

Amb l’objectiu de portar a terme una gestió basada en els processos, hem procedit a identificarlos i mostrar-los de manera gràfica. Això ens permet tenir una visió de conjunt de processos i
les seves interrelacions. Aquest mapa correspon a la versió actualitzada del 2017. L’activitat de
centre de dia s’analitzarà de manera detallada properament.
a) Processos estratègics
b) Processos clau
c) Processos de suport
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Els nostres objectius estratègics

Consolidar un model pròpi d'atenció

Ser percebut com un centre d'excel.lència

Reforçar l'impacte del Redós a la comarca

Ajustar la cartera de serveis a les noves necessitats

Potenciar la imatge corporativa de la Fundació

Potenciar l'ús de les TIC

Avançar en la excel·lència competencial dels professionals

Mantenir de forma eficient la infraestructura

Desenvolupar un model econòmic sostenible

Consolidar les aliances

ACP
Eficiència i
transparència

Treball en equip

Model de gestió
de la qualitat
EFQM

Empoderament

Estratègia
Formació

Ètica

Provisió de
serveis a la
comunitat

Comunicació
Coordinació
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Dades de l’activitat
En consonància amb la llista d’espera actual els resultats en residència son molt semblants
als dels anys anteriors.

Residència

2015

2016

2017

40.957

41.205

41.107

En plaça pública

23.252

23.422

24.026

En plaça privada

17.705

17.783

17.081

154

139

138

Dones

113 (73,4%)

103 (74,1%)

100 (72,5%)

Homes

41 (26,6%)

36 (25,9%)

38 (27,5%)

Ingressos

42

26

27

Altes

40

27

25

80%

89%

92%

Mitjana d’edat

84,7

84,8

85,4

Rang d’edats

51 - 99

52 – 99

53 – 100

1,9

2,7

3,3

Dependència lleu

25,6%

23,9%

13,8%

Dependència moderada

30,1%

35,3%

38,4%

Dependència greu

44,3%

40,7%

47,8%

6,9 dies

5,6 dies

5,1 dies

99,3%

99,6%

99,6%

Estades

Nombre d’usuaris atesos

Altes per èxitus

Mitjana de temps d’estada a l’alta (anys)

Temps de reocupació dels llits
Taxa d’ocupació

Franges d'edat

Piràmide d'edat dels residents atesos

20

91-100
81-90
71-80
61-70

10

0

10

20

30

nº residents
Homes

Dones

40

50

60
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CENTRE DE DIA

2015

2016

2017

100

106

124

Dones

79 (79%)

85 (80,2%)

98 (79%)

Homes

21 (21%)

21 (19,8%)

26 (21%)

55

58

66

en plaça pública

11

4

13

en plaça privada

44

54

53

55

47

63

en plaça pública

10

3

6

en plaça privada

45

44

57

Mitjana d’edat

84,4

83,8

84,2

Rang d’edats

69 - 101

56 - 98

57 - 96

Sense dependència

1,5%

0%

0%

Dependència lleu

83,4%

88,6%

89,3%

Dependència moderada

11,6%

10%

9,4%

Dependència greu

3,6%

1,4%

1,3%

Usuaris atesos

Ingressos

Altes

franges d'edat

Piràmide d'edat dels Usuaris de C.D.

20

91-100
81-90
71-80
61-70

10

0

10

20

30

nº usuaris
Homes

Dones

40

50

60
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Lloc de residència dels usuaris de centre de dia
Any

Ribes

Roquetes

Olivella

Sitges

Canyelles

Vilanova

Urbanitzacions

2017

70

28

8

9

1

3

5

2016

58

24

7

1

3

1

12

CPAIS - menjador

2015

2016

2017

22

25

24

Dones

8 (36,4%)

4 (16%)

7 (29,2%)

Homes

14 (63,6%)

21 (84%)

17 (70,8%)

Ingressos

7

19

13

Altes

11

19

14

Mitjana d’edat

78,8

79,9

77,5

Rang d’edats

43 - 91

51 - 92

45 - 93

Usuaris atesos

TRANSPORT
(Trajectes)

Ribes

Roquetes
Urbanitzacions

Vilanova
Sitges

Olivella

Total

2017

1.564

4.494

714

151

6.923

2016

2.237

4.185

523

-

7.351

2015

2.107

3.660

1.193

-

6.960
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Treball social

Les funcions de Treball
Social son molt àmplies:
entrevistes pre-ingrés,
gestió de llistes d’espera,
acollida dels nous
ingressos, foment de la
seva integració i
participació, realització
amb l’equip del pla interdisciplinar d’atenció
individualitzada (PIAI),
recepció de suggeriments
i reclamacions, tutela dels
drets dels usuaris,
confecció de la història
social, coordinació amb
Ajuntament, Benestar
Social, Sanitat i altres
centres i gestions
diverses.

