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Presentació 
 

Us presentem l’informe d’accions i mesures  realitzades des de la Fundació Àuria per afrontar el 

COVID-19, corresponent al període del 11 al 25 d’abril. Així mateix s’inclouen les dades més 

rellevants d’aquest mateix període. Us compartim aquest document com a òrgan de govern de 

l’entitat, també el compartirem amb els Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i 

Famílies i a la plataforma sectorial de la discapacitat intel·lectual, DINCAT.    

Els aspectes més rellevants d’aquestes dues setmanes són: 

S’han passat proves massives de PCR a totes les persones de les llars i al 52% de professionals. 

Hem organitzat i ampliat  les activitats i suports tant per les persones de llars com de centres de 

dia, concretament, com a novetat s’han programat les sortides terapèutiques que s’iniciaran a 

primers de maig. 

Estem potenciant la difusió  del conjunt de  recursos creats pels equips tècnics  d’Àuria Fundació 

es crea un baner a la portada de la web sota el títol Àuria Actua contra el Covid-19.  

Finalment hem proposat a la Generalitat i a d’altres institucions la realització d’una  prova pilot pel  

desconfinament progressiu i adaptat a les característiques del nostre col·lectiu, territori i tipologia 

de serveis, que es vegi acompanyada per un suport científic i expert en l’àmbit epidemiològic.  

Les accions, mesures i dades que conté  aquest document s’exposen, en un marc molt dinàmic i 

complex. Se’ns fa imprescindible treballar des de la  innovació continua i el suport mutu a nivell de 

professionals i d’altres persones tant del patronat com externes de la fundació. En aquesta ocasió 

posem especial èmfasi en el treball del conjunt de coordinadores de serveis que han fet un recull 

sistemàtic de les activitats i indicadors del 30 de març al 24 d’abril i que trobareu als annexes 

d’aquest informe. 

Així doncs aquest document és fruit del treball de tots els professionals, que en aquests moments 

tant difícils estan en plena dedicació i cura.   
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Introducció 
 

 

Des de l’inici d’aquesta crisi provocada per la pandèmia del COVID-19, hem estat  treballant 

considerant que el més important i primordial és la salut de les persones -persones ateses, 

familiars i professionals-, però que per assolir-ho ens ha calgut reforçar-nos, tant  a nivell d’equips 

professionals, com incidint en el nostre entorn -sigui a nivell específic del sistema de Salut, com 

del conjunt de la ciutadania, comptant  sempre amb la consolidació i millora continua de la 

organització que hem establert. 

 

És per això que treballem d’acord amb 4 objectius prioritaris: 

 

1. Mantenir i millorar de manera continuada el sistema d’organització que hem establert 

davant la crisi del COVID-19, de manera especial en relació a pautes i mètodes d’actuació, 

cooperació en xarxa -tant en proximitat com amb altres entitats del sector- i teletreball. 

 

2. Aconseguir un major i millor suport del Sistema Sanitari, sobre tot en relació a l’atenció 

dels casos més urgents i el la disposició de tot tipus d’equips sanitaris. 

 

3. Reforçar i acompanyar els nostres equips professionals, incorporant nous professionals i 

fent una formació continua en l’atenció vinculada al COVID-19 i la prevenció de riscos 

específics. 

 

4. Dur a terme una campanya continua de conscienciació i implicació ciutadana en relació 

a les necessitats de les persones amb discapacitat, així com dels professionals que 

els hi donen suport,  tot combatent qualsevol actitud o comportament discriminatori. 

 

A continuació us exposem en aquest informe les principals mesures i indicadors que es 

corresponen amb aquests objectius. 

 

Com sempre  us agrairem qualsevol proposta o suggeriment que ens permeti millorar, dia a dia, la 

nostra resposta a les persones, a les famílies, així com als professionals de la Fundació Àuria. 
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1. Sistema d’organització 

Seguim treballant per mantenir i millorar de manera continuada el sistema d’organització que 

hem establert davant la crisi del COVID-19, de manera especial en relació a pautes i mètodes 

d’actuació, cooperació en xarxa -tant en proximitat com amb altres entitats del sector- i teletreball. 

