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1. PRESENTACIÓ 
 
Durant l’any 2015 hem celebrat el 10é aniversari de la posada en marxa de Palamós Gent 
Gran amb tot un seguit d’actes que s’explicaran a la present Memòria juntament amb tota 
l’activitat assistencial i els recursos utilitzats per portar-la a terme. 
 
Al llarg d’aquests 10 anys el centre s’ha posicionat com a referent a la Comarca del Baix 
Empordà treballant en estreta col·laboració i integració de serveis amb l’Hospital de Palamós 
i els Centres d’Atenció Primària, omplint el buit assistencial que es patia en el territori pel 
que feia a llits de convalescència, d’atenció de cures pal·liatives i llits de residència assistida 
pel municipi de Palamós. 
 

Les persones ateses a Palamós Gent Gran al esser un centre mixt sociosanitari i social es 
beneficien d’unes sinèrgies positives a tots nivells tant estructurals, com organitzatives i 
sobretot assistencials. Al procedir a la lectura de la present memòria recomanem tenir 
present que a vegades es fa difícil exposar tota la informació de manera suficientment 
desagregada. Així, cal dir que la major part de dades i indicadors fan referència als recursos 
de Residència i Centre de Dia i, en principi només es facilitarà informació d’aquests serveis. 
Quan això no sigui possible, fonamentalment en el cas dels serveis generals i d’altres 
serveis de suport, la informació farà referència a tot el Centre incloent-hi els recursos 
sociosanitaris. 
 

Hem continuat  l’esforç d’adaptació al context socioeconòmic general, amb  la racionalització 
de la despesa cares a poder mantenir l’equilibri pressupostari de l’Entitat.  
 
L’any 2015 hem mantingut una bona activitat assistencial amb uns índex d’ocupació òptims 
en tots els recursos i serveis, que ha estat del 98% en els recursos d’internament i del 71% 
de mitjana en els serveis diürns. 
 
Aquests 10 anys ens encoratgen a tots els professionals del Centre a continuar treballant 
molts més anys amb rigor, qualitat i responsabilitat, sempre orientant els nostres serveis a 
oferir el millor benestar als nostres pacients/residents i familiars, tot i continuant adaptant-
nos a la conjuntura actual. 
 
 
 
 
 
 
 

Palamós, juliol 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. INTRODUCCIÓ 
 
 



 

Memòria 2015 Palamós Gent Gran 4 

2.1 Missió/Valors/Visió 
 

La missió de la nostra entitat reflecteix la nostra raó d’ésser i el propòsit bàsic cap on 
apunten totes les nostres activitats, juntament amb uns valors que son uns principis ferms 
com a marc de referència  que regulen la nostra organització, sense perdre, amb la nostra 
visió, l’assoliment d’uns objectius a mig i llarg termini. 

 
Missió:  
Prestació de serveis de qualitat en l’àmbit de la salut i la dependència, al Baix Empordà, 
d’acord amb un model d’atenció integrat i orientat al ciutadà. 
 
Valors:  
 Respecte: envers els ciutadans, els professionals i l’entorn 

Equitat: en la gestió de recursos i en el tracte a professionals i pacients. 
Implicació: per garantir compromís, participació, rigor, discreció i professionalitat. 
Flexibilitat: per tenir agilitat i capacitat d’adaptació 
Proximitat: per ser accessibles, transparents i oferir bon tracte. 
Innovació: utilitzar el coneixement i la creativitat per implementar noves 
metodologies. 

 
Visió:  
Oferir serveis excel·lents i integrats per millorar el nivell de salut i d’autonomia dels ciutadans 
al Baix Empordà. 
 
 

2.2 Titularitat/ Gestió 
 

 
L’Entitat titular i responsable de la gestió de Palamós Gent Gran (d’ara endavant PGG) és la 
Fundació Hospital de Palamós, entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 1768, que 
també es titular de l’Hospital de Palamós 
 

Per l’associació de la Fundació i el Consell Comarcal del Baix Empordà, l’any 1994, es va 
constituir el Consorci Assistencial del Baix Empordà , CABE.  
 

I, l’any 2001, per donar resposta als canvis assistencials i organitzatius propis i de l’entorn, 
es va crear un ens format per la Fundació de l’Hospital i el CABE, que s’anomena Serveis 
de Salut Integrats del Baix Empordà, AIE, -SSIBE-, que presta els serveis centrals no 
assistencials de la nostra Entitat, com son: compres i logística, econòmic-financer, control de 
gestió, enginyeria, recursos humans amb servei de prevenció, docència i formació, medi 
ambient, qualitat, comunicació i àrea jurídica. 
 

A la vegada per tal d’atendre l’alt grau d’especialització necessari per a la prestació d’un 
servei hoteler de qualitat, des de l’any 2010 la gestió dels serveis hotelers de tota la nostra 
entitat i que engloba: cuina, bugaderia, jardineria, DDD i neteja es assumida per 
Emporhotel AIE, ens jurídic creat específicament per a aquesta finalitat.  
 
I, per últim, l’any 2011, per donar impuls i optimitzar tots els recursos i programaris 
informàtics es va constituir una nova societat juntament amb la Fundació Salut Empordà de 
Figueres, anomenada Emporsis AIE. 
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2.3 Organigrama 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.4 Tipologia de Centre  
 

PGG es un centre que es configura com una plataforma de serveis, majoritàriament dirigits a 
persones grans malaltes, persones que, amb independència de la seva edat  pateixen 
malalties cròniques evolutives, persones amb situació de malaltia terminal, i persones grans 
que no tenen un grau d’autonomia suficient per a  realitzar les activitats de la vida diària i 
necessiten atenció o supervisió continuada. Així doncs, PGG es un establiment de tipus 
mixt, social i sanitari. 
 

L’atenció que precisen aquestes persones es desenvolupa en dos àmbits assistencials 
concrets: 
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1. Serveis d’internament: la situació de salut, situació social i nivell de dependència, 
orientarà l’ingrés a una o altre unitat, segons els criteris establerts per l’equip 
assistencial, fixats pel CatSalut i/o la Direcció general de Protecció Social (abans 
Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal –SISPAP-, que 
va assumir l’estructura i finalitats de l’anterior ICASS ) 

1.1  Unitat de Llarga estada geriàtrica i psicogeriàtrica: 65 llits 
1.2  Unitat de Mitja Estada de convalescència i cures pal·liatives: 40 llits 
1.3  Unitat de Residència Assistida: 65 llits 

2. Serveis d’atenció diürna: l’estada a un o altre servei també ve definida per una 
sol·licitud prèvia on també s’estudien aspectes de salut, socials i de dependència. 

2.1  Centre de dia: 30 places 
2.2  Hospital de dia: 20 places. 
 

Mitjançant Resolució de data 10 de febrer 2006 del aquell moment Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials , PGG fou acreditat com a  entitat col·laboradora del 
Programa de suport a l’acolliment residencial per a gent gran (residència assistida i centre 
de dia), signant-se en la mateixa data el pertinent Conveni de col·laboració entre ambdues 
institucions. Es varen determinar 50 places de residència pública i 15 places com a places 
privades. 
Com a Centre de dia es disposen de 20 places públiques i 10 privades. 
 

La Residència Assistida està inscrita amb el nº S06385 en el Registre d’Entitats, Serveis i 
Establiments Socials (Secció establiments d’atenció a la gent gran) del Servei d’Inspecció i 
Registre de l’actual Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Centre de Dia està 
inscrit amb el nº S06386 del mateix Registre. 
 
 

2.5 Localització i Estructura 
 

Les dades de localització i contacte de PGG són : 
Carrer Provença, 36 - 17230-Palamós 
Tel.  972 60.92.92   -   Fax. 972 60.93.93 
Email:  infoPGG@ssibe.cat 
Pàgina web :   http://www.ssibe.cat/ 
 

 

mailto:infoPGG@ssibe.cat
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La Residència assistida consta de 65 places, repartides en dues unitats, una amb 40 llits i 
l’altra amb 25 llits. 
 

 Planta-1: Unitat de 40 places: 14 habitacions dobles, 12 habitacions individuals. 

 Planta-2: Unitat de 25 places: 6 habitacions dobles, 13 habitacions individuals. 
 

Cada unitat disposa de control d’infermeria, WC assistits, sala de consulta, sala de reunions 
per l’equip interdisciplinari i saleta per a activitats. 
 

Es disposa d’ajuts tècnics i equipament idoni per a facilitar la mobilització dels residents i 
ajudar a desenvolupar les tasques assistencials a tot el personal: grues elèctriques, llits 
elèctrics amb baranes, cadires i banyeres de dutxa, matalassos per a la prevenció les 
lesions per pressió i ajudes tècniques per a facilitar la deambulació i transferències dels 
residents. 

 
Els Serveis de Centre de Dia estan integrats a la zona de residència assistida de la planta 
1,  i a la unitat de psicogeriatria de la planta 2. 
A cada unitat hi ha un bany assistit amb tot l’equipament necessari, i WC masculí i femení. 
Cadascun dels assistents disposa d’una guixeta  individual, on poden guardar els seus estris 
i roba personal. 
 

Les unitats de Residència Assistida i centre de dia comparteixen els següents espais i 
serveis amb la resta de les Unitats sociosanitàries 
  

 Rehabilitació, teràpia ocupacional i logopèdia 

 Podologia 

 Perruqueria 

 Dipòsit de medicaments 

 Direcció, Administració, Unitat d’atenció al ciutadà i Treball Social 

 Sala Polivalent / Capella on es configuren les àrees de docència i formació, i 
Biblioteca,   

 Consultes externes: EAIA de cures pal·liatives i EAIA d’avaluació i diagnòstic de 
trastorns cognitius. 

 Jardí terapèutic. 
 

Serveis Generals: 

 Cafeteria-menjador 

 Cuina 

 Magatzem de Bugaderia 

 Magatzems generals 

 Vestuaris 

 Mortuori 

 Manteniment i Instal·lacions 

 Serveis de Neteja. Residus 
 
 

2.6 Accés al Centre 
 

Des de el juliol 2012, arran del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad es van modificar 
algunes disposicions de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomia 
Personal y Atención a las persones en situación de dependència. 
 

Així i segons l’esmentat anteriorment es va plantejar una nova estructura de Graus I, II o III 
de dependència, eliminant-ne els nivells. 
El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un 
requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes 
per la Llei de la dependència. 
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Per accedir al servei de Residència assistida de PGG cal: 
 

a) l’acreditació de la situació de dependència, Grau III de gran dependència, o Grau II 
de dependència severa, per mitjà de la resolució emesa per l’òrgan de valoració 
corresponent.  
 

b) l’acreditació de la situació de necessitat, per a les persones amb un Grau I, 
mitjançant la sol·licitud en imprès normalitzat, únic per a tots els serveis, que conté dades 
personals, familiars, econòmiques, socials, i altres d’interès per a l’assignació del recurs, i 
que es presentarà als Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària del Municipi corresponent, 
d’acord amb allò establert de l’Ordre BEF/468/2003, de 10 de novembre, per la qual es 
regula el procediment i els criteris d’accés al serveis i programes d’atenció a la gent gran. 
 

Una vegada assignat el recurs de Residència, si l’usuari ha escollit el nostre Centre, entra en 
llista d’espera, aportant un document  on hi ha la proposta de servei i es valora que s’efectuï 
la corresponent reserva. 
L’eina de comunicació i de gestió utilitzada és una web compartida per als gestors de la 
SISPAP i els responsables de PGG, única per a tot Catalunya, i des d’on es tramiten els 
ingressos, s’actualitza la llista d'espera i s’informen les baixes del Centre. 
 

Segons el mateix Decret, el Servei de Centre de Dia de la xarxa pública, es un servei 
d’acolliment diürn que dóna suport a les persones grans que necessiten organització, su-
pervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l’atenció pròpia de 
l’entorn familiar. 
 
Els requisits per accedir a aquest servei també son: l’acreditació de la situació de 
dependència, o l’acreditació de la situació de necessitat i, una vegada assignat el recurs de 
Centre de dia, l’usuari entra en llista d’espera, prèvia presentació en el Centre del document 
de reserva de plaça. 
 

En cas de voler accedir en règim privat a les dues categories de serveis, Residència o 
Centre de dia, els ciutadans i/o els seus familiars que ho desitgin, sol·licitaran dia i hora a 
Admissions de PGG per a concertar visita amb la Treballadora social, cares a poder rebre 
informació sobre aquests serveis.. 
Es recolliran totes les dades i documentació que inclouran aspectes de salut, socials, 
familiars i econòmics, per tal de valorar el nivell de dependència. El barem establert per 
accdir als serveis de Residència Assistida va ser aprovat per el Patronat de la Fundació 
Hospital de Palamós. 
Les persones entraran en una llista d’espera gestionada per la treballadora social i el Cap 
d’admissions de Palamós Gent Gran. 
 

Per accedir al Centre de dia cal preveure si la persona precisarà transport adaptat, o bé 
vindrà acompanyada per la seva família, en cas de requerir transport adaptat i sol·licitem i 
programem a Creu Roja. 

 
2.7 Tipologia d’usuaris atesos i objectiu dels serveis 
 

El Servei de Residència Assistida va dirigit a les persones grans en situació de 
dependència, i va orientat a facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les 
seves necessitats d’assistència integral a les activitats de la vida diària per afavorir la 
recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social. 
 

Els Serveis d’acolliment diürn donen suport a les persones grans que necessiten 
organització, supervisió i assistència, i l’objectiu es afavorir la recuperació i el manteniment 
de l’autonomia personal i social, mantenint la persona en el seu entorn social i familiar en les 
millors condicions, i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans 
dependents.  
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2.8 Cartera de serveis 
 

Palamós Gent Gran ofereix: 
 
Com a serveis essencials : 

 Allotjament ( per a Residència Assistida ) 

 Acolliment i convivència 

 Manutenció. 

 Atenció personal en les activitats de la vida diària. 

 Atenció sanitària (per a Centre de Dia només en cas d’urgència) 

 Readaptació funcional, amb fisioteràpia i teràpia ocupacional, rehabilitadora i/o de 
manteniment. 

 Dinamització sociocultural 

 Suport social i psicològic per l’usuari i la seva família.  
 
Com a serveis opcionals: 

 Hora suplementària per a centre de dia 

 Àpats suplementaris 

 Cosidora 

 Transport adaptat 

 Podologia 

 Perruqueria unisex. 

 Servei religiós catòlic el primer divendres de mes, i si cal es pot gestionar atenció per 
altres confessions, religions o cultes. 

 Gestió d’acompanyaments 
 
 

3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Gestió de RRHH 
 
En el quadre següent es detalla el capital humà per grup professional que conforma tot 
l’equip de treball de tot el Centre Palamós Gent Gran a 31-12-2015 
 
 

GRUP PROFESSIONAL HOMES DONES TOTAL 

Auxiliars de geriatria / gerocultores 3 71 74 

Infermeria 7 20 27 

Fisioterapeuta 0 3 3 

Metgessa 0 7 7 

Terapeuta ocupacional 0 2 2 

Psicòleg 1 1 2 

Educadora social 0 1 1 

Logopeda 0 1 1 

Treball social 0 3 3 

Farmacèutica 0 1 1 

Auxiliar de farmàcia 0 2 2 

Zeladors 8 5 13 

Responsable higiènico-sanitària + Direcció  tècnica 
+coordinadora RRHH 0 3 3 

Administratius –GIROASSIST- 1 3 4 

Cap d'admissions i Atenció al ciutadà 1 0 1 

Total 21 123 144 
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Les necessitats de personal estan organitzades seguint els requeriments establerts en la 
normativa, i segons l’acord de col·laboració per l’acolliment residencial.  
Així, per l’atenció directa dels residents disposem del personal necessari per garantir-ne 
l’atenció, però atès que compartim serveis amb unitats sociosanitàries, gaudim de beneficis 
assistencials, com per exemple disposar de metges consultors en neurologia, cirurgià 
general i rehabilitació a la pròpia residència, que eviten consultes i desplaçaments 
innecessaris a l’Hospital. 
 
Tal com hem explicat, la gestió d’hoteleria - que inclou cuina, neteja, bugaderia i control de 
residus- està a càrrec d’Emporhotel AIE, amb el seu personal propi. 
 

Disposem d’una unitat d’Admissions-Recepció oberta 13 hores al dia, de 8.00 a 21.00 tots 
els dies de l’any, amb 4 administratius adscrits i un Cap d’Admissions, que a la vegada 
desenvolupa les tasques d’Atenció al ciutadà.  
 

A més a més de la Directora Tècnica, completen l’staff del centre una Diplomada 
d’infermeria (DUI) que exerceix les funcions de Responsable higiènic-sanitària i una DUI 
amb funcions de Coordinadora de suport per a la gestió dels RRHH. 
 