TRÀMITS
Empadronaments

2016

2017

28 (29,5%)

3 (4,5%)

Resolució de PIA

21 (21,1%)

40 (47,1%)

Revisió de grau

20 (21,1%)

4 (4,7%)

Canvi de domicili DP

6 (6,3%)

11 (12,9%)

Grau de disminució

4 (4,2%)

3 (4,5%)

Guarda de fet

3 (3,2%)

10 (11,8%)

Informe social

3 (3,2%)

3 (4,5%)

Renovacions DNI

2 (2,1%)

2 (2,4%)

Testimoni en judici

1 (1,1%)

-

Altres

1 (1,1%)

9 (10,6%)

Visites ateses en 2017 (295)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

LLISTA D’ESPERA (31 de desembre 2017)

RESIDÈNCIA
CENTRE DE DIA

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

2016

2017

Plaça pública

188

194

Plaça privada

85

114

Plaça pública

42

26

Plaça privada

2

0

2017

Pág. 11

Activitats multidisciplinàries en l’àmbit
sociocultural
Des de l’àmbit social es busca millorar la qualitat de vida de la persona de manera holística,
tenint en compte les diferents necessitats. Partim de la creença del valor de la persona com
ésser humà, i de la importància de viure en un ambient digne i respectuós. Procurem augmentar
el benestar personal, facilitar les relacions grupals i familiars, promoure la participació en la vida
comunitària, afavorint la pressa de decisions i l’autonomia, donant-los un espai d’expressió que
els faci sentir segurs.
Els professionals que coordinen aquest àmbit són:


Treballadora social



Terapeuta ocupacional



Educadora social



Psicòloga

Objectius generals:

Al Redós vivím
intensament.
Celebrem amb joia
els canvis
estacionals, totes
les festes populars
i tradicionals del
nostre calendari,
inclosa la seva
gastronomia.



Millorar i/o mantenir l’autonomia personal en les AVD’s el màxim de temps possible.



Millorar i/o mantenir les funcions cognitives i sensoperceptuals.



Gaudir del temps d’oci amb activitats lúdiques.



Coordinació i seguiment de les famílies dels residents.



Millorar i/o mantenir les habilitats socials i relacionals.



Procurar el benestar i crear un vincle emocional amb la persona.



Augmentar l’autoestima de la persona.



Augmentar el sentiment d’utilitat de la persona.



Estimular a nivell motriu i sensoperceptiu.



Realitzar activitats amb finalitat terapèutica i d’ocupació del temps lliure.



Fomentar l’autonomia en la presa de decisions de la persona.



Donar valor a les opinions, creences, costums i maneres de ser i fer dels residents.



Millora de la comunicació amb els residents, entre professionals i amb els familiars.
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Per assolir aquests objectius s’acompanya als residents i usuaris de centre de dia en el seu dia
a dia establint així, una relació de coneixença i suport. Dins del nostre centre es realitzen moltes
activitats que podem dividir en dos blocs: les grupals i les individuals.
Dinamitzem les activitats diàries dels nostres usuaris
ACTIVITATS GRUPALS:
Es realitzen una sèrie d’activitats grupals, algunes portades a terme pels propis tècnics i d’altres
liderades per l’equip auxiliar i els voluntaris amb coordinació del personal tècnic. Aquestes
activitats grupals estan anunciades en un tauló d’anuncis a la entrada del Centre, que es renova
a mesura que hi ha canvis de programació.