1.1.  Mesures i accions més importants 

 

1.1.1 Amb l’objectiu  de millorar el benestar emocional i/o  físic de les persones amb 

discapacitat intel·lectual i/o problemes de Salut Mental, durant aquest període s’ha treballat 

intensament per poder realitzar les sortides terapèutiques. 

 

1.1.2 Amb la finalitat d’acompanyar, donar suport  i mantenir una constant comunicació 

amb els familiars de les persones que estan en les nostres llars residència i els centres de 

dies dels diferents itineraris, s’ha creat un sistema de seguiment on registrem necessitats 

emocionals, físiques, de la vida diària, d’orientació en recursos i activitats, que ens permet 

a l’hora programar i prioritzar els suports i les  intervencions. 

  

1.1.3 Amb el propòsit de millorar la gestió dels equips de protecció individual ( EPIS) hem 

modificat el sistema de recollida i control, establint un estructura horària per realitzar les 

demandes i la preparació del material necessari. Així mateix, s’ha modificat el sistema de 

registre dels EPIS lliurats, per tal d’assegurar i facilitar la seva realització, habilitant una 

senzill formulari online que les treballadores han d’emplenar en el moment de rebre l’equip, 

a part de signar un document únic de recollida del material.  

 

1.1.4 Degut a l’excepcionalitat de la situació i per a gestionar el risc de la pandèmia del 
COVID-19 a la Fundació, hem  preparant un Pla de contingència , que està pendent de 
tancar i distribuir a tots els professionals.  
 

1.1.5 Amb la finalitat d’assegurar que tots els professionals que ho requereixin tinguin  els 

Equips de Protecció Individuals s’ha  realitzat una cerca intensiva de proveïdors que ens 

poguessin subministrar els material de més difícil d’aconseguir.  

 

1.1.6 Amb l’objectiu de programar una etapa de desconfinament progressiu adequada a les 

nostres persones i a la tipologia de suports, serveis i activitats econòmiques  que realitzem, 

el conjunt d’Àuria Grup planteja una prova pilot que es vegi acompanyada per un suport 

científic i expert en l’àmbit epidemiològic. Considerem que, les persones amb discapacitat  

ofereixen un perfil de major risc davant del COVID-19 en un territori especialment afectat, 

el de la Conca d’Òdena. Els coneixements i les evidències que es puguin obtenir en una 

recerca aplicada poden ser de gran utilitat per l’actuació general que es pugui realitzar. Un 

altre actiu que oferim és de l’actuació sistemàtica i documentada que hem dut a terme des 

del primer dia d’impacte de l’epidèmia. 
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1.2. Dades més rellevants en l’àmbit de l’organització 

1.2.1 Distribució de recursos i equipaments 

 

Tota l’organització de recursos humans, materials i d’equipaments  s’ha realitzat tenint en compte 

els criteris i protocols de funcionament que s’han anat adaptant i actualitzant a mesura que 

evolucionaven les noves instruccions de Salut. Des de la sectorització dels espais per atendre 

correctament,  tant a les persones positives de COVID-19 com a les negatives, com la neteja i 

desinfecció dels circuïts i zones brutes, fins a tenir en compte la formació i experiència dels 

professionals en l’àmbit sanitari, sobretot,  en els espais d’aïllament  on tenim les persones 

positives en COVID-19. 

 

Del 11 al 25 d’abril s’han produït molts canvis que responen als resultats massius de tests PCR 

que es van passar a totes les persones usuàries de les llars i han permès identificar  les positives i 

les negatives en COVID-19. 

 

Fins el dia 25 d’abril hem donem suport a un total de 64 persones usuàries de llars-residència, 

residència i de respir, distribuïdes de la següent manera:  

 

El primer indicador a destacar,  és que la majoria de persones, el 86%,  ja estan a la seva  llar 

d’origen, doncs durant aquest període s’han donat 16 persones d’alta de la malaltia. Destacar 

també que la nova distribució ha suposat deixar d’utilitzar la caseta de respir per atendre persones 

positives sense símptomes. S’ha reduït, doncs,  la necessitat d’atenció directa, passant a ser de 

1.946 h setmanals. 
 