Tot i que a principis de l’any 2014 en aquell moment l’anomenat Departament de BS i F, va 
publicar unes mesures d’adequació dels requeriments professionals i modificació de la ràtio 
d’atenció directa per els residents de Grau II i en els de Grau III, cares a assegurar la 
sostenibilitat del sector, i que mantenia la presència efectiva de totes les categories 
professionals, en el nostre Centre PGG no ho vàrem aplicar al esser una mesura transitòria i 
opcional. 
 

HORES DE PERSONAL DISPONIBLES Desembre 2015 
REQUERIMENTS  

NORMATIVA 

GRUP GEROCULTOR Aux. Geriatria/Gerocultores Hores/any hores/any 

 Total auxiliars 37.041 33.880 
    

GRUP SANITARI Diplomats infermeria 4.380 3.863 

 Metgessa 494 460 

 Fisioterapeuta 1.976 1.933 

 Total Grup Sanitari 6.850 6.256 
    

GRUP SOCIAL Treball social 1.112 1.105 

 Psicòleg 1.165 782 

 Terapeuta Ocupacional 494 710 

 Educadora social 1.112 1.105 

 Total Grup Social 3.883 3.702 

 
Planificació de persones 
 

Per raons d’obsolescència tècnica, el 2015 es va canviar el programari informàtic de gestió 
de recursos humans, passant a utilitzar el programari anomenat IntegRHo. Aquest canvi ha 
comportat un llarg període d’adaptació per part dels comandaments així com la no 
disponibilitat de dades de despesa de personal, fet que ha dificultat en gran mesura la 
explotació de la informació i, sobretot, la comparació amb anys anteriors.  
Aquest programari facilita consultar dades d’unitats, treballadors, places i llocs de treball 
(fixes, contractes i històrics) i introduir incidències de tot tipus (vacances, baixes, 
indispostos, mobilitats, cobertures temporals, hores a retribuir, permisos etc..) i possibilita les 
gestions administratives del personal. 
Tanmateix, dins la intranet hi ha l’icona del portal del treballador on cadascú pot consultar 
les dades personal i laborals, el calendari de treball i els fulls de salari. 
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Conveni laboral d’aplicació 
 

Atès que en el nostre centre tenim activitat concertada amb el Servei Català de la Salut que 
comporta uns ingressos habituals i continuats superiors al 50% de la facturació i degut a que 
els Serveis de Residència assistida i Centre de dia estan en el mateix edifici, actualment 
apliquem el 1er. Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’aguts, Centres d’Atenció 
Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català 
de la Salut, que va entrar en vigor l’1 de maig 2015 i te una durada fins el 31 de desembre 
2016 
 

Aquest Conveni estableix l’aplicació d’una part de retribució variable -DPO’s- per a la majoria 
dels professionals: titulats de grau superior, mitjà i auxiliars.  
 
Pla d’acollida de nous treballadors 
 

Una vegada recollides les dades personals i documentació necessària per iniciar el procés 
de contractació, habitualment es facilita al professional seleccionat un període de pràctiques 
de formació inicial. S’aplica el Protocol d’acollida de l’Entitat 
 

 Es lliura una carpeta on hi ha la documentació més rellevant del centre segons sigui 
diplomat d’infermeria, auxiliar de geriatria o clínica, o auxiliar sanitari: protocols 
assistencials, circuits de roba i comandes, fitxa de prevenció de riscos, normativa de 
funcionament del centre, organigrama......... 

 Se l’indica que ha d’assistir en una data i hora concreta a una consulta del Servei de 
Prevenció i Unitat de Salut laboral,  per tal de realitzar la revisió mèdica inicial i la 
formació en prevenció de riscos i gestió ambiental. 

 El nou treballador disposarà de la uniformitat i calçat adequat, se li assignarà una 
guixeta i se li mostra la zona de vestuaris. 

 Tanmateix, se li assigna codi personal i exclusiu d’accés a la xarxa informàtica. 

 Alhora, disposen d’accés a la Intranet, bústia de correu electrònic, accedir al portal 
del treballador per  imprimir el planning de treball i poden visualitzar/imprimir la 
nòmina si els hi cal. 

 
Selecció de persones i política de mobilitat 
, 

L’any 2015 a PGG es va realitzar una convocatòria de canvi de lloc de treball i convocatòria 
externa de places. Tanmateix, també es va activar el procés de mobilitat canvi de torn i 
promoció interna, que es realitza al llarg del primer trimestre de l’any. 
Tot l’any es van cobrir les vacances i baixes laborals amb contractes de substitució sense 
incidències. 
  
Règim disciplinari 
 

L’any 2015 es van procedir a tramitar: 
 
 

Advertiments verbals 1 

Acomiadaments  2 

Sanció 1 

 
 
Representació Legal dels treballadors. 
 

El Comitè d’empresa de Palamós Gent Gran és el mateix que el de l’Hospital de Palamós, la 
representació sindical la conformen CCOO, SATSE, UGT i Sindicat de Metges de 
Catalunya. La Direcció de RRHH i el Director-Gerent de l’Entitat tenen establertes reunions 
periòdiques amb el Comitè d’empresa.  
Al llarg de l’any 2015 es varen realitzar 4 reunions ordinàries: el 11 de març, l’10 de juny, el 
9 de setembre i el 9 de desembre. 
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Conflictivitat laboral 
 

- No hi ha haver incidència de cap conflicte laboral ni vaga. 
 

 
3.2 Formació Continuada 
 

El Pla de Formació de la nostra Entitat és un dels nexes d’unió entre els diferents centres de 
treball, àmbits i fins i tot de les diferents empreses de la nostra organització.  
Les accions formatives integren les diverses línies de treball de l’Entitat –atenció 
hospitalària, atenció primària, atenció sociosanitària i atenció a la dependència- amb la doble 
finalitat de trencar la imatge de compartiments estancs entre els professionals de 
l’organització i alhora reforçar el procés d’assistència integral a l’usuari. 
La formació s’adapta a les necessitats de l’organització tant estratègiques com operatives, 
tant de comandaments com dels propis treballadors, i essent possible la seva execució 
durant l’any. Abasta tots els grups professionals, en funció de les necessitats col·lectives i 
puntualment individuals de cada servei o persona. 
 

Cada any s’adequa la inversió del pressupost de formació en accions de les quals la pròpia 
organització i els seus integrants treguin el màxim profit, i sempre es fa un esforç 
d’adequació important en aquest sentit. 
 

Definim la formació interna com el conjunt d’accions formatives realitzades a la pròpia 
Entitat, sense diferenciar si han estat impartides per formadors interns o externs. 
En general distingim 3 tipus d’accions formatives internes incloses al Pla de Formació: 

 Sessió: acció formativa de durada inferior a 2 hores i de contingut, en la majoria de 
casos, teòric. 

 Taller: acció formativa de durada inferior a 4 hores i de contingut eminentment 
pràctic. 

 Curs: acció formativa de durada superior a 4 hores. 
 
L’any 2015, es realitzar  2224 hores de formació sumant permisos de docència substituïts i 
no substituïts. Cal destacar que d’aquestes hores, unes 909 va esser  dedicades a formació 
en Prevenció de riscos laborals, el que representa gairebé el 40,5% 
A la vegada es va afavorir l’assistència a congressos, jornades i cursos externs a l’Entitat. 
 
En les taules següents es detallen les accions formatives internes a les quals ha assistit el 
personal assistencial de PGG, independentment que s’hagin realitzat en el propi Centre o  a 
les sales de formació de l’Hospital de Palamós. 
 
El personal no assistencial d’Emporhotel han rebut també formació relacionada amb el seu 
lloc de treball però no es descriuen en aquest apartat. 
 

 



 

 

Lloc impartició : Hospital de Palamós 
          

            

Curs Data Inici Data Fi 
Hores 
durada 

Nºpax 
Hores 
totals 

Adm. 
Assist. Grau 

Mig 
Aux. Inf Facultatius Infermeria 

Aux. 
Sanit. 

3ER SEMINARI GRESSIRES:REGISTRES 
CLÍNICS,FONTS DE RECERCA 

11/11/15 11/11/15 2 1 2 
    

2 
 

CURS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR 
AVANÇADA. 

09/06/15 10/07/15 2 2 4 
    

4 
 

SESSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA: RCP 17/06/15 17/06/15 2 1 2 
    

2 
 

ANALISI D'UN CAS 16/06/15 16/06/15 1 19 19 
 

2 9 1 6 1 

CURS BÀSIC SOBRE LA UTILITZACIÓ DEL FULL DE 
CÀLCUL PROGRAMARI LLIURE : OPEN OFFICE CALC 

10/03/15 18/03/15 10 1 10 
  

10 
   

CURS D'AUSCULTACIÓ PER A INFERMERIA 12/01/15 05/05/15 6 4 24 
    

24 
 

CURS DE CERCA BIBLIOGRÀFICA 14/10/15 14/10/15 4 1 4 
  

4 
   

CURS DE MANEIG DE LA VIA PARENTERAL 
05/11/15 05/11/15 4 3 12 

    
12 

 

05/11/15 05/11/15 4 3 12 
  

4 
 

8 
 

CURS DE PRIMERS AUXILIS 05/10/15 16/10/15 10 4 40 
  

40 
   

CURS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR 
AVANÇADA. 

06/07/15 09/07/15 10 1 10 
    

10 
 

06/07/15 09/07/15 10 1 10 
    

10 
 

CURS  DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR BÀSICA 29/06/15 14/07/15 14 3 42 
  

42 
   

CURS D'INDICACIÓ PER A L'ADMINISTRACIÓ 
SEGURA DE SANG I DELS COMPONENTS SANGUINIS 

01/01/15 31/12/15 6 6 36 
  

6 
 

30 
 

01/01/15 31/12/15 6 1 6 
    

6 
 

CURS D'INFORMACIÓ SOBRE DRETS I DEURES DELS 
CIUTADANS EN RELACIÓ A L'ATENCIÓ SANITÀRIA 

01/01/15 31/12/15 5 5 25 
  

15 
 

5 5 

CURS UTILITZACIÓ PROG. OPEN OFFICE WRITER 03/02/15 05/02/15 5 1 5 
  

5 
   

CURS  TEÒRIC DE MOBILITZACIÓ DE PACIENTS 
01/01/15 31/12/15 4 24 96 

  
80 

 
16 

 

01/01/15 31/12/15 4 6 24 
  

4 
 

12 8 

DEBAT RECERCA I CLÍNICA 16/06/15 16/06/15 1 1 1 
   

1 
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FORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ. 

01/01/15 31/12/15 5 3 15 
  

10 
 

5 
 

:FORMACIÓ GENERAL EN PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS, MEDI AMBIENT I PLA D'IGUALTAT 

10/11/15 10/11/15 1 1 1 
     

1 

FORMACIÓ GENERAL EN PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS, MEDI AMBIENT I PLA D'IGUALTAT 

08/01/15 08/01/15 1 1 1 
  

1 
   

08/01/15 08/01/15 1 1 1 
  

1 
   

27/01/15 27/01/15 1 1 1 
    

1 
 

22/04/15 05/05/15 1 1 1 
    

1 
 

25/05/15 25/05/15 1 1 1 
  

1 
   

19/06/15 19/06/15 1 1 1 
  

1 
   

06/08/15 06/08/15 1 1 1 
  

1 
   

03/09/15 03/09/15 1 2 2 
  

1 
 

1 
 

10/12/15 10/12/15 1 3 3 
  

1 1 1 
 

IMPLANTACIO PLA D'EMERGENCIES: ESTRUCTURA 
D'AUTOPROTECCIÓ 

23/10/15 23/10/15 2 2 4 2 
    

2 

INFECCIÓ RELACIONADA AMB L'ASSISTÈNCIA 
01/01/15 31/12/15 2 10 20 

  
8 

 
10 2 

01/01/15 31/12/15 2 3 6 
  

2 
 

4 
 

MANEIG DEL DOLOR 
01/01/15 31/12/15 1 10 10 

  
5 

 
5 

 

01/01/15 31/12/15 1 3 3 
  

1 
 

2 
 

MINDFULLNESS 

08/06/15 29/06/15 6 4 24 
  

18 
 

6 
 

08/06/15 29/06/15 6 1 6 
  

6 
   

19/11/15 10/12/15 6 7 42 
 

6 24 
  

12 

MOBILITZACIÓ ESPECIALITZADA DE PACIENTS AMB 
PATOLOGIA NEUROLÒGICA 

27/11/15 27/11/15 3 1 3 
  

3 
   

NOU SISTEMA DE NOTIFICACIÓ D'ESDEVENIMENTS 
ADVERSOS 

01/01/15 31/12/15 1 8 8 
 

1 6 
 

1 
 

01/01/15 31/12/15 1 3 3 
  

1 
 

2 
 

PRL:FORMACIÓ GENERAL EN PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS, MEDI AMBIENT I PLA 
D'IGUALTAT 

12/02/15 18/03/15 2 1 2 
  

2 
   

12/02/15 18/03/15 2 1 2 
    

2 
 

19/09/15 29/09/15 1 1 1 
  

1 
   

19/09/15 29/09/15 1 1 1 
    

1 
 

01/10/15 15/10/15 1 1 1 
    

1 
 

SEGURETAT EN L'ÚS DE MEDICAMENTS 
01/01/15 31/12/15 3 7 21 

  
9 

 
12 

 

01/01/15 31/12/15 3 3 9 
  

3 
 

6 
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SEGURETAT FÍSICA 
01/01/15 31/12/15 1 8 8 

 
1 6 

 
1 

 

01/01/15 31/12/15 1 3 3 
  

1 
 

2 
 

SESSIÓ: AIT 06/02/15 06/02/15 1 2 2 
   

2 
  

SESSIÓ: AL.LERGIES, INTOLERÀNCIES ALIMENT. 29/05/15 29/05/15 1 1 1 
   

1 
  

SESSIÓ: ASMA BRONQUIAL, ACTUALITZACIÓ 20/02/15 20/02/15 1 2 2 
   

2 
  

SESSIÓ: CÀNCER I TROMBOSIS 08/05/15 08/05/15 1 2 2 
   

2 
  

SESSIÓ: CASOS CLÍNICS EN DERMATOLOGIA 13/03/15 13/03/15 1 1 1 
   

1 
  

SESSIÓ: CLINICALKEY 
28/01/15 28/01/15 1 1 1 

   
1 

  

13/04/15 13/04/15 1 1 1 
   

1 
  

SESSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA FARMACIA 14/10/15 14/10/15 1 1 1 
  

1 
   

SESSIÓ: DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL NOU 
PROGRMA DE SOL·LICITUDS A MANTENIMENT 

06/02/15 27/02/15 1 2 2 
  

1 1 
  

06/02/15 27/02/15 1 1 1 1 
     

SESSIÓ: DIETOTERAPIA EN LA HOTELERIA 06/05/15 06/05/15 1 1 1 
      

SESSIÓ: MALALTIES DEL PERICARDI 30/01/15 30/01/15 1 1 1 
   

1 
  

SESSIÓ: FEBRE Q 22/05/15 22/05/15 1 1 1 
   

1 
  

SESSIÓ INTRAHOSPITALARIES DE GUIES DEL SEM 23/11/15 23/11/15 2 1 2 
 

2 
    

SESSIÓ: MANEIG CARDIOPATIA ISQUÈMICA EST. 10/04/15 10/04/15 1 1 1 
   

1 
  

SESSIÓ: MILLORES PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓ 
ALS MALALTS HOSPITALITZATS O D'URGÈNCIES 

18/06/15 10/07/15 2 7 14 
   

14 
  

SESSIÓ: MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA 09/06/15 09/06/15 1 1 1 
    

1 
 

SESSIÓ: NOU VISOR D'ORDRES MÈDIQUES 13/10/15 27/10/15 1 5 5 
   

5 
  

SESSIÓ: NUTRICIÓN Y RIESGO CARDIOVASCULAR 20/03/15 20/03/15 1 1 1 
   

1 
  

SESSIÓ: TRANSFUSIÓ SEGURA. PROCEDIMENT DE 
TRAÇABILITAT I TRANSFUSIÓ SEGURA DE 
COMPONENTS SANGUINIS 

15/06/15 15/06/15 1 2 2 
    

2 
 

17/06/15 17/06/15 1 15 15 
   

1 14 
 

17/06/15 17/06/15 1 6 6 
    

6 
 

TALLER INTROD. EMMAGATZEMATGE EN EL NÚVOL 28/01/15 28/01/15 3 2 6 
    

6 
 

TALLER PRÀCTIC DE MOBILITZACIÓ DE PACIENTS 04/02/15 04/02/15 5 9 45 
  

30 
 

5 10 

TREBALL AMB PVD 01/01/15 31/12/15 2 20 40 
 

2 22 4 10 2 

VIURE LA MORT 
12/11/15 12/11/15 2 4 8 

 
2 2 4 

  