TALLER

REALITZACIÓ

MITJANA DE
PARTICIPANTS

ANIMACIÓ MUSICAL

Educadora i voluntaris

63

GRUP DE TEATRE

Psicòloga i educadora

10

TALLER DE MANYAGUES

Gerocultores

8

TALLER DE MEMÒRIA

Psicòloga

85

ESTIMULACIÓ DE LA COMUNICACIÓ

Psicòloga

8

TALLER DE MANUALITATS

Educadora i Gerocultores

35

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Educadora i Gerocultores

27

TALLER DE CUINA

Educadora

29

SORTIDES AL POBLE

Educadora i voluntaris

12

CANT CORAL

Educadora

17

LECTOESCRIPTURA

Gerocultores i Educadora

39

FISIOTERÀPIA RESPIRATÓRIA

Fisioterapeuta

7

ESTIM MOTRIU i SENSOPERCEPTIVA

Terapeuta ocupacional

16

JOCS COGNITIUS

Terapeuta ocupacional

64

2017
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TALLER DE CINEMA

Terapeuta ocupacional

51

HORTICULTURA I JARDINERIA

Terapeuta ocupacional

4

MITJA I GANXET I MANUALITATS

T. Ocupacional i
Educadora

6

TALLER DE IOGA

Terapeuta ocupacional

44

GIMNÀSTICA i EQUILIBRI/PETANCA

Fisioterapeuta

63

TALLER DE PINTURA

Gerocultores

15

BINGO

Gerocultores

36

GIMNÀSTICA BÀSICA

Gerocultores i Terapeuta

17

TALLER DE MANDALES

Gerocultores

31

ANIMACIÓ

Voluntària

21

SARDANES

Terapeuta i voluntari

23



Taller de Cinema: taller obert a tothom a qui agradi el cinema, tant residents com
usuaris del centre de dia. Cada divendres a la tarda projectem una pel·lícula i és un acte
molt esperat ja que el tenen molt incorporat com un tancament de les activitats de la
setmana. Durant l’any hem passat tant clàssics del cinema com películes més recents i
fins i tot alguna de caire infantil que fan riure a tothom. També hem fet dues sortides
molt exitoses al Cinema de Ribes a la plaça Marcer. En la primera sortida vàrem veure
la pel·lícula “Blue Jasmine” del Woody Allen i en la segona sortida vàrem veure un
concert en directe titulat “My Italy” i protagonitzat pel cantant Jonas Kaufmann. Aquest
va ser molt emocionant i tothom va sortir entusiasmat. Durant aquest any també hem
tingut dues visites del senyor José Mª Alvarez: en la primera ens va fer una presentació
sobre la sarsuela i vàrem passar una versió reduïda de “Luisa Fernanda” i en la segona
ens va dur també una versió reduïda de l’obra de teatre “La venganza de Don Mendo”.



Taller d’Horticultura terapèutica i jardineria: aquest és un taller del qual tots en parlen
molt, perquè tot el que es recull va a la cuina i s’utilitza en els àpats, per tant tots en
gaudeixen. A l’hora de treballar l’hort disposem de molt poques mans. L’any passat es
va ampliar molt l’hort, però veient les persones que som per tenir-ne cura hem decidit
reduïr la superfície de cultiu. Seguim mantenint els dos passadissos de flors i plantes
aromàtiques, tenim una taula adaptada amb diferents flors i una altre taula adaptada
amb diferents hortalisses. Val a dir que a l’estiu es van collir molts pebrots, carbassons,
tomàquets, i vàrem tenir una excel·lent collita d’unes cebes tendres i grosses que no
picaven i que es van menjar amb amanida amb molt d’èxit. El dia 7 de Març es va fer
la tradicional calçotada pels treballadors i pels avis que tenen cura de l’hort i les taules
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adaptades. Van gaudir de valent. El dia va acompanyar i els calçots estaven boníssims,
tendres i dolços.

Gaudim al
aire lliure

La zona
enjardinada i l’hort
del Redós,
conjuntament amb
la bondat del
nostre clima durant
la major part de
l’any, dona lloc a
activitats molt
gratificants.



Taller de mitja, ganxet i manualitats: realitzat juntament per la terapeuta ocupacional
i l’educadora social. Els participants són persones que han fet aquesta activitat tota la
vida i que encara conserven aquestes habilitats i destreses manuals per fer-ho. Un cop
l’any es fa un “mercadillo” on s’exposa i es ven tot el què s’ha fet. A finals d’any i per
diferents motius es va decidir deixar de fer aquesta trobada, però es segueix donant
suport a les persones que vulguin realitzar labors pel seu compte.



Taller de Ioga: en aquest taller s’ofereix un espai per al manteniment de la salut a nivell
físic, mental, emocional i espiritual. Està bastant consolidat i les persones que en
participen ja l’esperen cada setmana. De fet venien tants participants que no cabien a
l’espai i aquest any s’ha desdoblat i ara es fan dos tallers de ioga: dimarts a la tarda
amb participants del centre de dia i els dijous al matí amb residents i també usuaris del
centre de dia. En aquest taller s’ha aconseguit crear un ambient de pau i relaxació que
millora l’ ànim, el benestar i la pau interior dels participants.



Taller de Sardanes: aquest taller es va engegar el mes de desembre amb la
col·laboració d’un voluntari que pertany a un grup sardanista i amb la intenció de fer
arribar les sardanes als nostres avis ja sigui ballant, puntejant o simplement escoltant la
música de les sardanes. Es farà periòdicament el segon dimecres de cada mes. La
inauguració del taller va ser molt exitosa. Està obert a persones de fora del Redós que
hi vulguin participar.
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Altres activitats

Animació

Manualitats

musical
Lectoescriptura

Taller de cuina
Estimulació
cognitiva
Cant coral
Grup de teatre i
Taller de

playback

manyagues
Taller d’estimulació
de la comunicació i
expressió emocional

Taller de
memòria

Taller de
mandales
Bingo

Gimnàstica i

Grup de

equilibri

gimnàstica
Grup de
petanca

Taller de pintura

Taller
d’animació
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Sortides pel poble: cada divendres, si el temps acompanya, fem una sortida per Ribes.
Ha resultat ser una activitat exitosa, ja que moltes persones que viuen a la residència
els agrada sortir a passejar, trobar-se amb amics i familiars del poble, i fer un cafè a mig
camí. Hem comptat amb la col·laboració de voluntaris.