Pel què fa als serveis interns també s’ha reduït la intensitat de dedicació, sobretot pel que fa a 

hores de neteja i bugaderia, donat que ja no s’utilitza la caseta de respir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs durant aquest període s’han destinat 467 h setmanals a cobrir les necessitats 

d’alimentació (esmorzar, dinar, berenar i sopar ), bugaderia de totes les llars i amb freqüència 

diària en l’espai de confinament, la neteja  especialitzada a les llars-residència i els transports 

destinats a repartir menjars, roba neta i també en trasllats especials de persones.  
 

 

224 420 h. setmanals 280 280 280

AVDA ANDORRA ( Planta 1)

LLAR GALICIA 1er:  6 NARDS 1er:4 +1 LLARS COMES 1 : 4 SOR RITA: 6 PIEROLA 2: 7
Espai d'Aïllament CONFIFAP 

GALICIA NARDS LES COMES SOR RITA PIEROLA

13 PERSONES usuaries

LLAR GALICIA 2on: 5 NARDS 2on : 4+1 LLARS COMES 2  : 4 SOR RITA:7 PIEROLA 1:6

9 persones usuaries

5 PROFESSIONALS  DIARIES 

DE DILL A DIU ( 24h)

5 PROFESSIONALS DIÀRIES DE 

DILL A DIUM ( 24H)

11PERSONES usuaries 10 PERSONES usuaries 8 PERSONES usuaries 13 PERSONES usuaries

5 PROFESSIONALS DIÀRIES 

DE  DILL A DIU ( 24)

h. setmanals h. setmanals h. setmanals

4 PROFESSIONALS DIARIS 

DE DILL A DIUM ( 24h)

7,5 PROFESSIONALS 

DIARIS DE DILL A DIU ( 24 

h)

5 PROFESSIONALS  DIÀRIES 

DE DILL A DIU ( 25h)

h. setmanals280h. setmanals

30 hores set

90 hores set

42 hores set

25 hores set

280 hores set

Serveis Interns

Manteniment De dill a div

Cuineres De dill a div

Bugaderia de dill a diU

Transport de dill a div

Neteja de dill a diu
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1.2.2  Altres Serveis de Suport a les persones vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Atenció a les famílies 

Com ja hem dit anteriorment, cercar la comunicació amb les famílies, ha estat un dels objectius 
principals de treball dels nostres equips. Mantenir distància física si, però apropar al màxim, la 
relació entre persones usuàries i els seus familiars també. Les noves tecnologies han ajudat molt. 

Altres necessitats que s’han  detectat són casos de familiars d’edat avançada que no tenen una 
xarxa de suport natural per realitzar alguna de les tasques domèstiques, com anar a buscar 
medicació o comprar. A molts d’ells els hem ofert al nostre servei d’atenció domiciliària. 

 
1.2.4 Suport emocional 

Actualment s’està fent seguiment a 74 persones amb un total de 152 intervencions  durant tota la  

quinzena.  

De forma detallada i per grups d’interès destacar que s’està donant suport en la cura i benestar 

emocional de: 

36 persones usuàries amb un total de 82 seguiments 

7    famílies amb un total de 11 seguiments. 

23  professionals amb un total de 38 seguiments.  

9 coordinadors i tècnics amb un total de 21 seguiments.  

En relació als professionals i amb la fi de poder disminuir l’angoixa que genera la pròpia 

situació,  així com oferir espais d’autocura, setmanalment es mantenen les mesures 

plantejades a l’inici de la situació del covid-19. 

- Un sessió de mindfullness oberta a tots els professionals de la fundació que 

vulguin disposar d’un espai de cura i reconstitució emocional.  

- Una videoconferència grupal per al suport emocional conduïda per dos 

membres de l’equip de psicòlegs,  a cadascuna de les llars. Oberta tant als 

professionals en actiu com als professionals en baixa mèdica. En aquestes 

sessions de grup s’aborden les angoixes i malestars de forma compartida i en 

alguns casos es treballen aspectes concrets de suport a les persones que els 

professionals estan atenent. 

En relació als serveis, s’elabora setmanalment un dossier de material i recursos cognitius per als 

usuaris del centre de dia de Calaf i Masquefa. 