12/11/15 12/11/15 2 2 4 
    

2 
 

Total     315 272 750 3 16 388 46 251 43 
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Lloc impartició : Palamós Gent Gran 

          
            

Curs Data Inici Data Fi 
Hores 
durada 

NºPax 
Hores 
totals 

Adm. 
Assist.Grau 
Mig 

Aux. 
INF 

Facult. Infermeria Aux. sanitari 

ACTUACIÓ DAVANT ATURADA CARDIORESPIRATÒRIA I 
UTILITZACIÓ DEL CARRO D'ATURADES 

23/09/15 23/09/15 2 8 16 
  

6 6 4 
 

CURS DE GESTIÓ EMOCIONAL DAVANT DE 
SITUACIONS COMPLEXES 

02/09/15 09/09/15 10 16 160 
 

20 100 
 

30 10 

CURS  PRÀCTIC DE MOBILITZACIÓ DE PACIENTS 
16/10/15 16/10/15 5 3 15 

  
15 

   

16/10/15 16/10/15 5 3 15 
  

5 
 

10 
 

CURS  PRÀCTIC DE MOBILITZACIÓ DE PACIENTS 16/10/15 16/10/15 5 2 10 
  

10 
   

EL DOL 
27/11/15 27/11/15 1 16 16 

 
4 8 

 
2 2 

27/11/15 27/11/15 1 1 1 
     

1 

FORMACIÓ CONTINUADA PRL: TALLER CASOS 
PRÀCTICS 

14/04/15 14/04/15 1 20 20 
  

16 
 

4 
 

14/04/15 14/04/15 1 3 3 
    

1 2 

FORMACIÓ CONTINUADA PRL: TALLER CASOS 
PRÀCTICS 

10/03/15 10/03/15 1 14 14 
  

12 
 

1 1 

10/03/15 10/03/15 1 2 2 
     

2 

17/03/15 17/03/15 1 15 15 
  

11 1 2 1 

17/03/15 17/03/15 1 1 1 
     

1 

22/04/15 22/04/15 1 11 11 
 

2 6 1 2 
 

22/04/15 22/04/15 1 3 3 1 
   

2 
 

28/04/15 28/04/15 1 14 14 
  

10 1 3 
 

28/04/15 28/04/15 1 2 2 
  

1 1 
  

IMPLANTACIO PLA D'EMERGENCIES : CENTRALETA 
03/12/15 03/12/15 1 5 5 

    
4 1 

03/12/15 03/12/15 1 5 5 
    

2 3 

LA GESTIÓ DELS RESIDUS SANITARIS 
15/12/15 15/12/15 2 20 40 

  
32 2 4 2 

15/12/15 15/12/15 2 2 4 
    

2 2 

PARLEM DEL BON TRACTE 
22/10/15 22/10/15 1 18 18 

 
5 10 1 2 

 

22/10/15 22/10/15 1 2 2 1 
 

1 
   

PRL: RISC BIOLÒGIC 
28/10/15 28/10/15 1 10 10 

  
6 2 2 

 

28/10/15 28/10/15 1 4 4 
  

2 
 

2 
 

SESSIÓ: AÏLLAMENTS DE CONTACTE 
05/03/15 05/03/15 1 46 46 

 
1 29 7 7 2 

05/03/15 05/03/15 1 4 4 
  

2 
  

2 

SESSIÓ: ANÀLISI DE CAS TANCAT 16/06/15 16/06/15 1 19 19 
 

2 9 1 6 1 
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SESSIÓ: ATENCIÓ A PACIENTS AMB ALZHEIMER I A 
LES SEVES FAMILIES 

14/05/15 14/05/15 1 33 33 
 

6 15 3 6 3 

14/05/15 14/05/15 1 1 1 1 
     

SESSIO DE "COM TRASMETRE MALES NOTICIES " 
14/10/15 14/10/15 2 26 52 

 
4 30 6 10 2 

14/10/15 14/10/15 2 2 4 
    

4 
 

SESSIÓ: SEDACIÓ PAL·LIATIVA 
10/06/15 10/06/15 1 22 22 

 
2 6 5 8 1 

10/06/15 10/06/15 1 2 2 
    

2 
 

SESSIÓ:  CIRCUIT LABORATORI/PERMISOS I GESTIÓ 
LLITS 

24/11/15 24/11/15 1 14 14 
    

14 
 

24/11/15 24/11/15 1 6 6 
    

6 
 

SESSIÓ FORMACIÓ CONTINUADA: NOVES BOMBES 
INFUSIÓ E/V 

25/05/15 25/05/15 1 13 13 
    

13 
 

25/05/15 25/05/15 1 8 8 
    

8 
 

SESSIÓ: FUNCIONAMENT DE L'APARELL D'EKG 
24/03/15 24/03/15 1 21 21 

  
21 

   

24/03/15 24/03/15 1 2 2 
  

1 
  

1 

SESSIÓ: IMPLANTACIO PLA D'EMERGENCIES: 
ESTRUCTURA D'AUTOPROTECCIÓ 

23/10/15 23/10/15 2 1 2 
     

2 

23/10/15 23/10/15 2 2 4 2 
    

2 

SESSIÓ: IMPORTÀNCIA DE LA VIA SC I EV EN 
PAL·LIATIUS 

01/12/15 01/12/15 1 23 23 
  

13 3 7 
 

01/12/15 01/12/15 1 6 6 
  

1 
 

5 
 

SESSIÓ INFECCIO NOSOCOMIAL A LA ENTITAT 
08/10/15 08/10/15 1 15 15 

  
9 3 1 2 

08/10/15 08/10/15 1 3 3 1 
   

2 
 

SESSIÓ: PACIENTS OSTOMITZATS 
30/04/15 30/04/15 1 26 26 

  
15 1 9 1 

30/04/15 30/04/15 1 4 4 
  

1 
 

2 1 

SESSIÓ: PRENVENCIÓ UPP I LESIONS RELACIONADES 
AMB LA DEPENDÈNCIA 

17/12/15 17/12/15 1 27 27 
 

2 17 3 4 1 

17/12/15 17/12/15 1 3 3 
    

2 1 

SESSIÓ: PRESENTACIÓ CODI ÈTIC INFERMERIA DE 
CATALUNYA 

02/06/15 02/06/15 1 10 10 
  

1 2 7 
 

02/06/15 02/06/15 1 5 5 
   

1 4 
 

SESSIÓ: PRESENTACIÓ DE LA RUTA ASSISTENCIAL DE 
LA DEPRESSIÓ: INDICADORS DE DETECCIÓ. 

10/12/15 10/12/15 1 22 22 
  

13 2 5 2 

10/12/15 10/12/15 1 4 4 
  

1 
 

2 1 

SESSIÓ: SEGURETAT DE PACIENTS 
23/03/15 26/03/15 1 39 39 

 
7 17 3 10 2 

23/03/15 26/03/15 1 4 4 
  

1 
 

2 1 

SESSIÓ: TALLER DE COMUNICACIÓ ASSERTIVA, AMB 
L'EQUIP, USUARI I FAMILIA. 

11/06/15 11/06/15 2 10 20 
 

4 12 2 2 
 

SESSIÓ: TECNOLOGIA DE LA INFORMÀTICA EN EL 
NOSTRE LLOC DE TREBALL 

29/01/15 29/01/15 1 16 16 
  

9 3 3 1 

29/01/15 29/01/15 1 2 2 1 
    

1 
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TALLER BÀSIC D'UTILITZACIÓ DEL TWITTER 
16/03/15 16/03/15 2 4 8 

 
2 

 
2 4 

 

16/03/15 16/03/15 2 1 2 2 
     

TALLER DE MOBILITZACIÁO DE PACIENTS AMB 
PATOLOGIA NEUROLÒGICA 

09/01/15 09/01/15 3 3 9 
  

6 
  

3 

TALLER DE MOBILITZACIÓ DE PACIENTS AMB 
MALALTIA NEUROLÒGICA 

16/01/15 16/01/15 3 6 18 
  

12 
 

3 3 

16/01/15 16/01/15 3 1 3 
  

3 
   

TALLER DE MOBILITZACIÓ DE PACIENTS AMB 
PATOLOGIA NEUROLÒGICA 

27/11/15 27/11/15 3 3 9 
  

6 
 

3 
 

27/11/15 27/11/15 3 2 6 
  

3 
  

3 

TALLER DE MOBILITZACIÓ DE PACIENTS AMB 
PATOLOGIA TRAUMÀTICA 

06/05/15 06/05/15 3 10 30 
  

21 
 

3 6 

06/05/15 06/05/15 3 2 6 
    

3 3 

TALLER PRÀCTIC DE MOBILITZACIÓ DE PACIENTS 

04/02/15 04/02/15 5 11 55 
  

40 
 

10 5 

04/02/15 04/02/15 5 2 10 
     

10 

29/05/15 29/05/15 5 3 15 
  

10 
 

5 
 

29/05/15 29/05/15 5 1 5 
    

5 
 

TALLER PRÀCTIC DE MOBILITZACIÓ DE PACIENTS 
11/02/15 11/02/15 5 15 75 

 
10 60 

 
5 

 

11/02/15 11/02/15 5 1 5 
    

5 
 

Total     338 706 1.144 9 71 635 62 276 91 



 

 

FORMACIÓ EXTERNA:  
 
Assistència del personal de PGG a cursos, tallers i jornades fora de la nostra institució. 
 

 

CURS FACULT 
DI –FISIO-

TO 
AUX INF 

AUX SANIT 
TS-ES Psicòlegs 

IX Congrés de la SCB de Cures pal·liatives 3     

57é Congrés de la SEGG 1 1  1  

Curs d’atenció centrada en la persona gran, 
Fràgil i amb malalties cròniques 

1   1 1 

XI Jornada de Geriatria del Bages 2  1   

XV Jornades CAMFiC .Actualització 1  1   

Curs de reanimació cardio-pulmonar bàsica   3   

Curs d’Higiene de mans  3    

Curs de peu diabètic  2    

I curs internacional experts en control de 
símptomes 

 1    

Sistema de notificació SiNASP  2    

Introducció a la Reeducació vestibular  1    

Conferència Ètica de la vida i de la Mort    1 1 

Els darrers dies de la vida: Morir en pau    2  

La lluita contra els maltractaments a les 
persones grans: Un treball en xarxa 

   2  

Alternatives a l’Hospitalització convencional 
per als pacients grans complexos 

1     

Curs especialització en treball en equip  1  1  

Aprèn a llegir el teu arbre genealògic    1  

Rituals funeraris: sentit i formes   1 1 1 

V Jornades d’infermeria familiar i comunitària  1    

 
 

3.3 Docència 
 

Diferents Entitats de formació reglada i no reglada sovint ens demanen convenir la 
participació d’alguns dels seus alumnes amb estades en els nostres centres, per tal que els 
serveixin com a crèdits formatius de pràctiques. Per poder materialitzar l’estada formativa a 
la nostra organització cal acomplir una sèrie de requisits, essent bàsic la formalització d’un 
conveni de col·laboració entre el centre de formació peticionari i la nostra Entitat. 
 

Tenim signats els següents convenis: 
 

 Universitat de Girona. Escola Universitària d’infermeria, és la universitat de la qual tenim més 
alumnes en pràctiques. 

 Universitat de Vic. De la qual provenen alumnes de diferents diplomatures: Infermeria, 
Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional i Dietètica. 

 Universitat de Barcelona.  
o Escola de Medicina de l'Educació Física i l'Esport  
o Facultat de Farmàcia. 
o Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica 

 Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí. 

 Universitat Ramon Llull. Escola d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna. Fundació Blanquerna: 
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. 

 Escola Universitària de la Creu Roja. 

 Universitat Pompeu Fabra. Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. 

 Universitat Internacional de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut. 

 Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia. 

 Institut Català d’Oncologia: pràctiques d’estudis de postgrau. 

 L’acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i l’Associació 
d’Estudiants de Ciències de la Salut. 

 Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) : per la diplomatura de Treball social. 
 

Dia a dia els nostres professionals s’impliquen en ajudar a formar a un futur company, i 
col·laboren amb els tutors i professors de les diverses entitats. 
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Remarcar també la FORMACIÓ ESPECIALITZADA i concretament el cas dels MIRs 
(Metges Interns Residents de Medicina Familiar i Comunitària i de Medicina Interna que 
roten per les diferents unitats i recursos de PGG. I també acollim residents de l’especialitat 
d’infermeria familiar i comunitària. 
 

Citem especialment els CICLES FORMATIUS CURES D’INFERMERIA I TÈCNIC 
SOCIOSANITARI que, ja des del 2007, i en el marc de la col·laboració docent amb diferents 
entitats de formació reglada, es va aconseguir una major implicació de la nostra Entitat al 
procés formatiu dels futurs auxiliars d’infermeria i tècnics sociosanitaris que cursen estudis a 
l’IES Palamós. Per tal motiu es va realitzar un conveni de col·laboració entre el Departament 
d’educació de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Hospital de Palamós per impartir 
conjuntament els cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà de cures 
d’auxiliar d’infermeria i d’atenció sociosanitària a l’IES Palamós. 
 
 

També existeixen convenis amb els CENTRES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL de la 
nostra Comarca que ofereixen cursos adreçats a persones treballadores inscrites a les 
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG), i també col·laborem amb els 
cursos ocupacionals impulsats pels Ajuntaments. 
 

Detallem el nombre d’estudiants en pràctiques en el nostre Centre l’any 2015. 
 

Nº persones Grup  professional Centre d’Estudis o Servei Ocupació 

20 Tècnic d’atenció sociosanitària I.E.S Palamós 

1 Tècnic d’atenció sociosanitària I.E.S La Bisbal 

25 Infermeria Universitat de Girona-UdG 

1 Infermeria Universitat de Vic 

1 Treball social Universitat de Girona-UdG 

1 Treball social Universitat de Vigo 

1 Fisioterapeuta EUSES-Girona 
 

Tanmateix, molts dels nostres professionals imparteixen docència a altres centres d’Atenció 
a la dependència gestionats per la nostra Entitat o altres centres aliens. 
 

 

3.4 Acreditació del personal Auxiliar de Geriatria 
 

La Resolució de 2 XII 2008, de la Secretaria d’Estat de Política Social, Famílies i Atenció a la 
Dependència i a la Discapacitat, va fixar la qualificació professional dels cuidadors, 
gerocultors o categories professionals similars, i concretava que el 2011 les entitats tenien 
de disposar d’un 35% de professionals acreditats, i l’any 2015 ja tenien d’ésser el 100%. 
 

L’any 2010 a tot PGG es va identificar que teníem un 62% dels professionals amb títol 
acreditat, i per tant un 38% hauria d’entrar en el procés d’acreditació per obtenir el 
corresponent certificat de professionalitat. 
 

A Catalunya inicialment el procés era a través del Programa QUALIFICA’T (Ensenyament), i 
a partir del novembre 2011 es va desenvolupar el procediment d’avaluació i acreditació de 
competències ACREDITA’T, organitzat pel Departament d’Ensenyament i Departament 
Empresa i Ocupació amb la coordinació del Consell Català de Formació Professional. Les 
acreditacions es feien en vuit àmbits diferents entre els quals destacava l’àmbit de l’atenció a 
la dependència, tant en institucions com en atenció domiciliària. El procediment consta de 
tres etapes: assessorament, avaluació i acreditació. 
 

La nostra Entitat ha promogut l’acompanyament i seguiment dels treballadors que calia 
acreditar per tal que poguessin ésser seleccionats per l’Administració, atès que tenien de 
sol·licitar la preinscripció al programa de forma telemàtica i lliure. 
 

Així doncs a partir de l’any 2011,  cada any en el moment de la convocatòria s’han anat 
presentant els professionals a qui els hi mancava la correcta titulació. 
 

A desembre 2015 la totalitat del personal auxiliar de PGG està correctament acreditat en les 
seves competències. 
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3.5 Prevenció Riscos Laborals / Salut Laboral 
 

La Política de Prevenció de Riscos Laborals de la nostra entitat, té com a objectiu assolir un 
alt nivell de Seguretat i Salut Laboral, establint els mecanismes adequats per eliminar o 
reduir els riscos pels treballadors, mitjançant pràctiques i procediments de treball d’acord 
amb aquests objectius. Així, disposem del Servei de Prevenció mancomunat amb la resta 
d’empreses del Grup (SSIBE, Fundació Hospital de Palamós, CABE, Emporhotel i Emporsis) 
així com d’altres (Fundació Guíxols Surís i Fundació Palafrugell GG). 
 