Sortides extraordinàries: Les sortides compten amb una gran rebuda per part dels
residents. També hem observat que els familiars cada vegada s’impliquen més i
s’ofereixen per donar suport al personal quan fa falta col·laboració. Aquest any s’han
realitzat les següent sortides:


En dates assenyalades passejada pel poble per gaudir de la festa al carrer (Sant
Jordi, festes Majors, cinema de Ribes, Pessebre vivent, etc.).



Activitats lúdiques organitzades en Municipis limítrofes (sortida a la platja,
invitació a la residència de Sitges, etc).

2017
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Excursions a altres municipis més allunyats, fora de la Comarca, visitant centres
d’interès cultural i participant d’activitats lúdiques. Enguany, vam realitzar una
excursió a Montserrat.

Festes: Al Redós tenim el costum de celebrar les festes assenyalades, on s’involucren
la major part dels residents i un bon grapat de famílies. És la millor excusa per trobarnos i passar una bona estona.

La proposta d’aquest any, ha comptat amb la celebració de les festes següents:



Celebració d’aniversaris. Mensualment es fa una festa per commemorar els
aniversaris dels residents usuaris que han complert anys en el curs del darrer
mes.
Festa Major de Sant Pau: ens visiten els gegants de Ribes i les gitanes del
Penedès per donar-nos la benvinguda a la festa major d’hivern.
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Carnaval – Setmana de febrer. Durant tota la setmana vam escalfar els motors
fent diverses activitats per esperar l’arribada de sa majestat el Rei Carnestoltes.
El dia de la gran festa el Carnestoltes, va llegir el sermó, i tan el personal com
els residents es van disfressar, finalment hi ha ball i xocolatada.



Calçotada per a tot el personal: es va fer el mes de març amb els calçots
plantats a l’hort de la residència.
Diumenge de Rams Missa per a tots els residents i familiars.
Setmana Santa . Diferents activitats religioses i elaboració de les tradicionals
mones de Pasqua.
Sant Jordi: lectura de poemes i textos escrits pels residents, familiars i
treballadors. Elaboració d’un llibret amb els textos escrits. Actuació de la Coral
del Redós i entrega de roses per tots/es els/les residents.
Festa de la Primavera. Festivitat pròpia del Centre que es desenvolupa als
jardins de la residència amb la participació activa de familiars i de personal de
l’entitat.
Diada de Sant Joan – 24 de Juny revetlla el dia abans amb berenar-sopar als
jardins del Redós i ball.
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Festa Major de Sant Pere – 29 de Juny Visita dels balls populars, que fan una
exhibició als jardins de la residència, a continuació hi ha un pica-pica, tant per
als visitants com per als residents
Exposició i venda de productes elaborats en els tallers de manualitats del
Redós.
La Castanyada: realització d’una obra de teatre i berenar amb menjar típic de
la tardor (castanyes i panellets)
Setmana de Nadal. Es realitzen diferents activitats nadalenques:
o Decoració nadalenca
o Visita pessebre vivent
o Visita a l’exposició de pessebres
o Cantada de Nadales a càrrec de la Coral del Redós
o Festa de Nadal
o Actuació del coro rociero
o Bingo nadalenc
o Cantada de nadales a càrrec dels/de les treballadors/es
o Visita de la Coral de Ribes i Roquetes
o Cantada de nadales del nens de l’escola la Riera
o Gran festa de Cap d’any amb karaoke
o Visita dels Reis Mags

NOVES ACTIVITATS
Aquest darrer any hem fet col·laboracions amb diferents entitats de l’entorn. Les detallem a
continuació:
a) Tertúlies amb el Casal de gent gran de Ribes
Mensualment s’han fet trobades entre residents i usuaris del centre de dia del Redós i
participants del Casal de la gent gran de Ribes. S'ha instaurat un espai de tertúlia al voltant de
les vivències relacionades amb la localitat i explicades pels mateixos protagonistes, aprofitant
així les relacions ja establertes entre ells i creant-ne de noves.
Les generacions del nostres residents, són generacions molt comunicatives. Les converses han
sigut el centre del seu dia a dia, tant en la família com amb el veïnat. Amb aquest projecte
recuperem aquests espais comuns, de trobada, d'escolta, de sorpreses i coneixença. A més es
promou el valor de la memòria històrica i col·lectiva de tota una generació.
La resposta dels participants ha sigut molt positiva. Hem observat com alguns dels tertulians
han gaudit, rigut i fins i tot ballat. Alguns també ens han fet descobrir una part de la persona que
ens era totalment desconeguda fins el moment. Algunes persones diagnosticades amb
demència, han retornat a temps passats i han sorprès amb les seves aportacions.
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b) Parelles intergeneracionals