 

SERVEIS ITINERANTS 

Atenció Domiciliària 

  

Servei d'Autonomia a 

pròpia  Llar 

 25 PERSONES usuàries  44 persones 

10  professionals  actives 
4 professionals actives  
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Així mateix,  s’ha finalitzat  el Protocol d’Acompanyament al Dol i els quatre annexos relacionats.  

https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Protocol_acompanyament_en_el_Dol.pdf 

https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Mort_i_Dol.pdf 

https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Proces_de_dol.pdf 

https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Funcionament_i_Normativa_Grups_de_Suport
_al_Dol.pdf 

https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Rituals_Acomiadament.pdf 

 
1.2.5 Recursos i Activitats 

 

Durant el aquest període s’ha intensificat el treball de generar recursos i activitats per les nostres 
persones usuàries, tant les que atenem en l’àmbit de vida a la llar com les que estan en centres de 
dia. 

A banda de les activitats  que us annexem en aquest document i que expliquen el dia a dia de les 
persones que viuen a les diferents llars d’Àuria, també s’han iniciat un conjunt de mesures 
adreçades a millorar les condicions de salut física, estimulació sensorial,  les habilitats 
tecnològiques, i les cognitives, de totes les persones usuàries que actualment estan a casa seva 
confinades. 

La idea és utilitzar la Web d’Àuria Grup com a canal d’informació i formació, on es puguin penjar 
tots els recursos que es vagin generant.  

 

- Es crea setmanalment un TIP amb exercicis de manteniment físic per fer 

arribar als usuaris del centres de dia de Calaf i Masquefa, pels  usuaris del Centre 

Ocupacional, així com pels del les llars-residència i a les famílies. 

- Es crea un decàleg amb 10 consells per a la salut física. 

- L’equip de Noves Tecnologies realitza una proposta de realitat virtual amb 

cardboard a les llars residència.  NO obstant, per prevenció es decideix 

posposar la seva execució.  

-  Es crea una base de recursos d’aplicacions per al mòbil gratuïtes per a 

fomentar el manteniment i l’entrenament cognitiu des de casa.  

https://www.auria.org/app/uploads/general/Aplicacions_entrenament_cognitiu.pdf 

- Es programen càpsules visuals per oferir sessions online de diversos àmbits: 

un massatge relaxant desenvolupat per la terapeuta snoezelen , una sessió de 

manteniment físic desenvolupat per al terapeuta ocupacional. 

- S’elabora nou consell tecnològic amb opcions per fer videotrucades i un 

altre  consell tecnològic amb recomanacions per gravar vídeo-capsules 

formatives. 

- Es crea un document amb pictogrames i LF per explicar les mesures per 

entrar i sortir de cada. 

 

 

 

https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Protocol_acompanyament_en_el_Dol.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Mort_i_Dol.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Proces_de_dol.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Funcionament_i_Normativa_Grups_de_Suport_al_Dol.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Funcionament_i_Normativa_Grups_de_Suport_al_Dol.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Rituals_Acomiadament.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/Aplicacions_entrenament_cognitiu.pdf
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1.2.6 Actualització i definició de Protocols de funcionament i mesures de 
prevenció. 

L’evolució constant de la pandèmia, ha suposat un esforç continu de creació i adaptació dels 

protocols on es recullen les mesures de prevenció en diferents situacions o àmbits del nostre treball. 

En aquests quinze dies  s’han actualitzat 4 dels protocols ja existents i s’ha creat el Protocol de 

sortides terapèutiques fruit de les necessitats detectades en les persones i les seves famílies. 

Actualment disposem dels següents protocols:  

1. Protocol inicial covid-19: Manual de gestió i actuació per a professionals davant del 

coronavirus covid-19. Rev.0 (11/03/2020) 

2. Protocol covid-19 1.Mesures generals llars i residència . Rev.2 (16/04/2020) 

3. Protocol Covid-19 2.Espais d'aïllament. Rev.3 (16/04/2020) 

4. Protocol Covid-19 3.Transport persones símptomes. Rev.1 (24/04/2020) 

5. Protocol Covid-19 4.Bugaderia. Rev.2 (24/04/2020) 

6. Protocol Covid-19 5.Neteja i desinfecció. Rev.1 (14/04/2020) 

7. Protocol Covid-19 6. Sortides terapèutiques. Rev.1 (25/04/2020) 

 

1.2.7 Epi’s i material de Protecció  

 

Acabem aquest període amb una visió positiva, primer per la disminució de les necessitats degut a 

la recuperació de les persones, i després, per haver trobat proveïdors que a dia d’avui ens han 

pogut servir el material que ens mancava més. 