Segons el nostre sistema organitzatiu, cada nivell de comandament, com una condició més 
del seu treball, té la responsabilitat de proporcionar un ambient de treball raonablement 
segur, utilitzant l'equip idoni, proporcionant l'entrenament adequat que asseguri que cada 
professional estigui preparat per treballar amb seguretat, i exigint l’acompliment de les 
Normes de Seguretat establertes. 
 

Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions 
específiques en matèria de Prevenció de Riscos en el treball, essent designats per i entre 
els representants del personal : a la nostra Entitat disposem de 4 Delegats de Prevenció.  
 

Tenim constituït el Comitè de Seguretat i Salut, com a òrgan paritari i col·legiat de 
participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en 
matèria de Prevenció de Riscos, i que està format pels Delegats de Prevenció i pels 
representants de l'Empresa. Es reuneix, com a mínim, trimestralment. L’any 2015 es varen 
realitzar 4 reunions. 
 

Les funcions que no son assumides directament per el nostre servei de prevenció, es 
concerten amb la Mútua ASEPEYO. 
 

Al llarg del 2014 el Servei de Prevenció va concentrar majoritàriament la seva activitat en 
l’àmbit de Vigilància de la Salut:  exàmens de salut inicials a tots els nous treballadors, així 
com seguiments periòdics, investigació d’accidents, vacunacions, i formació específica en 
riscos laborals. 
 

El Pla d’Autoprotecció vigent està actualitzat del gener 2012.  
 

El dia 10 de desembre 2015 vàrem realitzar un exercici pràctic de la central d’incendis en 
torn de nit. L'objectiu d'aquest exercici va esser el de comprovar la correcta aplicació i 
idoneïtat dels procediments i accions descrites al Manual d'Autoprotecció del centre; reforçar 
la formació impartida de funcionament de la central contra incendis i protocol a seguir per 
part del personal del torn de nit. 
 

L’Avaluació ergonòmica del Centre per part del Servei de Prevenció mitjançant la 
metodologia MAPO (Mobilització Assistencial de Pacients Hospitalitzats) va concloure que 
calia millorar el Factor Formació, per que en cap unitat assolim els nivells requerits. Així, pel 
any 2015 al igual que el 2014 s’ha seguit potenciant al màxim la formació en mobilització de 
pacients tant la part teòrica com la pràctica. 
 

Disposem d’un Programa de Counselling, amb l’objectiu d'oferir un suport psicològic a tots 
aquells professionals de l'Entitat, que presentin qualsevol tipus de malestar psicològic sigui 
per motius laborals o personals que puguin tenir conseqüències en l'àmbit del treball. Prèvia 
valoració per part de la metgessa es deriven el casos a la Psicòloga des de la consulta de 
Salut Laboral. L’any 2015 es varen assistir 10 treballadors 
 

També, disposem d’un Pla d’acció per reduir els accidents laborals de causa 
músculoesquelètica.  
El pla es centra en: 

 Reforçar la formació continuada en mobilització de pacients, tant per els treballadors 
antics com pels de nova incorporació. S’ha de garantir que tots ells han rebut la 
formació adequada. 

 Fer un treball individualitzat amb la col·laboració de les fisioterapeutes i terapeuta 
ocupacional que pertanyen al Grup de treball de Mobilització de pacients de l’Entitat, 
amb cadascun dels treballadors/es afectats, cares a indicar mesures posturals adients, 
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corregir accions incorrectes i fomentar l’ús d’ajudes tècniques. És realitza una 
intervenció activa d’uns 30 minuts de durada en cadascun d’ells. 

 L’infermer del Servei de Prevenció, fa observacions de seguretat  actives pel que fa a la 
mobilització de pacients, de la mateixa manera que fomenta les bones pràctiques amb 
el material punxant i tallant, insistint amb l’ús de safates i contenidors. Ho fa al llarg 
d’una hora dos divendres al mes, i aconsella a la Direcció del Centre sobre accions 
incorrectes detectades. 

 

Al llarg de l’any 2015 es varen realitzar 15 intervencions personalitzades i totes elles també 
varen rebre observació específica per part del Servei de Prevenció.  
Aquest any s’ha començat a  treballar juntament amb la Tècnica de salut laboral i l’equip de 
fisioterapeutes l’elaboració d’una fitxa de recollida de dades que facilitarà poder obtenir més 
informació pel que a l’impacte que té aquests programa. 
 

El Comitè de Seguretat i Salut es va reunir en 4 ocasions: 30 de gener, 24 d’abril, 24 de 
juliol i 30 d’octubre. 
 

Al Novembre 2015  es va portar a terme a totes les empreses i centres de l’Entitat 
l’Enquesta de satisfacció i compromís professional que incloïa també l’Avaluació de 
Riscos Psicosocials –OPINA-. Aquesta avaluació la va portar a terme l’empresa e-Motiva.  
La participació global pel conjunt d’empreses ha estat del 56% i la de PGG 41%  
En aquest moment s’estan presentant els resultats als treballadors, i s’estan creant grups de 
treball per poder abordar els plans de millora que es puguin implantar en cadascun dels 
àmbits.  
 
Accidents laborals 
 

Al llarg del 2015 s’ha implementat el seguiment dels accidents mitjançant comunicat 
d'accident per part del comandament seguit d’elaboració d'instruccions pràctiques i 
realització de tallers específics de casos pràctics per part del Servei de Prevenció.  
 

A continuació detallem els accidents laborals de l’any 2015 ocorreguts a tot PGG – no 
només a les unitats de Residència i Servei de Centre de dia: 
 

ACCIDENTS LABORALS TOT PGG 2015 2014 

Núm. Treballadors 145 145 

Accidents laborals amb baixa 5 11 

Accidents laborals sense baixa 27 11 

Total 32 15 

Malalties Professionals 0 0 

Índex d'incidència 2.07 6.2 

Forma d'accident laboral amb baixa    

Sobreesforç sobre sistema musculoesquelètic 3 7 

Caiguda 0 1 

Xoc amb objecte 1  

In itinere/tràfic 1 2 

Altres 0 1 

Forma d'accident laboral sense baixa    

Sobreesforç sobre sistema múscul-esquelètic 17 3 

Caiguda 1 1 

Altres 1 2 

In itinere 3 2 

Accidents per contacte amb fluids biològics 5 2 

 
Aquest any a PGG hi ha hagut 5 accidents laborals amb baixa, 6 menys que l’any 2014. 
L’índex d’incidència d’accidents amb baixa ha estat del 2.07, el que representa un descens 
molt important respecte l’any anterior, que havia estat del 6.2. 
El nombre d’accidents de causa múscul-esquelètica ha passat de 7 a 3 casos.  
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Aquestes dades reforcen la idea que hem de continuar potenciant dia a dia la formació en 
mobilitzacions de pacients de tot el personal, per prevenir els riscos de patir accidents per 
causa de sobreesforç. Hem d’intensificar la prevenció i assegurar-nos que els professionals 
han rebut la formació pertinent 
 

D’acord amb la Guia per a la Prevenció i Actuació en cas d’Agressió de l’Entitat, es registren 
totes les agressions que es notifiquen per part dels treballadors afectats,  l’any 2015 es 
varen notificar 4 agressions verbals i 6 agressions físiques a PGG 
 

Destacar que es varen realitzar 2 modificacions de llocs de treball per temes de salut. 

 
 

4. METODOLOGIA DE TREBALL 
 
4.1 Atenció al Ciutadà  
 

Registre i programari QAS 
 

A la nostra Entitat disposem d’una Unitat d’Atenció al Ciutadà -UAC-, centralitzada i única 
per a tots els àmbits d’atenció: atenció hospitalària, atenció primària, atenció sociosanitària i 
atenció a la dependència. A PGG, qui exerceix de responsable i facilita la coordinació amb la 
unitat central és el Cap d’admissions, Sr. Martí Granell i Domènech. 
 

Utilitzem un programari  informàtic propi anomenat QAS on es registren totes les queixes, 
reclamacions, agraïments i suggeriments de tots els usuaris i/o dels seus familiars, on es 
detallen els fets i es fa un resum breu de la resposta. Es poden explotar les dades, i 
mensualment les tenim disponibles en el quadern de comandament. Si destaca un motiu 
concret que ha propiciat un percentatge elevat de les queixes, ens plantegem objectius de 
millora amb plans d’actuació concrets. 
Disposem de bústies per a suggeriments, agraïments i reclamacions a la Planta 0 
 

Totes les queixes son escoltades i analitzades i, es dona resposta verbal o per escrit a 
cadascuna d’elles intentant que sigui abans de 15 dies. Habitualment, les entrevistes amb 
l’usuari o familiar les porta a terme el Cap d’Admissions, i en segons quins casos hi intervé 
personalment la Direcció i la RHS. 
Tanmateix, les respostes les sol donar conjuntament amb la Responsable higiènic-sanitària 
o la Directora del centre segons la tipologia de la queixa:  assistencial, de tracte, 
d’organització, hoteleria, o administrativa. 
 
 

Resultats tot PGG 2015 2014 

Queixes / Reclamacions 29 32 

           Centre de dia 2 2 

Residència Assistida 7 6 

Tancament abans de 15 dies 97% 100% 

Agraïments tot PGG 9 19 

Suggeriments 0 3 

Rescabalaments 0 1 
 

Motius tot PGG 2015 2014 

Assistencial 19 20 

Tracte 1 5 

Organització i tràmits 3 5 

Hoteleria/ habitabilitat/confort 6 1 

Documentació / informació 0 1 

Total   29 32 
 
 

 



 

Memòria 2015 Palamós Gent Gran 24 

Analitzant els resultats, observem que es varen rebre tres queixes menys que l’any anterior. 
Del total de 29 queixes, del centre de dia se’n van registrar 2 i a residència assistida 7, una 
més que l’any anterior. 
 

Les reclamacions fonamentades representen el 69% (n:20), i les no fonamentades 
representen el 31% (n: 9).  Cal destacar que es varen rebre 9 agraïments, deu menys que 
l’any anterior. 
 

Del total de queixes, el 65,5% varen esser per motiu assistencial i cal destacar que les de 
tracte han disminuït un 20%. 
Pel que fa a les queixes d’hoteleria/habitabilitat/confort cal remarcar que hem passat d’ 
haver-ne registrat 5 l’any 2014, a registrar-ne 16 l’any 2015, la majoria d’elles per tema de 
climatització. 
 

De les 29 queixes rebudes a tot el Centre, totes son de diferents reclamants. 
 
 
4.2 Enquesta de satisfacció 
 

A l’octubre 2015 es va portar a terme una enquesta de satisfacció a l’àmbit de residència i 
serveis diürns a tots els Centres d’At. a la dependència . La darrera enquesta s’havia fet 
l’any 2012.  
Atès que no és factible enquestar a tota la població diana, s’ha determinat la grandària 
mostral mínima necessària per disposar de resultats representatius 
El mètode es mitjançant un Estudi descriptiu transversal mitjançant enquesta personal amb 
un qüestionari (23 preguntes -1 d’oberta i 22 de tancades basades en el mètode de l'escala 
de Likert) dissenyat a partir de l’enquesta que ja havíem efectuat els anys 2010 i 2012 i  
adaptat a les enquestes de satisfacció del CatSalut (PLAENSA). 
 

Resultats: Es varen enquestar 47 persones (14 de centre de dia, 7 d’hospital de dia i 26 de 
residència  assistida). El 66% eren dones i el 34% homes, el 49% eren majors de 84 anys, 
en un 45% dels casos és el mateix usuari/usuària qui contesta l’enquesta, en un 28% dels 
casos és el fill/a de l’usuari i en un 28% és una persona referent. 
L’any 2012 les àrees a millorar a PGG van ser el menjar i la bugaderia i els resultats de l’any 
2015 indiquen que aquestes dues àrees han millorat, en el menjar de 71,9 passem a 90,9 % 
de satisfacció i la bugaderia del 54,3 passem a 85 % 
Als resultats de l’any 2015 hi ha 19 àrees d’excel·lència i 8 àrees dins de l’estàndard, i no hi 
ha cap àrea a millorar. 
De l’evolució dels resultats obtinguts els anys 2010, 2012 i 2015 destacar que millora la 
satisfacció a residència assistida ( amb puntuacions de 8,1- 8,3 i 8,6 respectivament) i a 
hospital de dia (amb puntuacions 8,9-8,5 i 9,1 respectivament ) i en canvi empitjora la 
satisfacció a centre de dia ( amb puntuacions 8,8- 8,5 i 7,4 ). 
A centre de dia, la pregunta sobre la disposició d’infermeria empitjora i passa de 96,7 l’any 
2012 a 66,7 l’any 2015 i a residència assistida la sobre rehabilitació empitjora amb els anys: 
2010 (100); 2012 (75) i al 2015 (66,7). 
Haurem de treballar per millorar aquestes àrees al llarg del 2016. 
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Evolució dels resultats de les enquestes de satisfacció dels anys 2010,2012 i 2015 : 
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4.2 Sistemes d’Informació - TIC’s 
 

PGG està connectat a la xarxa informàtica de Serveis de Salut Integrats (SSIBE) a la qual 
estan comunicats tots els centres d’Atenció Primària del Consorci Assistencial del Baix 
Empordà i l’Hospital de Palamós, i també la resta de residències assistides que gestiona el 
CABE. Tots aquests Centres comparteixen programari, una única base de dades d’usuaris i 
un únic sistema d’informació assistencial. 
 

Hom disposa d’una Història Clínica Informatitzada anomenada “La Gavina”, on es 
recullen totes les dades tant administratives com assistencials, la qual cosa permet als 
professionals compartir  una única font d’informació en relació als diferents episodis 
assistencials que ha tingut un ciutadà, independentment del nivell on hagi estat atès, sigui 
aquest sanitari o social. 
 

La visualització global de les dades de salut, de resultats de proves, d’imatges, de 
diagnòstics, de cursos clínics, d’intervencions i de tractaments –entre d’altres- permeten 
tenir a la metgessa  de PGG un coneixement ampli, complet i multifactorial en relació a la 
persona atesa a la Residència i Centre de dia, tot i permetent-li optimitzar les seves accions, 
atès que en tot moment te la informació actualitzada en cas que la persona hagi anat a 
l’especialista de l’Hospital, i pot visualitzar els resultats d’analítica, de radiologia o informes 
clínics diversos. 
 

El professionals de l’àrea sanitària i de l’àrea psico-relacional hi tenen accés amb el 
conseqüents permisos amb codis d’accés. L’eina és de desenvolupament propi i sobre la 
que s’introdueixen canvis i es modifiquen estructures amb l’aportació directe dels 
professionals que la necessiten. 
 
 
Fitxa administrativa 
 

A l’ingrés es crea una fitxa administrativa per registrar l’episodi assistencial corresponent, on 
es recullen les dades del/la resident, pel que fa a la seva procedència, prestació, el càrrec 
econòmic, habitació que li correspon i professional facultatiu  que l’atendrà. A partir d’aquest 
moment ja entra al cens de persones ateses a PGG. 

 

 
 
 
Dades assistencials 
 

La medicació de cada resident es prescriu a l’HCI, i infermeria prepara i administra la 
medicació segons el pla de medicació establert (vegeu apartat nº 7-Farmàcia). 
Tots els professionals a excepció de les auxiliars de clínica escriuen en el curs clínic. 
 
 

Tenim informatitzades les valoracions de residents i els registres : 
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 Activitats bàsiques de la vida diària 

 Barthel 

 Pfeiffer 

 Mini-Mental 

 Norton  

 Avaluació de riscos sentinella: suïcidi, heterolesió, fuga, maltractament. 

 Registres de caigudes, nafres i contencions.  

 i es poden escollir altres escales validades de l’àmbit geriàtric cas que el resident 
precisi una valoració més específica: risc de malnutrició (MNA), risc de confusió 
aguda (CAM), risc de caigudes (Downton), valoració d’equilibri i marxa (Tinetti)...... 

 

 
Totes les valoracions es realitzen a l’ingrés, de forma sistemàtica, i en cas de canvi 
significatiu en l’estat de salut dels resident. 
Els documents de consentiments informats també queden desats dins l’episodi assistencial. 

 

 

Es poden obtenir llistats dels diferents registres: caigudes, contencions i nafres,  per a cada 
unitat i període definit. 
 

 
 
Els FISIOTERAPEUTES I TERAPEUTES OCUPACIONALS també utilitzen l’HCI per 
planificar i registrar les sessions de treball realitzades. 
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Alhora disposem  del PLA DE CURES  obert per a tots els residents, igual com el que tenim 
implementat com a element de treball a les unitats sociosanitàries. 
 

 
 
El professional d’EDUCACIÓ SOCIAL també pot pautar i registrar totes les activitats 
d’estimulació cognitiva, psicomotricitat, activitats relacionals i comunitàries en les que 
participen els residents. 
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Tanmateix, tenim implementat el registre d’activitats i intervencions del PSICÒLEG/A i l’any 
passat es varen introduír les intervencions i activitats de TREBALL SOCIAL 
 
Alhora,  la sol·licitud de tot el ventall de DIETES que s’ofereixen a PGG es fa mitjançant un 
mòdul informàtic específic, des d’on els professionals planifiquen cada dieta segons els 
requeriments de cada resident. 
 