Durant el tercer trimestre escolar, s’ha encetat un nou projecte durant els mesos de maig i juny
entre els alumnes de l’Institut Can Puig de Ribes i els residents del Redós. La idea principal del
projecte és crear parelles intergeneracionals que es trobin cada setmana i dediquin una estona
del seu temps a l’altre, a compartir, conèixer i aprendre. Sovint trobem un abisme entre
generacions i poca disposició per relacionar-se. Creiem que aquesta és una bona oportunitat,
per establir vincles, ajudar a l’altre, oferir un espai de conversa i escolta, etc. Aprofitant els seus
coneixements informàtics, els alumnes de l’institut s’han compromès a elaborar conjuntament
amb la seva parella intergeneracional el seu llibre de vida, mentre es va donant lloc al procés
de coneixença.
Les trobades han sigut molt profitoses per ambdós grups, i creiem que ajuden a desbloquejar
aquest mur entre generacions. L’última sessió va ser especialment emotiva.
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c) Projecte amb el CEIP Riera de Ribes

A principis del mes de setembre, ens vam posar en contacte amb el professorat de l’escola Riera
de Ribes per plantejar un projecte comú, transversal i amb continuïtat durant tot el curs.
D’aquestes reunions es va elaborar un projecte intergeneracional que consta de diverses
trobades entre els participants de les dues entitats.
Amb els nens i nenes del cicle infantil fem una trobada mensual al Redós o a l’escola on fem
diverses activitats: els residents expliquen contes als nens, van elaborar conjuntament una
postal de Nadal, ens han ensenyat l’escola, cantem cançons junts,etc.
Dels alumnes de primer cicle de primària vé un grup d’uns 20 nens cada dimecres i s’incorporen
a les activitats que fan les persones grans de la nostra residència: taller de cuina, jocs cognitius
i gimnàstica. A banda d’això també hem fet activitats extraordinàries un cop al mes: parlar dels
jocs antics, contacontes, dansateràpia i manualitats.
El resultat és molt enriquidor per ambdues parts: gaudeixen conjuntament, s’expressen,
s’observen, comparteixen i aprenen. Socialitzar-se entre generacions permet obrir els ulls cap a
una altra realitat a la qual estan poc acostumats.

SALA CPAIS
La unitat de CPAIS, funciona des de l’any 2016. S’estan complint de forma molt positiva, els
objectius per els que es va posar en funcionament: atenció més propera a persones amb una
demència més avançada i que poden gaudir en un espai de més serenitat, benestar i atenció
personalitzada.

IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL ACP
Compleció de la col·laboració amb Alzheimer Catalunya
Durant el mes de gener del 2017, es va produïr la darrera trobada conjunta de totes les
residències que juntament amb nosaltres van implantar el model ACP, amb la tutoria d’Alzheimer
Catalunya.
Aquesta tutoria durant dos anys ens ha ajudat a fer canvis i a repensar el nostre model, posant
totes les energies i dirigint la formació i adequació dels equips per fer possible aquest
enfocament més centrat en la persona.
Per altra banda el Redós ha invertit en un màster en ACP a la UVIC, en col·laboració amb dos
dels nostres professionals, que seran els responsables en el futur de formar en aquest àmbit als
treballadors de nova incorporació.
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ACTIVITATS INDIVIDUALITZADES

Alguns dels nostres residents presenten aficions i costums que hem de respectar i promoure.
En aquest sentit, trobem persones que els agrada pintar a la seva habitació, altres que fan sopes
de lletres i fins i tot senyores que els encanta plegar roba o fer ganxet. En la mesura possible,
procurarem que les famílies o des de la mateixa residència s’ofereixi el material i es facilitaran
les condicions òptimes per poder realitzar-les. A part del que les persones fan pel seu compte
també hi ha tractaments individualitzats:


Tractament individual: el fisioterapeuta fa rehabilitació funcional individual al gimnàs i la
terapeuta ocupacional l’ajuda en algunes persones.



Estimulació basal: dirigida sobretot a persones molt desorientades, enllitades, grans
dependències. L’estimulació basal es basa en el contacte i la nostra eina són les nostres
mans. Amb elles ens comuniquem amb la persona i amb atenció plena, li fem arribar la
nostra presència per establir una relació de confiança i donar-l’hi la seguretat i
l’estabilitat que necessita per anar-se reconeixent ella mateixa. L’objectiu és donar
informació a la persona sobre el seu “jo corporal”, sobre la persona amb la qual s’està
relacionant i sobre l’entorn que l’envolta”. La fa la terapeuta ocupacional i també les
gerocultores que van rebre formació per fer-la.

Noves activitats proposades pel 2018:


Dia de les famílies: enguany volem posar a l’abast de les famílies una festa lúdica
compartida amb els seus familiars i les diferents persones que formem part del Redós.
Es tractaria de programar activitats conjuntes per gaudir d’un dia amb la companyia de
tots.