  

ESTOC D'EPIS A 24/04/2020    

  25/04/2020 
Necessitat 

diària 
Total dies 
provisió 

MASCARETES FPP2 271 10 27,1 

MASCARETES QUIRÚRGIQUES 1100 100 11 

BATES O MONOS PAPER 270 15 18 

GUANTS TOTALS 8900 500 17,8 

ULLERES O PANTALLA 34 1 34 

CAPELINES 65 2 32,5 

GORRETS 1100 25 44 

MONOS PLÀSTIC 65 15 4,3 

GEL HIDROALCOHOLIC 246 2 123 

PEUCS 600 25 24 

 

Tenint en compte aquesta disponibilitats, i amb les combinacions de material, podem disposar 

d’equips de protecció complerts per a les persones treballadores entre uns 15 i 20 dies.  

 

També volem destacar  les donacions que hem tingut: L’Ajuntament d’Igualada, l’equip del  

Projecte Malla, Puig, Àuria cooperativa,  supporters Barça Anoia, i Skin Blister System SA (amb la 

https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Guia_de_gestio_i_actuacio_Covid-19.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Guia_de_gestio_i_actuacio_Covid-19.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Mesures_generals_llars_i_SR.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Espais_aillament.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Transport_persones_simptomes.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Protocol_Covid-19_Bugaderia.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Protocol_neteja_instalacions.pdf
https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Sortides_terapeutiques.pdf
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mediació de Bodegues Torres). El material rebut per aquestes entitats ha sigut: gels 

hidroalcohòlics, mascaretes, monos, pantalles facials,...  

 

2. Millor suport del Sistema sanitari. 
 

Considerant que cal treballar per preservar al  màxim la salut de les persones usuàries, els 

professionals i els familiars, s’han orientat gran part dels esforços,  en aconseguir un major i 

millor suport del Sistema Sanitari, sobre tot en relació a l’atenció dels casos més urgents i el la 

disposició de tot tipus d’equips sanitaris. 

 

Durant aquesta etapa el Departament de Salut esdevé el nostre referent en aspectes relatius a 

l’atenció sanitària, sense perdre, tanmateix,  la relació i coordinació amb els tècnics del 

Departament de TASF. Actualment la nostra referent és la Goya Galera. 

 

 

2.1. Mesures i accions més importants 

 

2.1.1   La Realització de proves massives de PCR a tots els usuaris de les llars residències i 

a un nombre important del les plantilles professionals d’atenció directa, ha permès poder 

atendre  i organitzar millor els suports i serveis. 

 

2.1.2.  Amb l’objectiu de donar la millor atenció i seguiment a cadascuna de les persones s’han 

produït reubicacions i ajustos constants, en funció dels resultats de les proves PCR, sempre 

amb el criteri  de mantenir les mesures de protecció i prevenció per a la salut de tothom.  

 

2.1.3. Amb la finalitat de reforçar l’atenció sanitària s’ha consolidat l’equip de 4 professionals 

en aquest l’àmbit, coordinades per la Sònia Garcia, i organitzades en horaris laborals per a 

cadascuna que els permeti el necessari descans.  

 

2.1.4. Amb l’objectiu d’iniciar l’ampliació de suports, davant les creixents necessitats, tant de 

persones usuàries de centre de dia, com  de les necessitats familiars es realitzen les consultes 

a diferents estaments com : L’equip mèdic del CAP, a la referent del Departament de TASF, i 

Dincat.  

 
Pautes i instruccions  a seguir en altes hospitalàries de Salut Mental, de  persones  que 
han de retornar a una de les nostres llars.. 

Instruccions  en relació a  les persones que estan amb la família i demanen la 
possibilitat de retornar a la seva llar residència  

Pautes a considerar per les persones usuàries dels serveis d’atenció diürna que 
comencen a tenir dificultats conductuals i emocionals i necessitarien realitzar sortides 
terapèutiques. 
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2.2. Dades rellevants 

 

2.2.1  Taula d’evolució de la realització de Proves de PCR per COVID-19 

 

Fins el 25 d’abril s’han realitzat proves PCR a la totalitat de persones que viuen a les llars  i a 

la residència d’Àuria, tant a les que havien presentat simptomatologia compatible amb COVID-10 

com les que no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg d’aquestes setmanes s’han passat 92 PCR. El fet que s’hagin passat més proves que 

persones hi han a les llars, té a veure amb el criteri de seguiment i evolució  de la malaltia, es a 

dir, s’han repetit les proves a  25 persones per saber si, sortien negatives per primera vegada 

i/o per segona vegada. 

