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PRESENTACIÓ
Novament, ens complau poder donar a conèixer un petit resum de les activitats que
durant l’exercici passat s’han dut a terme en aquest Centre.
Durant l’exercici 2010, s’ha continuat treballant i aprofundint en el model d’intervenció
centrat en la persona, millorant la participació, l’autonomia i l’integralitat en l’atenció
a les persones ateses al nostre Centre. Aquests principis, juntament amb els valors
institucionals, ens ajudaran a consolidar cada dia més la nostra Missió.
Considerem que és important ressaltar que la planificació assistencial pel 2010 s’ha hagut
d’adaptar als condicionants econòmics que ens envolten. Malgrat tot, i gràcies a l’esforç
de totes les persones que d’una manera o altra treballen i col·laboren en el nostre Centre,
es procurarà que l’impacte, pel que fa a la qualitat assistencial, sigui el menor possible.
També volem destacar l’esforç que s’ha fet per a disposar d’un nou equipament
assistencial per atendre a persones amb discapacitat psíquica en unitats especialitzades, i que esperem es pugui posar en funcionament el més aviat possible, per donar
resposta a la demanda social existent. Aquesta fita, juntament amb la reorientació de
les unitats de Salut Mental, faran possibles disposar d’uns serveis més actualitzats i de
qualitat a l’oferta assistencial del nostre Centre.
Un dels aspectes que cal remarcar, per la seva rellevància, és la consecució del certificat de gestió ambiental 14001 i en EMAS. Aquesta fita també ens ha de motivar per
seguir caminant amb l’objectiu de millora permanent en totes les vessants.
Finalment, volem agrair l’esforç i la dedicació que tots els professionals del Centre han
demostrat durant tot l’any 2010, i que ha estat imprescindible per aconseguir que la
qualitat assistencial que s’ofereix a les persones ateses sigui millor dia a dia. Així mateix
volem destacar la necessària col·laboració de totes aquelles entitats que fan possible
la continuïtat i millora dels programes i de les activitats que es desenvolupen. Esperem
que les aportacions esmentades tinguin continuïtat i es puguin millorar en el futur, per
tal de donar l’atenció adient a les persones que assistim.
Comitè de direcció

ÀREA D’ESPORT
Aquest any 2010 el servei d’activitat
física i esport ha continuat
adaptant-se a les necessitats dels
usuaris i a les seves motivacions per
tal de potenciar un estil de vida actiu
i millorar així la seva qualitat de vida.
El servei esta format per 2 tècnics
que han donat servei a 99 usuaris
de l’àrea d’atenció a la discapacitat
intel·lectual i a 52 usuaris de l’àrea
d’atenció a la Salut Mental dividits en
24 grups. La nostra feina no es limita
al centre aquest any hem realitzat
76 sortides, competicions, trobades,
pedalades, marxes…
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ÀREA D’ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
Serveis Residencials

Residència Sant Nicolau
i Sant Joan de Déu

Residència Santa Llúcia

- S’ha iniciat un programa
d’Hipoteràpia com una nova forma
de treball de l’àrea física i funcional en
les persones que tenen en aquests
àmbits una major afectació. Hem
observat millores de tipus psico-físicsocial en els seus participants. El
projecte ha estat subvencionat per
Obra Social Bancaja.
- Reestructuració dels espais de
centre de dia proporcionant millor
adequació i benestar per a les
persones usuàries.

Cal destacar el inici d’un nou projecte
pilot subvencionat per l’Obra Social
St. Joan de Déu, la Osteopatia Craneal
dirigida a persones amb un suport
extens.
S’ofereix un espai de benestar,
relaxació, calma i tranquil·litat que
contribueixi a reduir els estats
d’alteració conductual, controlant
els impulsos i millorant les relacions
interpersonals.
Destacar, l’ampliació de l’activitat de
Teràpia amb Animals Domèstics.

En la línia de l’Atenció Centrada en la
Persona, s’han creat espais de reflexió
on els residents poden expressar les
seves inquietuds. La seva implicació
i responsabilitat és fonamental per
gestionar les seves propostes i dur-les
a terme.
Flexibilitat horària pel que fa al gaudir
del seu espai personal, així com les
habitacions i altres dependències
íntimes. D’aquesta manera potenciem la
seva autonomia donant més qualitat de
vida a nivell personal.
Es millora la comunicació interna dels
professionals mitjançant aplicacions
informàtiques. També s’ha continuat
realitzant accions encaminades a
potenciar la seva inclusió social i
comunitària.