 

 
 
La sol·licitud de dieta s’organitza segons el/la resident estigui al menjador o habitació per a 
cadascun dels àpats i s’intenten personalitzar les seves preferències, en la mesura que es 
pot, a l’apartat d’observacions. 
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Amb l’experiència, creiem que l’ús de les noves tecnologies comporta noves fórmules de 
gestió, avaluació dels equips i atenció als residents, i la seva implementació en el sector 
social és encara un procés molt emergent però en el nostre centre hem arribat a un bon 
nivell d’aplicació.  
 

Les TIC’s també ajuden a poder avaluar indicadors per tal de millorar la qualitat del treball i, 
per tant, ajuden a disposar d’eines que permetin reconèixer la feina del professional  i 
optimitzar el seu temps. Un vegada implementada l’HCI, difícilment els professionals 
voldrien tornar a l’ús del paper i justament son ells els que sol·liciten noves aplicacions per el 
treball diari. 
 
Protecció de dades 
 

Les dades i la informació obtingudes mitjançant l’accés a l'HCI tenen caràcter reservat i 
confidencial d’acord amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD) i per tant sempre s'han de tractar complint amb les mesures de seguretat i 
confidencialitat relatives a les dades de salut que formen part d’una història clínica.  
Els residents o assistents a Centre de dia poden exercir els drets d’oposició, accés, 
rectificació i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, d’acord amb la Llei. Per a 
qualsevol informació en relació a l’exercici dels seus drets, els usuaris poden dirigir-se a la 
Unitat d’Admissions del Centre. Les dades administratives i/o assistencials es destinaran 
única i exclusivament a la finalitat de procurar l’atenció social i/o medicosanitària que els 
usuaris requereixin. 
 
 
Gestió de la informació 
 

La principal eina per a l’obtenció de la informació necessària que disposem a la nostra 
Entitat és el SAP Business Objects Web Intelligence 
 

La informació ens pot arribar als comandaments o a la resta de professionals del Centre  
mitjançant els següents sistemes:  

 Publicació a l'Infoview 

 Publicació al Gestor Documental, a la carpeta d'Informes Entitat, accessible 
directament des de la Intranet. 

 Tramesa d'informes personalitzats per correu electrònic.  

 Publicació d'informes personalitzats a la Intranet  
 

Disposem d’un Quadre de Comandament mensual elaborat per el Departament de Control 
de Gestió i els Serveis d’informàtica del SSIBE que inclou la informació necessària per al 
seguiment de les principals indicadors del Centre, i està desglossat en els apartats 
següents: 

1. Processos Interns: amb tota l’activitat mensual i acumulada, tant de Residència com 
de Centre de dia, i els indicadors de seguretat. 

2. Finances: amb els consums de fàrmacs, productes sanitaris i resta de material. 
3. Capital Humà: que inclou el seguiment d’hores a cada unitat de treball del centre i 

l’evolució de l’absentisme. 
4. Atenció al ciutadà amb l’anàlisi de queixes, agraïments i reclamacions del període. 
 

També es reben els indicadors dels serveis d’Hoteleria, Enginyeria / Manteniment i del 
indicadors de gestió ambiental 
 

Amb tot, es facilita un seguiment del pressupost i indicadors assistencials cares detectar 
desviacions i reorientar actuacions, si n’és el cas. 
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4.3 Revisió i Implementació de Protocols i Circuits 
 
Els Protocols són necessaris per unificar criteris d’atenció dels residents, sistematitzant la 
metodologia de treball i evitant, així, la variabilitat de la pràctica entre els professionals 
 

Anualment es revisen alguns dels existents i s’editen nous protocols i procediments tant 
assistencials com no assistencials. 
 

Revisió circuits  i tasques 2015  

Tasques assignades a Infermeria Revisió – Maig 2015 

Tasques assignades a Auxiliars Revisió - Maig 2015 

Comandes i estocs de magatzem i farmacioles Revisió – Maig 2015 

Comandes suplements cuina Revisió maig i octubre 2015 

Circuit d’actuació en cas d’èxitus a PGG Revisió-Setembre 2015 
 

Al llarg de l’any 2015 s’ha donat continuïtat a l’anomenat ESPAI DE SEGURETAT. D’acord 
amb tot l’equip de professionals, en aquest espai ubicat en els controls d’infermeria,  s’hi 
pengen mensualment els temes relatius a seguretat clínica i les auditories que es van fent al 
llarg de l’any que fan referència a: registre mensual de caigudes, auditories de contencions, 
de farmacioles, i alertes i avisos importants relatius a la seguretat. 
La cultura de la seguretat es fomenta a totes les reunions d’equip i reunions generals de les 
unitats.  
 

 
4.4 Qualitat - Coordinació 
 

L’organització dels serveis del nostre  Centre té un plantejament i un enfocament centrats en 
la implicació i participació dels professionals. 
Els elements que ens ajuden a articular-ho son: reunions d’equips, grups de treball, i les 
comissions. 
 

De manera sistemàtica a cada unitat del Centre es realitzen les reunions interdisciplinars 
cares a dissenyar el Pla interdisciplinari d’atenció individual (PIAI) de tots els residents, a la 
vegada aquestes reunions es fan al servei de Centre de dia. La Direcció i comandaments del 
centre tenen implantades eines per tal de facilitar la comunicació vertical descendent i 
ascendent amb tot el personal. 
 

A continuació destacarem les reunions que ha organitzat la Responsable Higiènic-sanitària 
al llarg de l’any 2015 amb participació de diferents professionals i serveis, de cada reunió 
s’edita ordre del dia, recollint els temes que es volen tractar, i s’emet acta.  
 

Posteriorment es fa arribar l’acta a tots els assistents i a tot el personal que malgrat no ha 
assistit requereix estar informat dels acords presos. 
 

Tipus reunions Nº 
Reunió organitzativa Centre de dia 3 

Reunió organitzativa Residència 2 

Reunió personal d’Admissions 6 

Reunió amb  Servei de Farmàcia 2 

 
A la nostra Entitat hi ha organitzades diferents COMISSIONS I COMITÈS en els que hi 
participen professionals de tots els nivells assistencials, atenció hospitalària, atenció 
primària, sociosanitari i atenció a la dependència. 
La missió de les comissions és la millora de la qualitat assistencial i funcionen com a òrgan 
assessor de la Direcció assistencial i Direcció Atenció  a la dependència. Totes elles tenen el 
seu propi reglament de funcionament i les seves funcions definides.  
 
Detallem les comissions en les quals hi participen professionals de PGG: 
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Nom Comissió Participants de PGG Periodicitat 
Comissió de Farmàcia Dra. Bea Álvarez trimestral 

Comissió d’Infeccioses Dra. Farners Riera trimestral 

Comissió de Mortalitat Dra. Dolors Puigbó trimestral 

Comitè d’Ètica assistencial Dra. Carme Sabrià - Sr. MA Elizalde - DUI trimestral 

Comissió Hª Clínica informatitzada Dra. Dolors Puigbó trimestral 

Comitè de Recerca Dra. Rosa Mª De Eugenio mensual 

Nucli de Seguretat Dra. Nuri Comes trimestral 

Grup del SiNASP 
(Sist. notificació Seguretat del pacient) 

Mireia Darnaculleta (RHS) trimestral 

Comissió Prevenció i Promoció de la 
Salut 

Martí Granell 
(Cap d’Admissions i Atenció al client) 

trimestral 

Comissió Gestió ambiental MGranell, MDarnaculleta, NComes, PVega quatrimestarl 
 

 
També tenim organitzats uns GRUPS DE TREBALL amb participació de diferents 
professionals i disciplines, cares a fomentar la cultura de la seguretat en el centre. Cada 
Grup disposa d’uns objectius definits i s’emet acta de cada reunió amb posterior difusió a la 
resta de companys. Alguns d’ells son estables i d’altres es creen per treballar un tema ad 
hoc. 
L’any passat es va optar per unificar el grup de caigudes i el grup d’ús racional de les 
contencions degut a que hi ha molts punts de coincidència alhora d’analitzar i abordar un 
risc i altre 
 

Grups de Treball 2015 Participants Periodicitat 

Prevenció i tractament de nafres 
Equip d’Infermeria. 

Coordina: Mireia Darnaculleta 

 
Quadrimestral 

 

Prevenció i control de caigudes  
i 

Ús racional de les contencions 

Equip multidisciplinar: DUI, auxiliars, Aux. 
sanitari, Fisios, TO, psicòloga, Ed. Social, 

Metgessa 
Coordina: Dra. Nuri Comes 

Quadrimestral 

Atenció i cures pal.liatives 

Equip multidisciplinari. 
DUI, auxiliars treball social, metgesses, 

Psicòleg 
Coordina: MA Elizalde 

Quadrimestral 

 

 
Alhora es manté el contacte entre tots els Directors/es de Residències Assistides del nostre 
entorn que estan sota la gestió del Consorci Assistencial del Baix Empordà (CABE) com son 
la  cares a compartir informació rellevant del nostre àmbit. 

 

També, s’ha propiciat el contacte entre els CAPS D’ADMISSIONS I RESPONSABLES 
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ dels diferents Centres d’Atenció la Dependència gestionats per la 
nostra Entitat, per tal d’unificar protocols i circuits.  
 

Tanmateix, les TREBALLADORES SOCIALS de tots els centres realitzen reunions 
trimestrals cares a compartir experiències, i posar en comú protocols i circuïts.  
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4.5 Inspeccions i Auditories 
 

 
Detallem les Inspeccions i Auditories rebudes a PGG l’any 2015: 
 

Àmbit Inspecció Nº registre Data Correccions suggerides 
 

Dep. de Benestar Social i 
Família 

 
Nº 0450000501 

 
30-10-2015 

 
Cap incidència remarcable 

 

 
Agència Salut Pública de 

Catalunya 
Inspecció Cuina 

 

 
Gi-1500198635 

 
8-4-2015 

 
-Acabar d’actualitzar els documents 
descriptius dels plans d’autocontrol 

 
Agència Salut Pública de 

Catalunya 
Control Legionel.la 

 

---------------- 26-10-2015 
Cap incidència.  

Resultat favorable 

Inspecció Dipòsit d’oxigen ---------------- 26-5-2015 
Cap incidència.  

Resultat favorable 
 

Inspecció Instal·lacions 
tèrmiques 

--------------- 28-9-2015 
Cap incidència.  

Resultat favorable 
 

Inspecció ascensors  12-5-2015 
 

Cap incidència 
 

 
 

 
5. ASSISTÈNCIA 
 

5.1 Metodologia de treball 
 

Per poder fer un abordatge integral i conèixer les necessitats dels residents es fa necessari 
fer una valoració de totes les àrees rellevants d’atenció: socials, funcionals i clíniques, i per 
això, el treball interdisciplinari és la metodologia de treball que s’aplica. 
Tots els residents i assistents al centre de dia han de tenir una valoració inicial a l’ingrés,  
formulat un pla d’atenció personalitzat interdisciplinari amb objectius i activitats concretes, i 
com a mínim un seguiment anyal d’aquest pla. 
El seguiment, requereix fer, mitjançant escales validades, una valoració de les seves 
activitats bàsiques de la vida diària, una avaluació de les seves capacitats cognitives i 
planificació d’activitats preventives per evitar els grans síndromes geriàtrics: nafres, 
caigudes, incontinències, immobilitat i malnutrició.  
 

5.2 Activitat assistencial 
 

Ingressos, altes i ocupació de RESIDÈNCIA ASSISTIDA 
 

Revisant l’activitat realitzada al llarg del 2015, destaca un increment d’ingressos en plaça 
pública (57%) i una disminució dels ingressos en plaça privada.  
Destaquem de nou un fet que ja portem uns anys constatant, i és que al citar per entrevista 
prèvia casos que estan en llista d’espera per plaça pública en el nostre centre segons ordre 
del web, aquests renuncien a la plaça per que la família ens notifica que de moment no els 
hi va bé acceptar l’ingrés. 
 
El nombre d’altes per motiu èxitus va augmentar un 36.4%,  el 2014 varen esser 11 casos i 
el 2015 varen esser 15.  
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ACTIVITAT RESIDÈNCIA 2015 2014 % dif. 
Places ICASS 50 50 - 

Places Privades 15 15 - 

Total PLACES  65 65 - 

Índex ocupació 99.8% 99.3% 0.5% 

Prevalents a 1 de gener 2015 65 60 8.3% 

Ingressos ICASS 11 7 57.1% 

Ingressos privats 10 18 -44.4% 

Total residents atesos 86 85 1.1% 

Total INGRESSOS  22 25 -12% 

Altes ICASS 15 13 15.4% 

Altes privats 6 7 -14.3% 

Total ALTES  21 20 5.0% 

Prevalents a 31 desembre 2015 65 65 - 

 
Nivells de dependència dels residents atesos 
 

Comparant els residents atesos l’any 2015 vs 2014, observem que el percentatge de 
residents atesos amb Grau III de dependència ha disminuït  un 1.96 % i els de Grau I han 
disminuït un 4.69%, en canvi ha augmentat el percentatge de residents de Grau II, un 6.65% 
 

 2015 2014 
Alta dependència-Grau III 50.84%        52.80% 

Mitja dependència-Grau II 38.37%  31.72% 

Baixa dependència-Grau I 10.79% 15.48% 

 

Ingressos, altes i ocupació del CENTRE DE DIA 
 

Actualment als Centres de dia, des de que es va modificar el concepte d’ocupació de places 
de finançament públic cada Entitat  pot fer una ocupació a demanda, sense superar les 
hores totals de finançament públic. Així, una mateixa plaça la poden ocupar diferents usuaris 
que no assisteixen tots els dies de la setmana. Aquest nou concepte  ha facilitat la gestió de 
l’ocupació i la disponibilitat de les places de centre de dia mitjançant la Web del que fins ara 
teníem activada només per Residències. 
 
L’ocupació real va esser del 73.2%  amb un increment del 3.3% respecte l’any anterior i el 
nombre de persones ateses al llarg de l’any va augmentar un 8% 
 

ACTIVITAT CENTRE DE DIA 2015 2014 % dif. 

Places ICASS 20 20 - 

Places Privades 10 10 - 

Total 30 30 - 

Ocupació    

Índex previst 80.7% 77.3% 4.3% 

Índex real 73.2% 70.8% 3.3% 

Sessions    

Programades 6025.5 5752.5 4.7% 

Realitzades 5464.5 5271 3.7% 

Usuaris programats a gener 2015 30 27 11.11% 

Usuaris programats a desembre 2015 36 30 20% 

Nous ingressos 23 22 4.5% 

Altes 30 23 30.43% 

Total persones ateses 2015 53 49 8.16% 
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5.3 Àrea Sanitària 
 

Com a àrea rellevant dins la dimensió d’atenció al resident,  destaca la PREVENCIÓ DELS 
RISCOS, com a estratègia de seguretat integral implantada a PGG.  
A continuació descrivim caigudes, nafres per pressió i contencions. 

 
Caigudes 
 

Les caigudes en les persones grans representen un greu problema de salut pública, és 
l'accident més habitual, i es produeixen majoritàriament durant el desenvolupament de les 
seves activitats de la vida diària. 
En el mitjà institucional on hi ha ingressada una població més fràgil, la incidència de 
caigudes augmenta respecte a la comunitat. 
La seva etiologia és multifactorial, i per això cal detectar els factors de risc i prevenir-los. 
 

A PGG es disposa d’un Protocol específic de prevenció i atenció a les caigudes i d'un 
registre que ens permet disposar de dades cares a conèixer la nostra taxa de caigudes i el 
perfil dels residents que cauen i lloc, per tal de promoure actuacions de millora i actuacions 
preventives. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Disposem del GRUP DE TREBALL D’ATENCIÓ A LES CAIGUDES, des d’on s’ha insistit 
en el treball directe amb l’equip assistencial aconsellant una vigilància activa, oferint 
formació sobre el tema, promovent una atenció especial als residents que han caigut més 
d’1 vegada i posant en marxa rondes de seguretat en els diferents torns.  
 

L’any 2015 va haver un 15.25% menys de caigudes respecte l’any anterior, malgrat va caure 
un resident més. La taxa de caigudes va disminuir 1.09 punts i la taxa de caigudes amb lesió 
un 0.48. 
 

Mensualment hi ha feed-back informatiu amb els professionals del nombre de caigudes 
registrades a la unitat, i es pengen els resultats a l’espai de seguretat dels controls. 
 