Video per al recull de càpsules d’innovació de la Taula del Tercer Sector
El mes de febrer de 2017 hem aportat un vídeo a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, en un espai que té com a objectiu difondre projectes innovadors. El nostre vídeo es
denomina PLEO: Robòtica al servei de les persones amb demència.
Aquest projecte es fruit de la continuïtat que se li ha donat a la col·laboració que varem tenir
amb la Universitat Politècnica de Catalunya. L’estudi buscava trobar elements de millora en la
comunicació, interacció i interès que pot despertar un robot en persones molt desorientades i
que han perdut les seves capacitats comunicatives. Pleo, és un instrument que actúa com una
eina de connexió amb l’entorn, provocant emocions positives i enriquidores.
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Aquest robot no parla però desperta respostes emocionals a través de comportaments que
podem interpretar com més afectuosos, és una forma de interaccionar a través del joc. Pleo
provoca una resposta expressiva i afectiva i millora el vincle a través d’una activitat lúdica.

https://www.youtube.com/watch?v=JmfbOBOmR50

VOLUNTARIAT
El centre fomenta la integració de voluntaris com una forma de millora de la qualitat assistencial.
Son persones dedicades a dur a terme una tasca solidària, desinteressada i que sempre actuen
de manera coordinada amb els professionals del Centre.
Les tasques encomanades a aquestes persones, que tenen una dedicació en funció de la pròpia
disponibilitat, son bàsicament d’acompanyament i de suport en alguns dels tallers planificats per
l’àrea social d’acord amb les seves habilitats personals. Fins el moment, podem valorar diferents
tipus de tasques que fan els voluntaris/es:
- Suport a les auxiliars.
- Suport a les activitats programades.
- Realització de tallers: animació.
- Acompanyaments als residents.
Actualment hi ha un total de 26 persones voluntàries que col·laboren, en diferents horaris i dies
de la setmana, convenientment coordinats.
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Situació cognitiva de la població atesa
a) Escala de deteriorament general de Reisberg (GDS) -Residència

Escala de Reisberg - Residència

2015

2016

2017

2017 %

GDS-1

Sense

8

9

10

8,8

GDS-2

Molt lleu

10

8

8

7,1

GDS-3

Lleu

17

14

12

10,6

GDS-4

Moderat

16

21

16

14,2

GDS-5

Moderat - Greu

22

15

23

20,3

GDS-6

Greu

25

29

28

24,8

GDS-7

Molt greu

14

16

16

14,2

Escala de Reisberg dels residents
nº de residents per grau de deteriorament

35

28

30
23

25
20

16

15
10
10

16

12
8

5
0
SENSE

LLEU

2015

MODERAT-GREU

2016

MOLT GREU

2017

Els percentatges revelen deterioraments important, amb un nivell de necessitat i dependència
elevats (GDS 4-5-6-7). Un 73,5 % dels nostres residents necessiten molta ajuda i supervisió.
Aquest alt percentatge de persones amb molta dependència ens col·loca en la necessitat de fer
una intervenció molt acurada i pensada per perfils d’aquestes característiques, amb tallers i
teràpies específiques.
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GRUP DE SUPORT EMOCIONAL I AJUDA MÚTUA (GSAM)

El grup de suport emocional i ajuda mútua, resspon a una demanda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
És un espai de relació, de suport psicològic, d’intercanvi d’experiències i ajuda entre persones cuidadores
no professionals. Els objectius del grup són evitar la sobrecàrrega emocional i física de la cura, conèixer
altres persones cuidadores, evitar la soledat i disminuir l’estrès.Les persones assistents al GSAM han estat
seleccionades i convocades per les referents dels Serveis Socials del municipi i Anna Barea psicòloga del
centre de dia del Redós.

GRUP D’AJUDA MÚTUA 2017 – Resum executiu
Data inici grup

10/10/2017

Data Final

09/01/2018

Sessions realitzades

10

Assistents 1ª sessió

11

Mitja de participació

7,7

Actius al tancament

8

Baixes totals

3
73 % dones

27 % homes

Parella, filles

73 % conviu amb el malalt
Perfil social del participants es fa càrrec del malalt des de fa 5 anys
nivell econòmic i grau educatiu mitjà

Avaluació que han fet els
usuaris

50 % Grau II - 33.3 % Grau III - 16.6% sense grau reconegut
Els aspectes més valorats han estat:

Suport emocional

Qualitat humana del grup de persones

Confiança alhora d'expressar els sentiments, poder
compartir.

Sinceritat
GOLBERG
Test %
Retest %

Ansietat
Escala d'ansietat i
depressió de Goldberg

no ansietat
lleu
mitja
alta

no depressió
lleu
Depressió
mitja
alta

43
28.5
0
28.5

72
14
0
14

43
57
0
0

71
29
0
0
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Formació
a) Formació impartida per professionals del centre

Data

Títol

Docent

Juny

Comentaris del resultat de l’enquesta de
satisfacció

Lluís Moner

Setembre

PIAI en atenció centrada en la persona (ACP)