Distribució edats mitjanes

Llar Residència (Centre)
Llar Residència (Pisos)

59
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53
anys

Llar Residència Sant Joan de
Déu, La Merce i La Rambla

54
anys

46
anys

Residència Sant Nicolau
Residència Santa Llúcia
Residència Sant Joan de Déu

39
anys

SERVEIS DE CENTRE DE DIA
Centre especial
de treball “El Pla”

Tallers ocupacionals

Servei prelaboral

Aquest any podem destacar dins
el treball realitzat les activitats
emmarcades en dues grans àrees:

- Presentació del treball de
protocolarització dels indicadors de
qualitat, realitzat amb els altres serveis
prelaborals d’ALLEM, a la Jornada
de Treball d’Indicadors per Mesurar
els Criteris de Qualitat dels SPL. A la
vegada, s’ha potenciat l’ús de material
reciclat en el programa d’activitats,
destacant el nou taller d’elaboració de
sabó artesanal amb oli reciclat.

- Per una banda s’han desenvolupat
diversos tallers amb l’objectiu de
potenciar la comunicació i les
habilitats socials. Un exemple
d’aquestos han estat els Tallers
d’educació de les emocions i ràdio.
- S’ha establert una col·laboració amb
el servei Meteorològic de Catalunya
en la que es realitza diàriament la
recollida de dades climatològiques.

L’any 2010, CET “El Pla” ha seguit
afavorint la inclusió laboral de persones
amb més dificultat per accedir al món
laboral ordinari. Tanmateix, hem constatat
un canvi en el perfil de les noves
sol·licituds laborals, la qual cosa s’ha
traduït en una diversificació de la plantilla.
S’ha mantingut la dinàmica de
creixement, finalitzant l’any amb un
total de 56 persones amb discapacitat
contractades.

- Participació dels usuaris en accions
formatives (internes i externes)
complementàries al programa
d’activitats del servei.

En aquest període s’ha donat un fort
impuls a la formació dels treballadors,
amb l’objectiu de millorar la seva
professionalització i ocupació.

- Per l’altra s’ha continuat potenciant
les accions dirigides a familiaritzar-se
amb les noves tecnologies. Destaquem
les sessions d’informàtica aplicada
a l’educació, i també aquelles que
fomenten la comunicació amb familiars
i amics mitjançant el correu electrònic.

Amb la intenció d’assolir nous reptes i
adaptar-nos a la realitat social canviant,
s’inicia una recerca de futures línies de
treball.

Distribució per Serveis
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ÀREA DE SALUT MENTAL
El servei de Salut Mental compta amb
una Unitat de subaguts (20 places),
una Unitat d’Alta Dependència
Psiquiàtrica (40 places) i la Unitat
d’Atenció Psiquiàtrica Especialitzada
-UAPE- (10 places).

També s’ha portat a terme l’organització
d’unes vacances a la platja amb
la col·laboració de professionals
voluntaris.
Mantenim la nostra missió de treballar
per a prevenir el risc d’exclusió social de
les persones que precisen d’ingressos
de mitjana i llarga estada. Això es
tradueix en l’esforç per involucrar a les
famílies i a la comunitat en el rol que
els correspon dintre del llaç amb cada
subjecte.

Durant aquest any hem iniciat la
unificació dels processos assistencials
de totes les unitats amb l’objecte
d’optimitzar el programa de rehabilitació
psicosocial que centralitza l’oferta
terapèutica del Servei.
Es basa en un abordatge clínic
d’atenció integral a través del treball
interdisciplinari i que té com objectiu
oferir un espai que pugui allotjar
el sofriment psíquic i promoure la
producció de recursos personals per a
resoldre situacions de crisis subjectives.
Aquesta nova orientació del model de
treball ha implicat una reorganització
dels equips terapèutics, amb la qual
cosa es pretén optimitzar l’efecte del
treball en equip que és en l’actualitat la
base dels tractaments més moderns
i especialitzats en l’àrea de la Salut
Mental.

