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Un any més, ens satisfà presentar la Memòria del Centre Assistencial Sant Joan de Déu, amb
l’objectiu de donar a conèixer, encara que sigui abreujadament, el conjunt d’activitats que s’han dut
a terme durant el 2013. El seu contingut distribueix, per àrees d’assistència, un resum del conjunt
d’accions i activitats realitzades entorn a l’atenció integral de les persones.
Seguint amb el camí ja obert —en anteriors exercicis del Centre, per ampliar la nostra presència
i col·laboració amb la comunitat i les institucions del nostre àmbit d’influència— aquest any cal
esmentar la signatura, impulsada des de la nostra UFDiR, d’un conveni amb l’Institut de Recerca
Biomèdica de Lleida (IRB Lleida) i la Research Foundation Sant Joan de Déu (RF-SJD) amb la finalitat
d’iniciar i participar en activitats i grups de recerca alineats amb les activitats pròpies del Centre.
Destacar, tanmateix, la participació al projecte Enllaç dut a terme amb l’Orfeó Lleidatà i les entitats
de la Federació ALLEM, projecte guardonat amb el Premi Integració Social lliurat per la Federació
d’Ateneus; i la participació en el projecte Escola amiga de l’Obra Social Sant Joan de Déu, amb la
participació de professionals i persones ateses a l’aula, aportant el seu testimoni, amb l’objectiu de
sensibilitzar i transmetre valors entre els estudiants.
Volem també fer menció de la celebració, al novembre, de la Primera Jornada de Rehabilitació Psicosocial Intensiva, organitzada per l’àrea de salut mental, amb el lema Impulsem l’empoderament i
amb gran satisfacció dels participants. Aquesta jornada ha permès donar a conèixer els resultats del
treball realitzat durant els anys de trajectòria assistencial de l’àrea, amb el desig i la pretensió de que
sigui la primera d’una fita consolidada per properes edicions.
Finalment agrair, i a cadascú en la seva vessant, la dedicació i l’esforç dels professionals, famílies,
voluntaris i institucions, que fan possible millorar, dia a dia, l’atenció a les persones que en nosaltres
dipositen la seva confiança.
Comitè de Direcció
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Llar Residència
Cal destacar aquest 2013 el treball dirigit al foment del confort, la comoditat i seguretat de les persones a la seva llar mitjançant:
• Augment de l’ús dels espais de vida.
• Ús de comunicació augmentativa, facilitant l’orientació i accés a persones que precisen de suport
més elevat.
• Cura de les pertinences personals.
• Reestructuració del servei de roberia per accedir i triar la pròpia roba.
Continuem treballant acompanyant accions als entorns comunitaris tals com:
• Projecte “Art i ganxet” que permet desenvolupar habilitats i capacitats personals en entorns normalitzats.
• Activitats que fomenten l’autogestió de les persones i els rols funcionals.

Envelliment i pluridiscapacitat
Les persones ateses, es distribueixen en els següents grups d’edat:
3
14

3

20-29 anys

4

30-39 anys
5

40-49 anys
50-59 anys
60-69 anys
70-79 anys
80-90 anys

16

19
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El 46% dels residents són majors de 60 anys.
Durant aquest any s’ha treballat, principalment, la identitat pròpia de la persona dins del servei,
mitjançant:
•
•
•
•
•

Creació d’espais de treball conjunt: tècnic / personal atenció directa / persones ateses / referents
L’elecció i la decisió de les persones com a element transversal
Re-significació de l’ocupació com a necessitat bàsica de les persones
Increment de l’oferta d’activitats
Implantació de la metodologia 5S’

Trastorns de la conducta
L’eina principal que estructura el treball amb les persones ateses amb discapacitat intel·lectual i
trastorn de la conducta és el Pla Individual d’Atenció Especialitzada. Aquest es realitza sota el model
d’Atenció Centrada en la Persona, éssent el Suport Conductual Positiu l’eina bàsica de treball.
A destacar, l’obertura de la Unitat de Trastorns de la Conducta Sant Agustí, ubicada en un nou complex dins del Centre Assistencial que en un futur albergarà a més serveis.
La franja d’edat de les persones ateses, en l’actualitat, és la següent:
6
18-30 anys
31-40 anys

2

11

41-50 anys
51-67 anys

10
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Vivendes inclusives
Durant el 2013, s’ha continuat amb el Grup d’Autogestors, treballant valors com: comunicació i escolta, companyerisme, respecte, empatia, habilitats socials, resolució de conflictes, perspectiva de
gènere i coeducació, igualtat, gestió de les emocions, tolerància, frustració, etc.
Accions a destacar:
• Participació en els Programes de Recollida d’Aliments realitzats durant l’any en la localitat
d’Almacelles.
• Participació dels residents en el registre diari informàtic.
• Participació en les dues Maratons de TV3 amb la preparació de coques i fruita per vendre, i enviar
els diners recaptats als responsables de l’organització.
• Durant el 2013 s’ha iniciat el Programa de Suport a l’autonomia de la pròpia llar, atenent a 4 persones, amb el suport de personal d’atenció directa de forma intermitent. Aquest programa, implica
un pas endavant per potenciar autonomia i integració de les persones ateses.