S’ha analitzat també el lloc més freqüent on és produeixen les caigudes, observant que 
majoritàriament es produeixen a les habitacions i espais comuns, la majoria de caigudes 
no tenen conseqüències però en cas de produir-ne, les lesions més freqüents son 
contusions i hematomes, i en segon lloc abrasions / laceracions. L’any 2015 com a lesions 
greus varen haver 2 fractures.  

S’ha valorat que la causa més important que provoca una caiguda és causa intrínseca del 
propi resident, majoritàriament problemes de la marxa i equilibri. 
 

Cal remarcar que tenim 2 residents ingressats que cauen sovint, entre tots 2  han caigut 
56 vegades,  el que representa el 40.28 %  del total de caigudes. Tots dos tenen problemes 
de marxa amb malalties neurològiques i psiquiàtriques, però estan conscients i orientats i 
se’ls hi aplica un treball individual, fent un abordatge interdisciplinari aplicant mesures 
preventives, amb intervenció dels diferents professionals i informació i col·laboració 
continuada als seus familiars.  Les mesures concretes i individualitzades son: revisió de la 
medicació, adequació de l’entorn, exercicis de rehabilitació ... tot i així en aquests casos 
extrems, es difícil el seu control degut al grau d’autonomia que tenen i la poca col·laboració 
que mostren. 

CAIGUDES 2015 2014  

Residents atesos 86 84  

Estades realitzades 23.669 23.553  

Nombre de caigudes 139 164  

Nombre de residents diferents que han caigut 38 37  

Taxa caigudes (caigudes x 1000 Estades) 5.87 6.96  

Taxa de caigudes amb lesió x 1000 estades 1.86 2.34  
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Nafres per pressió 
 

Les nafres per pressió són un problema relativament freqüent en malalts d'edat avançada 
sotmesos a enllitament perllongat. La pell de la persona gran experimenta canvis que 
comporten una major fragilitat i augmenta el risc d'aparició de nafres en presència de factors 
afavoridors com ara la immobilitat, la incontinència, la malnutrició o la deshidratació.  
 

Per això és útil la detecció del risc d'aparició de nafres, disposar d'un protocol d'actuació per 
a la seva prevenció i tractament i realitzar un registre de seguiment. A PGG es disposa de 
tots aquests elements que ajuden a la pràctica assistencial diària dels professionals per fer 
front a aquest problema. 
 

NAFRES PER PRESSIÓ ATESES 2015 2014  

Residents atesos 86 84  

Residents atesos amb nafres 11 15  

% Residents amb nafres  12.8% 17.9%  

Nombre de nafres per pressió 16 28  

Nafres origen episodi actual 12 24  

Nafres origen fora episodi actual 4 4  

Grau nafres    

Grau I 1 5  

Grau II 9 22  

Grau III 3 -  

Grau IV 3 1  
 
 

Cal comentar que el 12.8% dels residents atesos al llarg del 2015, han patit en algun 
moment una nafra per pressió, el que representa un 5 % menys que l’any anterior i s’han 
registrat 12 nafres menys. 
 

Cares a millora del registre, el Grup de treball realitza formació continuada i insisteix als 
equips d’infermeria per tal que també tinguin en compte les nafres Grau I, ja que així es 
poden prendre mesures preventives cares a que no passin a un grau superior. 
 

Com cada any PGG es va adherir a la campanya “Stop a les nafres per pressió” promoguda 
per el GNEAUPP es va fer la tria d’alguns pòsters sobre el tema i se’n va fer difusió des de 
una  taula informativa que es va preparar a l’admissió del centre amb material divers. 
     

Contencions 
 

Les contencions físiques suposen un alt risc pels efectes adversos associats, i per tant no 
se'n pot fer un ús indiscriminat sinó racional. Quan sigui absolutament necessari aplicar 
contencions físiques, s'ha de garantir la necessitat terapèutica de la pràctica, després d'una 
avaluació exhaustiva, i quan les estratègies preventives o les opcions alternatives han estat 
exhaurides.  
Sempre es demana el consentiment signat a la família amb informació prèvia si cal activar el 
procediment de contenció. A PGG disposem d'un protocol d´ús racional de contencions i a la 
Història clínica del resident es disposa del registre que permet una  avaluació i revisió 
periòdica de les mateixes. 
 

Destaquem, doncs,  que el 82.53 % del total de contencions registrades son per baranes al 
llit, i per tant només 11 contencions serien amb altres mesures, com armilles, cinturons, 
etc... el que representa el 17.46%, quan l’any anterior aquests dispositius encara 
representaven el 24% de les contencions. 
 

CONTENCIONS 2015 2014 

Residents atesos 86 84 

Residents amb contencions al llarg de l’any 53 44 

Nombre de contencions 63 58 
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% Residents amb contencions 61.6% 52.4% 

Contencions durant la sedestació 10 12 

Contencions quan està al llit 36 34 

Contenció nocturna 16 10 

Mesura de contenció   

Armilla subjecció pèlvica 3 3 

Baranes 52 43 

Cinturó abdominal - 1 

Cinturó pèlvic 7 8 

Contencions tot el dia (canellera per mantenir via per tractament) 1 2 
 

 

L’any passat  el Grup de Treball per fomentar l’ús racional de les contencions es va fusionar 
amb el de caigudes, ja que aquets 2 factors de seguretat sovint tenen punt d’intersecció 
alhora del seu abordatge. S’ha aconseguit que les contencions pautades es revisin 
periòdicament, intentant que siguin les menys possibles, cercant alternatives,  i en cas sigui 
estrictament  necessari  realitzar una contenció per evitar riscos majors, que aquestes siguin 
de menor durada. S’ha assolit una bona implicació de tots els professionals assistencials. 
Creiem que s’ha aconseguit una reducció important, i que la cultura d’ús racional i 
acompliment del protocol de manera exhaustiva està d’alguna manera interioritzat. 
 

S’han comprat coixins antilliscants per poder aconseguir disminuir les contencions en 
sedestació. S’informa als familiars per tal que sempre que sigui possible s’impliquin en la 
compra d’aquest material personalitzant cas a cas. 
 

Des de l’any passat i com a nova acció alternativa, el que també hem provat son uns coixins 
d’alletament que faciliten acomodar millor a la persona a la cadira o butaca. Tanmateix, no 
funciona amb tots els casos i s’ha de personalitzar segons necessitats. Els professionals  
que ho valoren son les TOs i fisioterapeutes conjuntament amb infermeria. 
 

Farmàcia 
 

PGG disposa d’un Dipòsit de Medicaments, que està vinculat al Servei de Farmàcia 
Hospitalària de l’Hospital de Palamós, segons Ordre 10 de juny de 1986-DOGC 709 de 4 
juliol 1986.  
 

El Servei de Farmàcia de l’Hospital és el magatzem principal de fàrmacs i altres productes 
farmacèutics i fa el subministrament dels mateixos en les condicions adequades per a la 
correcta dispensació d’aquests, amb el re-envasat i re-etiquetat en dosi unitàries, si s’escau. 
 

Totes les plantes disposen d’un estoc de medicaments per fer front a les necessitats urgents 
quan el Dipòsit està tancat i per cobrir les pautes condicionades. Per tant aquestes 
farmacioles disposen dels calaixos necessaris per guardar tots i cadascun dels medicaments 
que s’ha acordat disposar. Aquestes farmacioles es revisen periòdicament per incloure o 
excloure algun medicament. La reposició dels medicaments de la farmaciola es fa un dia a la 
setmana per cada unitat segons el calendari establert.  
 

A la Residència assistida de PGG la prescripció mèdica està totalment informatitzada, al 
igual que en les unitats sociosanitàries, i el farmacèutic valida els canvis de tractament i els 
tractaments dels nous ingressos i Infermeria disposa del pla d’administració de medicació 
també informatitzat. 
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Es disposa d’uns carros de medicació d’unidosi setmanal que s’omplen els dimarts per la 
Unitat de Residència-2 i els dijous per la unitat de Residència-1. Diàriament es realitzen tots 
els canvis necessaris segons les ordres de medicació generades per la metgessa 
 

En cas de necessitar un medicament urgent no disponible en cap farmaciola del centre,  
l’infermer/a responsable té permís per entrar a l’àrea de dispensació del dipòsit i anota en 
l’imprès dissenyat expressament, el medicament (dosi i forma farmacèutica inclosa), 
quantitat requerida, nom del resident i llit i signa amb el seu nom. 
 

L'accés a l’àrea de dispensació del dipòsit és restringit amb targeta magnètica personal i 
només hi tenen accés el personal de farmàcia, metgesses, diplomades d’infermeria, i 
comandaments  de manera que es pot saber en tot moment qui ha entrat i a quina hora. 
 

De forma continuada l’equip mèdic i la farmacèutica han treballat el tema de la 
polimedicació, la prescripció segons criteris Beers, i amb l’adequació de fàrmacs i altres 
productes farmacèutics a la població geriàtrica. S’han realitzat reunions i sessions formatives 
per a tot el personal. 
La Guia farmaco-terapèutica es revisa periòdicament introduint o retirant presentacions 
farmacològiques segons necessitats. 
 

Tot el relacionat amb l’ús segur dels medicaments, el controls dels errors, si s’escau i el 
seguiment acurat de la dispensació, preparació i administració dels mateixos, adquireix 
especial rellevància en el nostre centre. 
 

Mensualment en el Quadre de comandament es disposa d’indicadors de consum de 
medicaments i productes farmacèutics per cadascuna de les unitats i també podem disposar 
de dades de despesa per resident i/o pacient. 
 
Presentem resultats de despesa de fàrmacs i absorbents d’incontinència,  i tot i que 
portàvem uns anys amb contenció de la despesa de fàrmacs, l’any passat va haver un 
increment de gairebé el 5% 
 
 

En € 2015 2014 % dif. 

Despesa Fàrmacs/any  31.809 30.320 4.9% 

Despesa Fàrmacs/mes x resident  40.88 39.16 4.4% 

Despesa Absorbents/any    25.457 24.454 4.1% 

Despesa Absorbents x Resident  32.71% 31.58 3.6% 

 
 

Rehabilitació: Fisioteràpia, teràpia ocupacional i logopèdia 
 

A PGG els professionals fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i logopeda depenen 
funcionalment del Servei de Rehabilitació de l’Hospital de Palamós. Dos cops a la setmana 
disposem d’un metge/ssa del servei que ve al centre com a consultor, rep les interconsultes 
de les metgesses i pauta els tractaments a tots els pacients/residents que ho precisen de 
totes les unitats i serveis diürns. 
 
 
 

L’activitat de rehabilitació queda detallada a continuació: 
 

Rehabilitació 2015 2014 
Residents atesos al servei de RHB 16 14 

Assistents a Centre de dia atesos a RHB 5 4 

Sessions realitzades àmbit residència 1199 1534 

Sessions realitzades Centre de dia 384 516 

Sessions/resident 75 109.6 

Sessions /assistent Centre de dia 77 129 

Total sessions Residència + Centre de Dia 1583 2.050 
 

 
L’ any 2015 s’ha constatat una disminució del 22.8% en sessions de rehabilitació realitzades 
a l’àmbit de Residència i Centre de dia. 
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Sessions realitzades segons el tractament de fisioteràpia prescrit: 
 

Tipus de Recurs/Teràpies 2015 2014 

  Escaleta i serpentí 12 206 

  Infrarojos 7 72 

Electroteràpia Interferencials - - 

  TNS 7 12 

  Ultrasò 10 41 

  Bipedestador  50 

  Escala_rampa   

Fisioteràpia Espatlleres 180 618 

  Fisio reeducació marxa 1312 1563 

  Fisioteràpia 1445 2020 

  Gel  11 

  Mobilitzar 789 1420 

  Paral·leles 956 1142 

  Poleoteràpia  33 229 

  Automanteniment (Hab)   

  Bany transferències (Hab)   

  Control postural (Hab) 16 109 

Exercicis a l’ Fisio isomètrics (Hab) 16  

habitació Fisio isotònics (Hab) 16  

  Fisio respiratori (Hab)  19 

  Gel (Hab)   

  Marxa (Hab)   

  Mobilitzar (Hab) 16 43 

  Sedestació (Hab) 30 277 

 
Sessions realitzades segons tractament de teràpia ocupacional prescrit: 
 

  2015 2014 

  Activitats bimanuals 161 539 

Teràpia Adaptacions i ajudes tècniques 56 101 

Ocupacional Auto - manteniment 27 280 

  Bany transferències 112 444 

 

 
5.4 Àrea psico-relacional 
 

Psicologia i educadora social 
 

El psicòleg del centre participa en les reunions de l’equip interdisciplinari i intervé en casos 
concrets amb teràpies individuals i reforçant a l’equip. Col·labora amb l’adaptació del 
resident al centre i li dona suport emocional quan cal. Treballa juntament amb tot l’equip i 
amb els familiars per planificar objectius concrets. 
 

A la vegada la psicòloga de la Unitat d’avaluació i diagnòstic de demències de l’àmbit 
sociosanitari organitza tallers de psico-estimulació i tallers de memòria per a persones 
afectades de Malaltia d’Alzheimer i altres demències. 
 

A continuació registrem l’activitat del psicòleg a totes les unitats del centre: 
 

Atenció 
psicològica 

2015 2014 

Primeres visites 88 117 

Visita successiva  68 99 

Visites a planta 338 286 
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Per poder avaluar les funcions cognitives dels nostres residents utilitzem el Test de Pfeiffer. 
Aquest test avalua les següents funcions: orientació temporal i espacial, memòria 
immediata, recent i remota, atenció, concentració i càlcul mental. Segons els errors comesos 
al passar la prova, obtenim una puntuació que ens indica si la persona pateix  un 
deteriorament greu, moderat, lleu o no pateix cap deteriorament cognitiu. 
 

Grau de deteriorament cognitiu 2015 2014 
Residents atesos 86 84 

Cap deteriorament 24 22 
Deteriorament lleu 18 16 

Deteriorament moderat 12 12 
Deteriorament greu 32 34 

 
 
L’educadora social, amb el suport de la resta de professionals de l’equip interdisciplinari i 
dels voluntaris, lidera l’organització de totes les activitats de lleure i lúdic-recreatives internes 
permanents. 
 

Participació activitats Residència CDia HDia LLE Total 

Nombre participants 33 35 27 19 114 

 

Activitats Nº Participants 
1.-Psicomotricitat 88 

2.-Manualitats 23 

3.-Musicoteràpia / coral 62 

4.- Musicoteràpia exercici físic 79 

5.-Cinema 36 

6.-Bingo 60 

7.-Grup de passeig 15 

8.-Dibuix / Pintar 14 

9.-Noves tecnologies-Wii 20 

10.-Jocs de taula 11 

11.-Conversa 38 

12.-Manualitats individuals 2 

13.-Estimulació cognitiva 28 

14.-Espai obert 2 

 

Nombre d’activitats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Participants 23 9 19 16 15 12 8 1 3 1 2 3 2 2 

 
El que va marcar en gran mesura el calendari d’activitats l’any passat va estar la celebració 
del 10é aniversari del Centre, per que tot i mantenir les activitats de sempre es van portar a 
terme tot un seguit d’activitats extraordinàries mensualment. 
 
Cada mes de l’any les activitats organitzades tenien una temàtica diferent: 
 
Gener-Relaxem-nos             Maig- Abracadabra                Setembre-Sortim 
Febrer- Disbauxa                 Juny-Aires de festa major      Octubre-Ballem? 
Març-Musiquem                  Juliol-Tocs artístics                Novembre- Temps era temps 
Abril- Cultivem la ment        Agost- Coses nostres             Desembre-Enllaç de vida 
 
Aquesta planificació d’activitats va comportar establir contacte amb moltes entitats socials i 
associacions i escoles del Municipi de Palamós i també de la Comarca per demanar-los 
suport i col·laboració, obtenint un alt grau de resposta que va facilitar portar-les a terme 
totes. També varen col·laborar altres serveis i departaments de la nostra Entitat SSIBE. 
Es varen organitzar sessions de ioga, exhibicions de dansa : salsa, dansa contemporània, 
dansa clàssica, flamenc, grups corals, taller de flors, castellers, màgia....  
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També, es fa fer una sortida per visitar el Museu de la Pesca de Palamós i una sortida 
turística amb el BadiaBus 

Aprofitant que cada mes celebrem els aniversaris dels residents, aquest any es va pensar 
oferir berenars típics catalans: pa amb oli i xocolata, coca de llardons, bunyols de quaresma, 
pa amb vi i sucre, torradetes de Sta. Teresa, bunyols de vent, gelat de llet merengada,  
xuixos, coca de iogurt, xocolata amb melindros, xurros amb xocolata, galetes de nadal 

Tanmateix es varen mantenir les activitats habituals per les diades més assenyalades com 
fem cada any  

 Cantada de nadales 

 Visita Reis Mags 

 Visita Carnestoltes i Reina de Carnaval 

 Corals i cantada de nadales 

 Activitats per Sant Jordi 

 Celebració 50 aniversari de Càritas 

 8ena. Gimcana 

 Arrossada al Jardí per Sant Joan. 