Percentatge anual d’ocupació

89

93

94

2006

95

94

2007
2008

Dins del Programa de Teràpia
ocupacional aquest any hem incorporat
les següents activitats: equinoteràpia,
tallers de cuina, l’hort, activitats de la
vida diària (rentat i planxat de roba) i
ampliació de les activitats de la tarda
amb un espai on cada pacient pot fer
aquella activitat individual que li motiva
com per exemple: lectura, cosir, murals,
informàtica, pintura, etc.

2009
2010

Ingressos

Derivacions

Altres serveis hospitalaris

Reingressos

Domicili familiar / propi / csm

Ingressos

Recursos laborals

79

31

Centres de Dia
Altres
60
23

54
27

1

1
1

0

1

VOLUNTARIAT
És important senyalar tot el treball desenvolupat durant aquests darrers anys dirigit a donar
a conèixer tant la pròpia institució com l’existència del Servei de Voluntariat dins d’aquesta,
mitjançant visites organitzades al centre per part de diferents entitats relacionades en
l’àmbit social i educatiu.
Això ens ha donat com a resultat la incorporació de nous voluntaris; actualment
comptem amb la col·laboració d’un total de 46 voluntaris que participen
activa i professionalment en diferents programes, dels quals destaquem:
el programa de formació de valors, l’acompanyament en activitats
d’oci i temps lliure, (ball, ioga, informàtica,...) l’acompanyament
individual i el reforç a les vivendes tutelades. A més, la seva
figura ha estat important en programes formatius tant del
propi centre, com externs com ha estat el II Congrés
Provincial de Voluntariat.
Tanmateix és important senyalar la participació
en campanyes de sensibilització
organitzades per la Federació Catalana
de Voluntariat: Fira del Voluntariat,
Campanya de recollida
d’aliments, la Campanya
pro-poble sahrauí,
Marató TV3...

RECURSOS HUMANS
La promoció de línies de treball basades en enfocaments centrats en la persona ha estat
l’eix vertebrador del programa formatiu: tant els continguts científico-tècnics, com els
aspectes ètics inherents a la relació assistencial o d’ajuda.
El segon focus d’interès s’associa a la necessitat de que el personal d’atenció directa
mantingui un bagatge formatiu comú i reconegut. El manteniment d’accions formatives
adreçades a l’adquisició duna visió assistencial compartida s’ha compaginat amb la
facilitació de l’accés i assistència a cicles i plans de formació reglada (majoritàriament,
formació professional de la branca sanitària).

Categories
Direcció
Gerencia
Direcció Administrativa
Direccions Assistencial

Mitjana
2010
3,50
1,00
1,00
1,50

Tecnics Assistencials
Titulats de Grau Superior
Titulats de Grau Mitjà
Cuidadors

181,61
11,89
31,01
138,71

Durant 2010 s’han implementat un total de 105 accions formatives. D’aquestes, 66 han
estat organitzades des de la Unitat de Formació (Formació Interna); facilitant alhora
l’assistència a 39 actes organitzats per entitats externes (Formació externa subvencionada).

Personal Administratiu
Oficials 1ª
Oficials 2ª
Auxiliars Administratius
Telefonistas

12,14
4,00
3,75
1,43
2,97

Atenent al perfil dels destinataris/àries, el pla de formació ha posat a l’abast dels
treballadors/es vinculats al Centre Assistencial 418 places, 8 inscripcions del personal
voluntari o membres de la Comunitat, i 160 places per al personal contractat en el Centre
Especial de Treball. Traduït a hores de formació, aquestes dades correspondrien a 7.062,
57 i 1.452 respectivament per a cada grup de destinataris.

Total

Els convenis amb centres educatius han permès que 13 estudiants acompleixin la formació
de practicum en el nostre centre (provinents, la majoria, de programes de formació
ocupacional —relacionats amb l’atenció a persones dependents— i reglada —Sanitària o
de Serveis a la Comunitat—).

Serveis i oficis
Coordinador de Serveis
Oficials 1ª
Serveis domèstics (bugaderia)

8,36
1,00
2,00
5,36
205,61