 

Així doncs fins a 25 d’abril tenim una fotografia real de com estan el conjunt de persones que 

viuen a les nostres llars i residència: Tenim  54 persones negatives de Covid-19, de les quals 14 

són un primer negatiu, i un total de 10 persones amb diagnòstic  positiu de Covid-19 
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Les persones que encara es mantenen positives estan en l’espai d’aïllament del ConfiFAP. La 

seva evolució fins a dia d’avui és estable. Només 3 d’elles continuen manifestant símptomes lleus 

que són supervisats tant pel nostre equip d’atenció sanitària com per l’equip del CAP. 

 

Malauradament, en aquest període s’ha produït  el decés d’una usuària de les Llars Les Comes, 

que presentava molta mucositat i va ser ingressada sense poder superar la pneumònia que li van 

diagnosticar. La PCR va donar negativa.  

 

Així mateix com que la  Fundació Privada Àuria té la consideració de serveis essencials, el Servei 

Públic de Salut subministra els PCR de COVID-19 per als seus professionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha realitzat un total de 110 proves PCR a professionals, això suposa un 52,94% de la plantilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dels treballadors/res que s’han fet la prova el 82,83% és negatiu. El 17,17% són professionals 

positius sense símptomes. Tots ells han tramitat la baixa. 

 

 

Les dades de proves PCR passades, agrupades segons perfils professionals les podem observar 

en la següent taula. El grup majoritari que se’ls ha passat les PCR han estat els professionals 

d’atenció directa, amb gairebé el 70% del total de proves realitzades. 
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Així doncs si analitzem les dades en conjunt podem dir que fins el 25  d’abril, s’han realitzat 202  

proves PCR. 

3. Equips Professionals 
 

Durant aquest període, hem continuat reforçant i acompanyant els nostres equips 

professionals, incorporant nous professionals i fent una formació continua en l’atenció vinculada al 

COVID-19 i la prevenció de riscos específics. 

 

3.1. Mesures i accions més importants 

 

3.1.1  Orientats a millorar les capacitats i competències professionals per afrontar en 

millors condicions els efectes d’aquesta emergència deguda al COVD-19 s’han ofert 

un conjunt de cursos  formatius. A la totalitat de les persones treballadores se’ls  ha 

proporcionat una formació on-line de SEPRA,  amb la finalitat de millorar  

coneixements de la malaltia i saber totes les mesures de prevenció i correcta 

utilització d’ EPI’s per evitar qualsevol risc d’exposició i/o contagi. 

 

3.1.2 Amb la finalitat  d’acompanyar i assegurar la qualitat dels suports i l’atenció, en aquest 

context absolutament canviant, s’ha descrit una breu instrucció que pauta el traspàs 

d’informació tant a nivell organitzatiu, com de pautes de seguiment de salut a les 

persones, com dels sistemes d’utilització dels EPI’s  per a les noves contractacions i 

/o per  les treballadores que s’incorporen després d’una baixa. 

 

3.1.3 Amb l’objectiu de millorar les competències, resoldre dubtes i reduir angoixes dels 

professionals,  s’elabora el document PREGUNTES FREQÜENTS d’utilització 

d’EPIS, així mateix es tronen a  reenviar els  documents i vídeos de recordatori de 

les mesures de protecció. Amb la mateixa finalitat  s’organitzen dos horaris (dimarts 

21 i dimecres 22, amb horaris de matí i tarda per facilitar-ne l’accés) on  per  vídeo-

conferència la responsable de qualitat resolt aquells dubtes que puguin sorgir.  
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3.1.4 Amb l’objectiu d’acreditar el treball realitzat en la modalitat de teletreball s’ha facilitat 

a tots els professionals un registre de tasques 

 

 

3.2. Dades rellevants en l’àmbit dels professionals 

 

Actualment tenim contractats un total 187  professionals. A mesura que s’han reduït les 

necessitats d’atenció i s’han recuperat professionals de baixa, hem finalitzat contractes temporals. 