 Castanyada 

 Bingo especial de Nadal 

 Sopar de gala per Nadal 

 Exhibicions de ball 
 

El grup de passeig setmanal que es fa al llarg de tot l’any, te una gran acollida i 
bàsicament es porta a terme degut a la gran implicació que tenim del grup de voluntaris. 
 

La Campanya “UNA FLOR, UN SOMRIURE”, aquest any ja arribava a la 11ena edició. 
Amb aquesta campanya encetem la primavera, i invitem a familiars i amics de residents que 
ens portin flors i plantes per donar vida al nostre jardí, essent una iniciativa molt ben rebuda i 
amb molts col·laboradors. 
 

La 6ª Mostra Fotogràfica que anualment organitzem a PGG portava per títol “”L’Essència 
de Palamós Gent Gran , i es varen exposar tot un seguit de fotografies realitzades per una 
auxiliar del centre que també es dedica a la fotografia professional. Del 4 de desembre 2015 
al 29 de febrer 2016 es varen exposar fotografies que captaven moments de l’atenció 
prestada pels professionals als pacients/residents tant d’atenció directe com indirecta 
 
  

Treball social 
 

La treballadora social de la residència i centre de dia ofereix atenció directa al resident o 
assistents al centre de dia i a la seves famílies. 
 

Realitza les visites de pre-acollida, valora els nous ingressos i proposa un pla d’atenció 
juntament amb tot l’equip interdisciplinari.  
 

Col·labora amb l’educadora social per tal de promoure les activitats de suport psico-social, 
recreatives i lúdiques que estan actives en el Centre. 
 

Porta a terme les entrevistes familiars per facilitar l’adaptació progressiva a l’ingrés. 
Informa a la família dels residents atesos pel que fa al seu Pla Individual d’atenció 
interdisciplinari (PIAI), aprovat per l’Equip assistencial. Òbviament sempre comptant amb 
l’aprovació del/la propi/a resident. Se’n van informar 13, i les famílies van manifestar una 
bona acceptació d’aquesta acció, sentint-se més partícips del procés d’atenció que rebia el 
seu familiar. 
 

A la vegada realitza totes les valoracions per tramitar el grau de dependència dels residents i 
revisions de  grau, si s’escau.  
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Actualment la valoració de dependència es classifica en tres graus: Grau III, gran 
dependent, Grau II, dependent sever i Grau I dependent moderat, per aquest motiu els nous 
casos avaluats cauen en aquesta nova valoració. 
 

Grau i nivell de dependència  2015 

Grau III, nivell 2 14 

Grau III, nivell 1 14 

Grau II, nivell 2 11 

Grau II, nivell 1 13 

Grau I, nivell 2 0 

Grau I, nivell 1 2 

Sense grau 3 

Grau III 12 

Grau II 6 

Grau I 2 

En tràmit 2 

No tramitada 2 

 

Proposa a la Direcció presumptes casos d’INCAPACITACIONS per tramitar. 
 

 2015 

Total persones incapacitades  5 

En tràmit 3 

 
Mitjançant un dietari de consulta programada, la Treballadora Social realitza visites de pre-
acollida, amb la finalitat d’informar als nous residents o assistents al CD i a les seves 
famílies dels recursos i normativa del centre cares a facilitar al màxim la seva futura 
adaptació a l’ingrés. També, ofereix atenció a ciutadans que venen a informar-se sobre 
recursos del centre i disponibilitat de places. 
 

Visites dietari 2015  

Informació per Residència 112 

Informació per  Centre de dia 43 

Informació per Llei Dependència 6 

Entrevistes familiars 17 

Total 178 

 
 
 
6. ACTIVITATS DE SUPORT 
 

6.1 Hoteleria 
 

La gestió dels serveis hotelers: cuina, bugaderia, jardineria, lluita antiplagues (DDD) i neteja 
es coordinada per Emporhotel AIE.  
 

Els principals indicadors del 2015 els resumim a continuació :  
 
 

Alimentació 
 

Disposem d’Autorització Sanitària concedida per part de l'Agència de Protecció de la Salut 
per el funcionament de la cuina de PGG, per a l'activitat d'elaboració i servei de menjars 
preparats en les pròpies dependències per a col·lectivitats, nº. de registre 513-MP-001 
 

Es disposa de fitxes per a cada plat amb la composició d'ingredients segons els sistema 
Fitxa KDS ( Kitchen Dietetic System) 
 

Els indicadors relatius a l’alimentació de tot PGG han estat els següents :  
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 Indicador Descriptor Totals 
Nº d’àpats / Dietes Àpats (Es-Di-So)  Total servits 185.776 

    Esmorzar 62.190 

    Dinar 66.248 

    Sopars 57.338 

  Compra matèria prima productes km 0 
(Comarca) 

% Compra Total 26 

  Dietes Normals % Total 75 

  Dietes Normals Turmix % Total sobre dietes normals 28 

  Dietes Diabètiques % Total 21 

  Dietes Diabètiques Turmix % Total sobre dietes turmix 24 

  Dietes Astringents % Total 1.3 

  Dietes Astringent Turmix % Total sobre dietes astringents 66 

  Dietes Confort % Total 2.3 

 Consums extres dia Euros/resident/dia 0.29 

 Consums extres anual Euros/resident/any 105.70 

% Escudellat/safates    

 Esmorzar   Servit a  taula ( % Total) 
48.80 

   Safata Isotermo (% Total) 
51.20 

 Dinar Escudellat (%Total) 
66.69 

   Safata Isotermo (% Total) 
33.31 

 Sopar Escudellat (% Total) 
40.68 

   Safata Isotermo (%Total) 
59.32 

Anàlisis Mircrobiològics     

 Anàlisis microbiològics d'aliments número 11 

 
Incidències anàlisis microbiològics 
d'aliments 

número 0 

 Anàlisis microbiològics de superfícies número 12 

 
Incidències anàlisis microbiològics de 
superfícies 

número 2 

Incidències APPCC 
   

 

Incidències recepció matèries primeres número 10 

 

Incidències recepció matèries primeres % respecte nº d'albarans 0.01 

 

Destaquem que la cafeteria de Palamós Gent Gran compta amb l’acreditació AMED des de 
l’any 2012 que es va reconèixer el seu servei com a establiment promotor de la dieta 
mediterrània. 
 

Emporhotel AIE també participa en l’estudi Optifel subvencionat per la Unió Europea i 
Palamós Gent Gran hi ha col·laborat en tant que aquest estudi pretén millorar la vida de la 
gent gran incrementant-li el plaer de menjar a través de productes variats, amb més gust i 
adequadament envasats, adaptant els àpats a les necessitats i grau d’autonomia. L’any 
2015 s’han continuat les fases de l’estudi i es preveu que ja finalitzi l’any 2016 

 
Bugaderia 
 

Els principals indicadors relatius a bugaderia han estat els següents:  
 

Bugaderia    

 Reposició de  Roba % Estoc total 12% 

 Roba Bruta Residents Kg Roba Resident / Dia 1.90 

 Roba Bruta Total Kg Roba Bruta / Any 114.809 
  

L’any 2015 es van generar 7.647 kg. de roba bruta menys que l’any anterior. 
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Lluita Antiplagues  
 

Els principals indicadors relatius a la lluita antiplagues han estat:  
 

DDD   

 Actuacions programades empresa control de plagues 4 

 Actuacions extraordinàries empresa control de plagues 0 

 Incidències control de plagues 1 

 

Jardineria 
 

Recordar que les tasques de manteniment del jardí de PGG són assumides per el centre 
especial de treball Tramuntana, aquest centre té com a objectiu principal la integració laboral 
i social de les persones amb discapacitat psíquica 
 

Jardineria   

 Actuacions jardineria 52 
 

 
6.2 Enginyeria 
 
 

Dins el marc del Pla Estratègic de la nostra Entitat, PGG i el Departament d’Enginyeria van 
acordar l’anomenat SLA (Service Level Agreement). 
Aquest document, que en síntesi és un acord escrit de nivell de servei, té com a objectiu 
definir i acotar el servei que presta el Departament d’Enginyeria als seus clients, entre els 
que està el nostre Centre. 
 

El servei de manteniment del centre es desenvolupa i centra en 2 grans blocs: 

 Manteniment correctiu 

 Manteniment preventiu 

 
Manteniment correctiu : principals indicadors 2015 
 

El manteniment correctiu es realitza arran de les incidències que son comunicades  per part 
de tot el personal de manera electrònica al personal del servei de manteniment, mitjançant el 
nou programari LINX que es va implantar al març 2015 
 
 Exposem les incidències registrades per prioritat i per mes  

 

Incidències   Prioritat    

Mes Ordinària Urgent Molt urgent Total gral. 

gener     

febrer 2   2 

març 177 11 4 192 

abril 126 10 2 138 

maig 156 11 5 172 

juny 149 17 7 173 

juliol 165 15 13 193 

agost 185 34 6 225 

setembre 123 14 8 145 

octubre 143 24 12 179 

novembre 204 17 5 226 

desembre 152 15 7 174 

Total general 1582 168 69 1819 

 

En total s’han resolt 1.819 incidències, tot i que cal tenir en compte que no disposem de 
dades de gener ni febrer explotades amb el nou programari. La mitjana d’incidències diàries 
ha passat d’una mitjana de 6 al dia a 10. 
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Cal esmentar que a PGG tenim organitzat un control de les habitacions quan hi ha l’alta del 
pacient/resident, cares a detectar desperfectes i material malmès. Les netejadores de les 
unitats, utilitzen un llistat de material/equipament i, a manera de check-list, comproven que 
estigui tot en òptimes condicions: llits, comandaments, timbres, cortines, banys, WC, 
aixetes.... si detecten alguna incidència ho registren, aleshores els administratius entren 
diàriament aquestes incidències al programa de sol·licitud de manteniment i així arriba a 
l’operari sense demora i es cataloga la prioritat i es pot intervenir amb més celeritat. 

 
Manteniment preventiu 
 

El manteniment preventiu es fa per assegurar la òptima conservació de les instal·lacions i 
equipaments existents. Existeixen diferents registres a realitzar i cadascun d’ells es fa dins 
un període determinat. 
 

Les accions habituals de manteniment preventiu son: lectura de comptadors, instal·lació 
elèctrica, instal·lació d’aigua sanitària, instal·lació de calefacció, instal·lacions de gasos 
medicinals, instal·lació contra incendis i altres. També, hi ha instal·lacions que son revisades 
per empreses externes: climatització, instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió, 
parallamps, elevadors, sistema de detecció i alarma d’incendis, grup electrogen..... 
 

A continuació es detallen les actuacions realitzades durant l’any 2015 : 

 Legalització de les instal·lacions frigorífiques de cuina 

 Rehabilitació del paviment de cuina 

 Instal·lacions necessàries per al canvi funcional de cuina 

 Remodelar sala familiars 3ª planta 

 Instal·lació de telemesura de comptadors de gas i elèctric 

 Col·locació de proteccions a parets del passadís de vestidors i als pilars del menjador 
de TC 

 Elaboració i col·locació de nous plànols d’emergència a zones comuns 

 Continuar amb la instal·lació de cortines motoritzades a les habitacions 

 
 

6.3 Medi Ambient 
 

PGG disposa des de l’any 2007 d’un Sistema de Gestió Ambiental certificat segons la 
Norma ISO 14001:04 i el Reglament (CE) n. 1221/2009 , de 25 de novembre de 2009, 
conegut com EMAS III ( Eco-Management and Audit Scheme ) 
 

És un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i 
millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a altres 
parts interessades. 
 

El sistema presenta com a pilar fonamental la Política Ambiental que va ser definida tenint 
en compte la realitat de la nostra entitat i estableix periòdicament objectius i fites orientades 
a la millora continua del comportament ambiental de tota l’entitat. 
 

L’any 2015 com cada any també es va realitzar l’auditoria de seguiment segons el reglament 
EMAS, obtenint bons resultats. 
 

A PGG existeix una Comissió Ambiental formada per la Responsable de medi ambient de 
l’Entitat, el Director d’Atenció a la Dependència, i l’Adjunta a Direcció, Cap d’admissions, 
Direcció de PGG, a la que s’afegeixen el Director d’Emporhotel, AIE, el Tècnic d’enginyeria i 
la Governanta. Aquesta comissió es reuneix trimestralment. 
 

Les responsabilitats i funcions d’aquesta Comissió són les següents: 

 Supervisar i controlar la implantació del SGA, 

 Vetllar perquè s’apliqui la Política Ambiental aprovada i aquesta es mantingui 
actualitzada, 

 Col·laborar amb la responsable del SGA en la definició dels objectius i elaboració del 
Programa Ambiental, 

 Aprovar el pla anual d’auditories, 
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 Revisar les instruccions de bones pràctiques ambientals i els formats de registres. 

 Realitzar un esborrany de l’Informe de Revisió Anual del SGA, 

 Revisar la Declaració Ambiental. 
 
Per altra banda, existeix un Grup de Gestió Ambiental formada per personal del centre que 
hi participa de forma voluntària. Aquest grup de gestió està format per personal 
d’admissions, magatzem, farmàcia, neteja i l’educadora social. 
 

Les responsabilitats i funcions del Grup de Gestió Ambiental són: 

 Realitzar seguiment trimestral dels objectius, consum de recursos, generació de 
residus, pla de formació, etc. 

 Traslladar les inquietuds dels treballadors a la responsable del SGA 

 Establir enllaç entre el Sistema de Gestió Ambiental i els treballadors de cada centre. 

 Aportar proposta d’objectius a les reunions trimestrals 
 

Indicadors de comportament ambiental 
 

CONSUMS 2015 2014 Variació (%) 

Aigua potable (m3) 8.541 8.461 0.95% 

Aigua de pou (m3) 860 450 91% 

Energia elèctrica (kWh) 1.044.279 956.427 9% 

Gas natural (kWh) 1.005.557 904.813 11% 

Consum de paper (paquets de folis DN4) 349 377 -7.4% 

Consums productes de neteja Kg 5246 4887 7.3% 

      

RESIDUS 2015 2014 Variació (%) 

Grup I Rebuig + Residus sanitaris Grup II (Kg) 68.332 47.080 45% 

Grup I: Matèria orgànica (Kg) 128.788 102.247 26% 

Grup I: Paper i cartró (Kg) 26.085 20.313 28% 

Grup I: Plàstics i envasos (Kg) 15.290 11.035 38% 

Grup I: Vidre (Kg) 1.142 1.124 1.5% 

Grup III: infecciosos (litres) 53 420 -87% 

Grup III: sanitaris tallants o punxants (litres) 2288 2330 -0.02% 
 

Com es detalla a la taula “Consums”, destaca un increment significatiu del consum de gas 
natural i del consum d’aigua de pou augmentant de 450 m3 consumits l’any 2014, a 860 m3 

consumits l’any 2015. Es va proposar  revisar la instal·lació de rec per tal d’optimitzar l’ús de 
l’aigua, aquesta acció es va posposar per a l’any 2016 
 

En referència al residus generats hi va haver un augment significatiu  gairebé en tots els 
residus generats, excepte els del Grup III infecciosos i els sanitaris tallants/punxants. 
 

Es disposa de la Declaració ambiental de l’Entitat de l’any 2015 on es detallen més 
àmpliament les dades mediambientals del centre. 
 

Accions de Conscienciació i Comunicació Ambiental  
 

En el marc del Sistema de Gestió Ambiental es realitzen accions de conscienciació i 
comunicació ambiental per als treballadors i usuaris i societat en general. Disposem del 
plafó on es dona informació dels aspectes més rellevants.  
A algunes de les manualitats que es realitzen s’utilitza material reciclat per difondre la 
conscienciació ambiental entre residents. 
A la Intranet es publiquen noticies relacionades per a general informació de tots els 
treballadors. 
En el marc del 10é aniversari es va organitzar una visita als horts ecològics del Municipi de 
Palamós i es va organitzar una caminada per la Vall de la Bell-lloc amb participació de 
professionals de PGG  
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7. ACTIVITATS D’INTEGRACIÓ AMB LA COMUNITAT 
 

Des de la posada en funcionament de PGG hem tingut clar que les relacions amb la 
comunitat i amb la societat ens ajudarien a ésser un centre obert al municipi, fomentant la 
participació de diferents col·lectius. I, és per això que hem intentat establir estreta 
col·laboració i en alguns casos convenis amb diferents entitats que tenen presència en el 
nostre entorn municipal i comarcal. 
A Palamós Gent Gran disposem d’un banc de préstec de material ortopèdic i material divers, 
com carrutxes, cadires de rodes, cadires de dutxa, etc..... per cedir-lo gratuïtament a qui ho 
precisi. Tot sovint  rebem donacions de ciutadans que ens porten aquest material quan ja no 
el necessiten,  i que ens ajuda a nodrir el nostre Banc de préstec, alhora que indirectament 
en surt beneficiat tot el sistema sanitari evitant la tramitació de prestacions ortopèdiques 
 

7.1 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
 

CARITAS 
 

Des de març 2009 tenim un Conveni signat amb Caritas Diocesana de Girona i en concret 
amb Caritas Parroquial de Sta. Maria de Palamós.  És una entitat de l’Església catòlica 
que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa, amb la finalitat 
d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones. Així doncs, 
Càritas, dins del Programa Ser Gran en Dignitat, vol facilitar l’autonomia de les persones 
d’edat avançada, oferir-los suport afectiu per a millorar la seva soledat, tot integrant el 
Programa als recursos que ofereix el Centre sociosanitari i Residència assistida Palamós 
Gent Gran. Caritas compta amb una xarxa de voluntaris motivats per a la tasca i funcions 
pròpies de la seva finalitat rebent el suport tècnic de Càritas Diocesana. 
 