serveis de centres de dia
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Tallers ocupacionals
El programa ocupacional que ofereix el servei de dia es configura i s’adapta segons les motivacions
i necessitats de cada persona atesa, amb l’objectiu de promoure i mantenir els criteris d’autonomia,
normalització i inclusió, i a l’hora potenciant l’empoderament dels participants.
Reflectim activitats realitzades i nombre de participants en les mateixes:
16

8

13

24

Costura

8

Ganxet
TIC’s
41

Meteorologia
Radio
Relaxació
Reminiscència
Est. Cognitiva

28

8

Lesctoescriptura
Activitats intergeneracionals

14

17

A destacar que les activitats han estat escollides per les persones ateses, de forma individual d’acord
amb les seves inquietuds i preferències.

serveis de centres de dia
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Prelaboral
A destacar l’assoliment de l’objectiu del servei, inserció laboral. En el 2013 un 20% de les persones
ateses s’han incorporat al mercat laboral. Totes elles ho han fet a través del CET El Pla.
Degut a aquesta característica, el servei es troba una fase inicial d’adequació, amb l’objectiu d’assolir
insercions laborals en nous espais de treball.
A continuació es mostren les baixes que s’han produït al servei:

5

Insercions laborals

4

Baixes voluntàries

Les fonts de derivació de les persones ateses, han estat:
25%

ADP
25%

Subaguts
Centre de dia
ICASS

25%

25%
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El Centre Assistencial compta amb una àrea d’internament per atendre els problemes de salut mental que forma part de la xarxa sanitària pública del territori de Lleida. Disposem d’una Unitat de
Subaguts (20 places), una Unitat d’Alta Dependència Psiquiàtrica (40 places) i la Unitat d’Atenció
Psiquiàtrica Especialitzada (10 places).
El model de treball està orientat per les directrius de l’atenció centrada en la persona i immers en el
context terapèutic de la rehabilitació psicosocial intensiva. Els conceptes d’aquesta línia de treball
són l’assistència integral, atenent a les especificitats de les problemàtiques de la salut mental i basada en el treball d’equip amb visió interdisciplinària.
La complexitat progressiva que s’observa en els problemes de salut i les diferents situacions de risc
d’exclusió social, fan que aquest servei mantingui una actitud dinàmica, proactiva i responsable.
L’horitzó de la pràctica és la millora de la qualitat de vida, la inserció social i la promoció de l’exercici
de drets per a les persones ateses.
Durant l’any 2013 s’han potenciat algunes àrees del Programa Intensiu d’Activitats Rehabilitadores
(PIAR) com per exemple l’àrea productiva en la qual es treballa la millora d’habilitats ocupacionals i
laborals. Entre altres activitats s’ha destacat la realització del “Taller de reciclatge de roba i paper” i
el “Taller artesà” a través dels quals s’ha propiciat el llaç amb la comunitat mitjançant la venda dels
seus productes.
A nivell de l’organització interna del servei s’ha pogut mantenir una continuïtat assistencial dins dels
paràmetres de qualitat aconseguits, malgrat els repetits canvis institucionals i transformació que està
vivint el Centre Assistencial. El compromís amb l’activitat assistencial és la nostra prioritat i l’equip
ha sabut acollir nous professionals d’una manera humana i professional per no ressentir l’espai de la
intervenció clínica que se sosté diàriament.
Finalment l’any 2013 s’ha realitzat la Primera Jornada de Rehabilitació Psicosocial amb el lema:
“Impulsem l’empoderament” a través de la qual s’han presentat gran part dels resultats del treball
d’aquests primers anys de trajectòria assistencial de l’àrea de salut mental. S’ha comptat amb
ponents d’alt rigor científic de l’àmbit de la salut mental i també professionals significatius que
formen part del projecte original d’aquest servei. S’ha aconseguit la repercussió que s’esperava,
no només a la pròpia xarxa de salut mental sinó també en l’entorn universitari, permetent així un
inici en l’esfera de promoció del coneixement sobre el nostre tema de referència que és el trastorn
mental greu.