Anna Barea

Octubre

Modelatge i estimulació basal

Olga Cerdans

Desembre

Nous PIAIS. La figura del referent

Anna Barea

b) Formació impartida en el centre per docents externs

Data

Títol

Docent

Gener

Formació sobre el model de qualitat EFQM

Intress

Febrer

Formació sobre l’eina Perfil d’EFQM

Intress

Març

Espessidors

Nestlé

Abril

Ergonomia en el treball

Unipresalud

Indicadors de qualitat

Intress

Mobilitzacions

Femarec

MPOC i insuficiència cardiaca

CAP Ribes

Caigudes

CAP Ribes

Primers auxilis

Femarec

Maig

Juliol
Novembre

c) Formació rebuda externament

Data

Títol

Docent

Gener

Atenció centrada en la persona

FEATE

Febrer

Cohesió i treball en equip

Optimtraining

Abril

Jornada d’actualització en geriatría del Garraf

CSG
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Noves mirades d’atenció a la gent gran

CAP Vilafranca N

L’alimentació en la gent gran (jornada de tarda)

CAP Baix a mar VNG

L’alimentació en la gent gran (jornada de matí)

CAP Jaume I VNG

L’activitat física als centres de gent gran (matí)

CAP Jaume I VNG

L’activitat física als centres de gent gran (tarda)

CAP Baix a mar VNG

La residència on m’agradaría viure

FEATE

Ajudar a viure al final de la vida

CSG

La protecció jurídica de la gent gran

Feds. Geriatros i
Aequitas CGN

Basale stimulation

Tecnofisio s.l.

El model d’atenció comunitària centrada en la
persona

FEATE

Jornada interdisciplinar

Resid. Can Planoles

El model d’atenció comunitària centrada en la
persona

FEATE

Desembre

Formació professional de carretoner

Autoescola La Geltrú

Gener a
desembre

Màster en Atenció integral i centrada en la persona
UVic
en àmbits d’envelliment i discapacitat (60 crèdits)

Maig

Novembre

d) Formació on-line

Data

Títol

Docent

Gener a juny Riscos laborals

Unipresalud

Novembre

IBAM – Res. Montblanc

Jornada de qualitat en centre geriàtrics



Han rebut formació: 84 treballadors



Hores de formació: 1.454



Mitjana d’hores de formació per treballador format: 17,3 h



Taxa de professionals que han rebut formació: 93%
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Qualitat assistencial
a. Model de qualitat assistencial EFQM
El Redós ha optat per escollir aquest model per davant de la norma ISO 9001-2015. No és una
decisió excloent de cara al futur. Pensem que el model EFQM ens permet progressar
armònicament, d’acord amb les nostres necessitats i possibilitats, aportant metodologia al
conjunt de la organització.
Els passos que hem desenvolupat son:
Accés:
Autodiagnòstic amb l'eina Perfil
homologat pel llicenciatari Intress

El Redós ha
adoptat el model
EFQM de gestió
de la qualitat

2
0

Puntuació: entre 225 i 250 punts

1
7

Al llarg del 2017
l’equip ha treballat

Desenvolupament de 3 projectes de millora:
Implantació d'un sistema de gestió per processos
Documentació i avaluació de la estratègia
Disseny i implementació d'un sistema d'indicadors de rendiment

decididament per
assolir el segell de
“Compromís amb la
Excel·lència
Europea”
Gener 2018

Entrega de documentació
Visita de validació de Bureau Veritas
Informe final
Tramesa de l'expedient al CEG

Al tancar l’any els tres projectes estan plenament desenvolupats i pendents de la visita
d’avaluació externa per part de Bureau Veritas programada pel dia 16 de gener de 2108.
Un cop assolit el segell EFQM 200+ de “Compromís amb l’excel·lència Europea” el nostre
propòsit és anar desenvolupant el projecte amb una nova autoavaluació a principis del 2020.
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b. Seguretat del Resident – Caigudes
Taxa de caigudes en residents per 1000 estades
2017

6,9

2016

5,2

Taxa de caigudes amb resultat de fractura de fèmur en %
2017

0

2016

1,4

c.

Contencions físiques

Taxa de residents atesos en els que s’ha indicat una contenció
física en %
2017

14,5%

2016

11,5

d. Pacients atesos amb nafres
Taxa de residents amb nafres per pressió en %
2017

18,8

2016

17,3

e. Derivacions a urgències d’hospital
Derivacions per 1000 estades
2017

1,7

2016

1,6

Residents atesos derivats en %
2017

30,4

2016

32,3
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Com ens veuen els nostres usuaris
a. Enquesta a residents 2017:
Tornaria a escollir el Redós en una altra ocasió?

0%

10%

20%

30%

40%

Sense dubtar-ho

50%

60%

70%

Molt probablement

80%

Potser si

Valoració global del Redós amb nota (sobre 10)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

10

9

60%

8

70%

90%

100%

No

= 8.5

80%

90%

100%

90%

100%

7

b. Enquesta a familiars de residents 2017
Tornaria a escollir el Redós en una altra ocasió?

0%

10%

20%

30%

40%

Sense dubtar-ho

50%

60%

70%

Molt probablement

80%

Potser si

Valoració global del Redós amb nota (sobre 10)

0%

10%

20%

30%

40%

10

50%

60%

9

7

8

6

70%

= 8,5

80%

90%

100%
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c.