Des de l’any 2010 tenim engegat el Projecte “APADRINA UN AVI”, en el qual hi participen 
estudiants de 4rt d’ESO de l’Escola Vedruna de Palamós, que han estat seleccionats i 
formats per portar a terme un acompanyament a les persones residents i assistents al centre 
de dia de PGG, que prèviament han donat el seu consentiment tant ells com la seva família 
per rebre a aquests estudiants. El projecte “Apadrina un Avi” vol facilitar la convivència i 
l’aprenentatge entre  persones grans que pateixen soledat i joves estudiants, a través de 
l’acompanyament periòdic i continuat que ofereixen els joves a les persones grans, i amb el 
suport d’una formació i seguiment que ofereix Càritas als joves que participen en el projecte. 
Hem de destacar que moltes persones grans apadrinades un any, el següent també volen 
repetir per que valoren molt positivament l’experiència.  
 

Podem oferir les dades de participació 2015 que plasmen la bona acollida que te el 
Programa: 

 1 Tècnic coordinador de Càritas amb el suport de l’Educadora Social de PGG 

 22 persones ateses entre residents i assistents a Centre de dia, 16 dones i 6 homes. 

 Centre formatiu implicat en el Projecte:  Escola Vedruna de Palamós 

 Alumnes de 4rt. ESO : 45 participants, 23 noies i 22 nois. 
 

Grau d’assoliment: 

 El Projecte s’ha assolit més enllà de les expectatives inicials tant pel nombre de 
voluntaris com pel grau de compromís dels joves i satisfacció de les persones grans 
apadrinades. 

 La majoria dels voluntaris han realitzat un acompanyament setmanal, no quinzenal. 

 La comunicació amb la tècnica-coordinadora i l’assistència a les reunions de treball i 
formacions han estat molt satisfactòries. 

 La implicació dels joves en la difusió del programa és un altre punt a destacar. 

 La figura de la voluntària- coordinadora del Projecte- escollida entre els joves es va 
valorar com a molt necessària i positiva. 

 

Curs 2014-2015 
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CREU ROJA 
 

Amb l’Assemblea Local de Creu Roja de Palamós tenim establerta una col·laboració des de 
l’any 2005 i estem preparant el conveni de col·laboració que està a punt de signar-se. A més 
a més, es disposa de conveni signat pel que fa al transport adaptat per els serveis de 
l’Hospital de dia i Centre de dia. 
 

Disposem  d’una xarxa de voluntaris formats i plenament motivats i implicats  que 
col·laboren en les activitats internes i externes que organitza el nostre Centre.  
 

Les activitats en les que majoritàriament participen son: manualitats, festes especials, grup 
de passeig, i acompanyaments. 
 

Com a referència tenim la Tècnic Social de Creu Roja que col·labora i es coordina amb 
l’Educadora social del nostre Centre per a qualsevol activitat que s’hagi d’organitzar. 
 
 
LA CAIXA 
 

L’Obra Social “La Caixa” també té vincle amb el nostre Centre amb la presència de 2 
voluntaris estables. 
 

A la vegada, des de fa 5 anys, presentem un Projecte d’activitats pel qual rebem una 
subvenció econòmica que ens ajuda a sufragar les despeses d’algunes de les activitats que 
portem a terme, i pensar en nous projectes de millora. El curs 2015-2016 s’ha preparat un 
projecte de musicoteràpia dirigit a malalts d’Alzheimer. 
 
 
ONCOLLIGA 
 

Al maig de 2005 la Fundació Hospital de Palamós va signar un Acord Marc de Col·laboració, 
amb la Fundació Oncolliga de Girona fruit del qual ha estat el desenvolupament de diferents 
tasques i treballs en comú, tots ells relacionats amb l'ajuda al malalt del càncer. 
 

Atès que l’Oncolliga porta a terme un Programa d'Ajuda Domiciliària als seus usuaris que 
inclou la cessió de material, entre el qual destaca el de tipus ortopèdic i equipament divers, 
Palamós Gent Gran des del seu propi Banc de préstec, col·labora en la cessió d’aquest 
material en el cas que l’Oncolliga ho precisi. 
 

Un Psicooncòleg ve 2 cops a la setmana, dimarts i divendres,  al nostre centre i està 
totalment integrat a l’equip interdisciplinari. 
 

La nostra Entitat participa a la cursa per equips ONCOTRAIL que organitza la Fundació 
Oncolliga Girona i per tant contribuïm a recollir fons per ajudar a aquesta Fundació en la 
seva tasca de millora de les  condicions de vida dels malalts de càncer, per exemple: serveis 
de fisioterapeutes, drenatge limfàtic, serveis psicològics, banc de perruques, equipament 
divers..... En el cas de la nostra Entitat SSIBE el donatiu que vàrem rebre va ser de 
12.704,36 euros, que s’han destinat a la compra d’un aparell de pressoteràpia que serveix 
per completar el drenatge limfàtic manual (Servei de Rehabilitació), un carro de cures i sis 
butaques per a pacient i acompanyants cares a millorar-los el confort. 
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ENTORN MALALTS D’ALZHEIMER I DEMÈNCIES –EMAD- 
 

Tenim signat un Conveni de col·laboració amb l’Associació EMAD de Sant Feliu de Guíxols.  
A PGG tenim ubicada la consulta d’avaluació, diagnòstic i seguiment de trastorns cognitius i 
demències de l’Hospital de Palamós, i per tant es feia del tot imprescindible establir lligams 
amb Associacions de familiars. Aquesta Associació organitza tallers d’estimulació cognitiva, 
grups d’ajuda mútua i suport psicològic individual per a familiars i/o cuidadors. 
 

A PGG oferim els tallers de psico-estimulació a pacients de l’ABS de Palamós,  i EMAD 
s’ocupa d’oferir aquests serveis a l’ABS de Sant Feliu i l’ABS de Palafrugell. 
 

Amb una periodicitat semestral s’estableixen reunions amb la Psicòloga de l’EMAD cares a 
compartir casos i fer-ne millor seguiment 

7.2 GRUPS D’INTERÈS 
 

Tota la nostra entitat i per extensió el nostre Centre col·laborem amb diferents Campanyes 
solidàries i entitats socials del Municipi i Comarca,  com Fundació Richi, Banc d’aliments, 
Oncotrail, Creu Roja, Càritas..... 
 
Palamós Gent Gran juntament amb l'Hospital de Palamós va col·laborar amb la donació de 
de 3 cadires de rodes a l'Associació  Afro-catalana d'Acció Solidària. 
 

 
FUNDACIÓ TUTELAR DE LES COMARQUES GIRONINES 
 

Es una Entitat privada sense afany de lucre dedicada a la protecció legal de les persones 
afectades de malalties mentals, discapacitats psíquiques o de malalties pròpies de 
l’envelliment, quan per la seva gravetat precisen la constitució d’un càrrec tutelar i aquests 
no es troba en el seu entorn familiar. 
Al nostre centre actualment la Fundació exerceix la tutela de 2 persones residents. 
 

ESCOLES I LLARS D’INFANTS 
 

Tenim les portes obertes de PGG a la majoria d’escoles del Municipi cares a poder 
promoure relacions inter-generacionals. Moltes activitats les venen a fer al nostre centre:  
música, balls, cantades, teatre . . . 
 
ALTRES ACTIVITATS RELLEVANTS: 
 

Amb motiu del 10è aniversari de Palamós Gent Gran, les activitats en les que participaven 
residents, familiars, professionals i voluntaris es van centrar en un tema específic cada mes. 
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El voluntariat va participar de manera activa en les diferents celebracions, tallers de 
manualitats, actuacions i diversions al llarg de l’any i va prestar una ajuda important al 
personal del centre a fi que tot es pogués desenvolupar com estava previst. 

El dia 15 de juny 2015 es va celebrar al jardí del centre la Jornada institucional de celebració 
del 10é aniversari amb la presencia  del President dels Òrgans de govern i Patrons, el 
Director–Gerent i Equip Directiu, i la participació  de professionals, residents i familiars. 
L’acte central de la diada va esser la conferència impartida pel Dr. Francesc Torralba, 
Director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull,  sota el títol:  “Tenir cura dels 
altres. Un aprenentatge”. 

 

En el mateix acte es va fer la donació al Banc d’Aliments de Palamós de la recaptació de 
2.230 € obtinguda per la venda del calendari solidari 2015 que es va editar a finals del 2014.  

El 9 de desembre va tenir lloc a l’Espai del Peix l’acte de reconeixement al Voluntariat tant el 
que col·labora a l’Hospital de Palamós com  als que col·laboren a PGG. 
 

 
 
 

7.3 Activitats lúdico - festives fora de la institució 
 

Com sempre  hi ha hagut una sèrie d’activitats dutes a terme fora del centre i sempre amb la 
col·laboració dels grups de voluntaris i famílies. 
 

Com a activitat destacada i a la que son convidats els residents hem d’anomenar la Festa de 
Creu Roja “Destapem l’estiu” que es va realitzar el 4 de juliol, aquesta festa es molt 
esperada atès que s’estableix relació amb diferents Entitats de gent gran de la Vila. 
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També, gràcies a la col·laboració i invitació de l’Empresa Sarbus, el mes de setembre se’ns 
convida a una sortida amb el Badiabus i es fa un recorregut costaner pel municipi de 
Palamós i Sant Antoni arribant a la Platja de La Fosca, aquesta sortida és molt ben rebuda 
pels residents ja que veuen el mar i la platja i visiten els llocs que els hi porten bons records 
de la seva infantesa i joventut. 
 

DATA ACTIVITAT LLOC 

PARTICIPANTS 
Valoració 

Global 
1-10 

Residents / 
Centre de 

dia 
Famílies Voluntaris 

15 febrer 2015 
Cercavila matinal 

carnaval 
Avda. Catalunya 30  14 10 

23 Abr 2015 
Paradeta Sant 

Jordi 
Carrer Major 10 0 10 9 

4 juliol 2015 
Destapem l’estiu  

- Creu Roja 
La Nau 50 m. 20 12 22 9 

2 setembre 2015 
Sortida amb el 

BadiaBus 
Recorregut 

turístic 
22  4 10 

23 setembre 2015 
Visita Museu de 

La Pesca 
Museu del Port 17  17 9 

 

7.4 Presència en els mitjans de comunicació i xarxes socials 
 
Com a Centre de SSIBE, des de principis del 2015 PGG te presència al canal twitter 
@comsssibe amb el hastag #ssibepgg. 
 
El dia 24 d’abril va sortir publicada una carta d’agraïment al Punt Diari d’una família que 
havien tingut el seu pare ingressat. 
 

 
 
El dia 16 de juny es va fer una nota de premsa per fer informar de l’acte institucional de 
celebració del 10é aniversari. 
 
També, amb motiu del desè aniversari, Ràdio Palamós va elaborar un reportatge audiovisual 
sobre Palamós Gent Gran, en el vídeo es posa de relleu la vessant assistencial que es dóna 
als usuaris del centre, però molt especialment el component humà de la relació que aquests 
mantenen amb el personal que els atén. El vídeo  es va anomenar “10 anys cuidant els avis” 

http://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500003884/audiovisual-sobre-el-centre-palamos-gent-gran/0 

 
 

Carta d’agraïment a Palamós Gent Gran 
Durant aquests darrers dies hem estat compartint les atencions que des de Palamós Gent Gran han 
ofert al meu marit/nostre pare i voldríem agrair-vos la sensació de familiaritat i cordialitat, i sobretot 
professionalitat, que en tot moment hem copsat. Tot ha passat massa ràpid i no hem paït encara 
aquesta pèrdua, però sí que podem dir que mentre hem estat en aquest centre no ens ha faltat res; tot 
l’equip d’infermers, metges, zeladors, personal de neteja... 
s’han portat molt bé amb el pare. En tot moment ens han facilitat qualsevol cosa que ens ha fet falta i, 
sobretot, mai l’han deixat patir. Guardarem un bon record de l’estada del pare al centre, de les 
persones que ens heu atès i ens heu acompanyat. Volem fer-vos arribar el nostre agraïment i el fem 
públic i extensiu a tot el personal de Palamós Gent Gran, pel tracte professional, atent i curós que heu 
tingut amb el nostre pare/marit, en Josep Salvatella, durant la seva estada al centre fins al moment de 
la seva mort. Tant ell com tota la família que el vam acompanyar en les seves darreres setmanes de 
vida ens vam sentir com a casa gràcies a les instal·lacions del centre i als professionals que hi 
treballen. 
Gràcies de tot cor a tothom. 
FAMÍLIA SALVATELLA-RIBUGENT 
Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà  

http://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500003884/audiovisual-sobre-el-centre-palamos-gent-gran/0
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7.5 LISMI 
 

La Llei d’Integració Social dels Minusvàlids, Llei 13/1982 del 7 d’abril – LISMI -, pretén, entre 
d’altres objectius, impulsar i fomentar la integració laboral de persones discapacitades, i és 
una Llei que estableix per les empreses públiques i privades, amb una plantilla superior als 
50 treballadors, la obligació de contractar a un nombre de treballadors discapacitats no 
inferior al 2%.   
 

A la nostra Entitat disposem de contractes formals amb diferents centres especials de treball 
per donar compliment a aquesta Llei : 

 Centre especial de Treball Tramuntana per a la prestació dels serveis de Jardineria. 

 Centre Especial de Treball GiroPark del Grup MIFAS, per a la prestació dels serveis 
administratius-admissions de PGG. 

 
7.6 TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT –TBC- 
 

L’any 2015 el Departament de Justícia, mitjançant l'Equip de Mesures Penals Alternatives 

de Girona, ens va fer arribar una sol·licitud d’un cas tributari de prestar  serveis  en Benefici 
de la Comunitat a PGG. Varen acceptar una noia que va acomplir una pena de 424 hores 
col·laborant amb les activitats organitzades per l’Educadora social. 

 
7.8 FETS DESTACATS 2015 
 
En aquest apartat de la Memòria fem referència al fets o notificacions de l’àmbit social que al 
llarg de l’any han tingut relació  amb la nostra activitat . 
 

La situació de crisi mantinguda ha provocat la continuïtat de les polítiques d’austeritat. Tots 
som coneixedors de com ha afectat la crisi en els recursos socials i sanitaris del nostre país. 
El Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Família, apliquen 
severes mesures d’ajustament degut a les dificultats de tresoreria que afronten. Les Entitats 
patim des de fa anys un deute important per part de l’Administració. 
 

Al juliol 2015 es va presentar l’actualització del mapa de prestacions socials de Catalunya, 
 

L’any passat es va treballar un pacte de sostenibilitat del sector de la gent gran amb 
l’Administració i les patronals. Alguns punts destacats foren: que partir de l’exercici  2017, 
per realitzar el càlcul del mòdul de plaça residencial no es tindria en compte les persones 
usuàries de Grau I.  Actualment la prestació econòmica vinculada, coneguda per PEV, 
s’apliquen a les persones amb Grau III i Grau II de dependència, i també es volia fer una 
planificació territorial de manteniment de model mixt d’atenció públic-privat i PEVS, alhora es 
prioritzarien les llistes d’espera dels usuaris Grau III i els de Grau II amb urgència social. 
Tanmateix, s’establiria un sistema de valoració de dependència per urgència per tal que el 
pas d’un recurs sanitari a un recurs social es fes amb agilitat i s’estudiaria una millora de 
l’accés als serveis de persones amb patrimoni però sense liquiditat. A hores d’ara alguns 
d’aquests acords encara no s’han aplicat. 

......................................................... 



 

Memòria 2015 Palamós Gent Gran 53 

 

 