àrea de salut mental
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Indicador d’activitat clínica. Número d’altes anuals Salut Mental
3 (2%)
Subaguts

54 (37%)

ADP
90 (61%)

UAPE

Indicador de reinserció i vinculació a la comunitat.
Lloc de derivació a l’alta. Unitat de Subaguts
1% 1%
Altres serveis hospitalització

41%

Domicili familiar o propi/CSM
57%

Vivendes tutelades
Altres

serveis transversals
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Servei d’Atenció Espiritual i Religiós (S.A.E.R.)
Àrea d’atenció transversal que ofereix atenció a les necessitats espirituals i religioses de les persones
ateses, les seves famílies, els/les voluntaris/es i professionals, des del respecte i la pluralitat religiosa.
En el present exercici, s’ha donat continuïtat a celebracions i peregrinatges que fomentin la inclusió
comunitària i s’ha participat en un total de 16 grups en els tallers de formació en valors i sortides
culturals.

Voluntariat
Ressenyar que durant aquest darrer any, s’ha observat un important creixement pel que fa al nombre
de voluntaris. S’ha passat dels 40 al 2011, als 52 al desembre del 2013.
Una altra dada important ha estat l’arribada de voluntaris/es amb una mitja d’edat més jove.

Edat mitjana

65
57

2011

2013

Es consolida la figura del voluntari home, tot i que continua predominant la figura de la dona. Destacar, igualment, que cada cop arriben al Centre més demandes de persones interessades en realitzar
voluntariat procedents de la ciutat de Lleida. Fins ara el lloc principal de procedència era la localitat
d’Almacelles.
15 homes

37 dones

total Voluntaris 52

En aquests moments el Voluntariat esta present en 56 programes/activitats. D’aquestes, 12 estan
vinculades a les unitats de Salut Mental, 40 als Serveis de Discapacitat Intel·lectual i 4 a tasques
generals vinculades al centre (administració, gestió, etc).
D’entre les diferents activitats destaquem: informática, equinoteràpia, grup de jubilats, activitats de
costura, suport en la Festa de les Famílies, activitat de Fenologia i Meteorologia, taller d’aprenentatge
de lectura i escriptura, suport a les vivendes inclusives i la presència cada cop més nombrosa en
campanyes comunitàries.

serveis transversals
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Pel que fa a la participació del Voluntariat en programes de formació, indicar que s’ha realitzat un
important esforç afavorint i potenciant la participació del/a voluntari/a en programes de Formació,
tant dins del propi Centre com a nivell Provincial.

Activitat física i esport
Persones ateses per activitats
Educació física

SM
DI

Natació
Programa d’adherència
Ciclisme
Senderisme
Futbol
Multiesport
Bitlles
Activitat rítmica
Tennis taula
Boccia
20

40

60

80

100

120
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Unitat de Formació, Docència i Recerca (UFDiR)
Durant l’any 2013 s’han dut a terme un total de 104 accions formatives: 36 han estat formacions
internes per a professionals del centre i 68 accions formatives externes subvencionades. També s’ha
realitzat al centre un calendari de sessions clíniques mensuals obert a personal intern i extern a la
Institució.
Pel que fa a la docència, han realitzat pràctiques al nostre centre un total de 24 alumnes, estudiants
de diferents disciplines.
Des de la UFDiR es vol impulsar i potenciar també la recerca, al ser aquesta una eina imprescindible
en la construcció del coneixement i la innovació, i un pilar fonamental del desenvolupament.
El passat 8 de novembre del 2013 es va signar un conveni entre l’Institut de Recerca Biomèdica de
Lleida (IRB Lleida), la Research Foundation Sant Joan de Déu (RF-SJD) i el Centre Assistencial Sant
Joan de Déu. Amb la signatura d’aquest conveni es volen impulsar conjuntament, noves línies de
recerca en l’àmbit psico-social i biomèdic amb vulnerabilitat social, com poden ser la qualitat de vida,
la rehabilitació, la reeducació, la integració comunitària, l’envelliment en Discapacitat Intel·lectual, el
deteriorament cognitiu...

Comunicació
Indicadors

CASJD Almacelles
2011
2012
0
9
3
2
10
25

2010
3
2
9

Contactes
Actes de comunicació
Impactes

CASJD Almacelles
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60

Impactes
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Finançament
1% 5%
26%

Departament de Benestar Social i Família
68%

Departament de Salut
Altres organismes públics
Particulars

RRHH
Categories
Direcció
Direcció Qualitat
Direcció Administrativa
Direccions Assistencial
Caps d'Àrea
Discapacitat Intel·lectual
Salut mental
Infermeria
Coordinacions
Formació, Docència i Recerca
Qualitat
Tècnics Assistencials
Psiquiatra
Metge generalista
         Psicòlegs/ogues
Diplomats infermeria
Treballadors Socials
         Educadors/es Socials
Terapeuta Ocupacional
         Aux. infermeria/cuidadors
Personal Administratiu i Recepció
Serveis i oficis
TOTALS

2013
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
170,75
2,10
0,08
8,26
16,80
5,94
3,21
2,01
132,36
15,01
8,10
201,86

Dones
74%
Edat mitjana
41,10

Homes
26%
Antiguitat mitjana
8,07