Satisfacció dels usuaris de centre de dia:

Tornaria a escollir el Redós en una altra ocasió?

0%

10%

20%

30%

40%

Sense dubtar-ho

50%

60%

70%

Molt probablement

80%

10%

20%

30%

40%

50%

10

9

60%

70%

100%

90%

100%

Potser si

Valoració global del Redós amb nota (sobre 10)

0%

90%

= 9,1

80%

8

Del conjunt de dades a les enquestes hem exposat aqui les que aporten una conclusió. Per una
banda una nota global en una escala de l’1 al 10. Per l’altra l’opinió de si tornaríen a escollir el
Redós una en una altra ocasió. Aquesta darrera la considerem una valoració equivalent al grau
de fidelització que hem assolit.
Aquestes enquestes es repeteixen bianualment. No hi ha canvis significatius en relació a les
darreres. En tot cas enguany la participació dels residents ha estat més baixa, probablement pel
major deteriorament cognitiu global dels nostres usuaris que impedeix que hi participin en alguns
casos.
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Recursos humans

L’equip de
persones que
treballen al Redós
constitueix el
motor central que
mou tot el
projecte d’atenció
integral centrada
en la persona



Nombre de llocs de treball: 66



Nombre total de persones contractades febrer 2017: 87
o

77 dones

o

10 homes



Nombre de persones contractades amb discapacitat: 2



Contractació indirecta: 3
o

2 dones

o

1 home

Piràmide d'edat de la plantilla
> 65

Dones

56 - 65

Homes

46 - 55
36 - 45
26 - 35
16 - 25
-10

-5

0

5

10

15

20

Antiguitat en el centre

< 1 any

1a3

3a5

6 a 10

11 a 20

> 20

25

30

2017

Pág. 33

Nivell d'estudis

Sense

Primaris

Secundaris

Universitaris

Tipus de contracte

Fix

Eventual

Formatiu

Interinitat

Tipus de jornada

Temps complet

Temps parcial

Formatiu

ns/nc
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Dades econòmiques

Ingressos
1%

Serveis públics
Serveis privats
Donacions

46%
53%

Despeses
Personal

20%

Aprovisionaments
Despeses financeres

2%

Resta

12%
66%
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Programa “Redós acull”
a) Ajuts realitzats a fons perdut:

Acolliment
residencial
d'urgència

• 2.551,68

Al Redós arriben
demandes assistencials
que no poden ser
costejades parcialment o

2 Places de
centre de dia

• 6.014,37

totalment per part de qui
les requereix.
L’obra social de les
fundacions derivades de

Servei de
transport

• 539,53

les antigues caixes ha
minvat significativament.
Actualment els seus fons
s’adrecen a projectes
lligats a un elevat retorn

9.105,58 €

en imatge per a les
entitats financeres.
En aquest context, el
Redós procura donar

b) quotes de socis i donatius puntuals:

1.240,80 €

Saldo final: -1.664,78

resposta a les
demandes més urgents.
Necessitem
col·laboracions
econòmiques solidàries.

c) subvenció Ajuntament:

6.200,00 €

Responem amb
transparència.

e) bestretes associades a reconeixement de deute de 13 famílies: 13.127,55 €
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Afiliacions i col·laboracions:
El Redós està afiliat a:





FEATE que alhora pertany a
o Taula del Tercer Sector Social
o La Confederació – Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
Coordinadora Catalana de Fundacions
ADEPG
Finan3

Col·laboracions:
Generalitat de Catalunya.






















o Departament de benestar Social, Treball i Famílies
o Departament de Salut – ICS
o Departament de Justícia
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Consell Comarcal del Garraf
Entitat Tutelar del Garraf
FATEC – Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya
Obra Social La Caixa – Caixabanc
Alzheimer Catalunya
Entitat Cultural I Esportiva GER
Els Xulius – Centre Social Ribetà
Universitat de Barcelona – UB
Universitat de Vic – UVIC – Fundació Universitària Balmes
Instituts Montgrós i Can Puig (Ribes)
Institut Xaloc i Alexandre Galí (Roquetes)
Escoles Riera de Ribes i Costerets (Ribes)
Escola Pia (Sitges)
IMET
Associació de voluntaris Sant Camil
Banc d’Ulls
Associació Catalana per al Parkinson – ACAP – Delegació del Garraf
UGT

Activitats de Benchmarking amb:






Residència Municipal d’Avis de Juneda
Casa d’Empara de Vilanova i la Geltrú
Residència Geriàtrica Zoilo Feliu de la Bisbal d’Empordà

Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges
Residència Els Josepets de Vilanova i la Geltrú
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2018: compromesos en millorar

Ens esforçarem també,com sempre, en obrir nous espais de participació. Ni avorriment ni
ensopiment estaran presents en el nostre diccionari particular.

Gràcies per la vostra atenció. Restem oberts als vostres comentaris i suggeriments.

L’equip del Redós.
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