 

3.2.1 Seguiment d’absentisme:  

 

Les dades que donem es calculen en funció del numero de treballadors que tenim en la plantilla 

en cada moment. 

 

 Encara mantenim un nombre considerable de baixes. Un 28,8 %, que en termes 

absoluts suposa 54 persones.  

 El 9,99% d’aquestes baixes mèdiques corresponen a casos confirmats per COVID-

19, es a dir 18 treballadores. 

 El 52,94% del total de la plantilla professional ja s’ha fet la prova del PCR. Durant el 

seguiment s’ha repetit proves a 11 treballadores que havien resultat positives en el 

primer test. 

 

3.2.2 Disponibilitat  de la plantilla  per cobrir necessitats de suport . 

 El 71,2% de la plantilla esta activa, això suposa un total de 133 persones 

treballadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’aquestes 133 persones treballadores, el 76,69% estan  disponibles per  executar 

tasques d’atenció directa, atenció sanitària, i serveis interns. Estan distribuïdes de 

la següent manera: 

 

Distribució de la plantilla segons perfils professionals

PREJUBILACIONS SERVEIS INTERNS SERVEIS ADMINISTRATIUS

 ATENCIO DIRECTA EQUIP TECNIC
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o 46,5 professionals d’atenció directe propis dels serveis de residència,  

llars-residència i respir 

o 23 professionals d’atenció directa dels centres de dia,  que actualment  

realitzen tasques a les diferents llars. 

o 4 professionals  d’atenció directa destinats als suports del Servei 

d’autonomia a la pròpia llar. 

o 10 professionals d’atenció domiciliària, fan tasques en aquest servei. 

Encara queden  professionals ubicades en d’altres serveis cobrint baixes. 

o 4 professionals  formen part de  l’equip d’atenció sanitària.  

o 2 tècnics dels serveis d’intermediació s’han reubicat per cobrir les baixes al 

Programa d’autonomia a la Llar. 

o 12,5 treballadores realitzen tasques en els diferents serveis interns. 

 

Tal com recomanen el Departament de  Salut i el Departament de TASF, s’ha potenciat el 

teletreball amb tots aquells professionals que podien realitzar les tasques des de casa seva. 

Tenim un 15,8% de la plantilla activa realitzant teletreball ( 21 persones). Un 5,25% desenvolupa  

les seves funcions i responsabilitats mitjançant fórmules mixtes ( modalitat de teletreball i 

presencial). Finalment el 2,26 % correspon a persones prejubilades. 

4. Millora en la comunicació  
 

Dur a terme una campanya continua de conscienciació i implicació ciutadana en relació a les 

necessitats de les persones amb discapacitat, així com dels professionals que els hi donen 

suport,  tot combatent qualsevol actitud o comportament discriminatori. 

 

4.1 Mesures i accions comunicatives més rellevants 

 

4.4.1   Amb l’objectiu de  potenciar la difusió  del conjunt de  recursos creats pels equips 

tècnics  d’Àuria Fundació es crea un baner a la portada de la web sota el títol Àuria 

Actua contra el Covid-19. En aquí es penjaran setmanalment totes aquelles 

activitats i recursos que es vagin generant. Aquest  baner també s’adreça als grups 

d’interès externs amb la voluntat de compartir el treball desenvolupat per Àuria en 

clau de cooperació i treball en xarxa. 

 
4.1.2 Amb el propòsit d’arribar a tots els grups d’interès i connectar-los així com per 

minimitzar la distància social,  es dinamitza de manera continuada les accions per  

la participació a  les nostres xarxes socials. Aquesta quinzena els dos aspectes 

més destacats han estat la celebració del Sant Jordi, i l’aparició a TV3 del testimoni 

de la Sònia Gracia. 

 
4.1.3 Amb la finalitat de donar visibilitat a Àuria, s’ha estructurat la relació amb els mitjans 

de comunicació, sempre sota criteris de transparència. 
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4.2 Dades rellevants en comunicació 

 

Els instruments comunicatius utilitzats han estat: L’ Espai Web , les xarxes socials, els mitjans de 

comunicació, les eines per la difusió de comunicació interna 

4.2.1  L’ Espai Web 

 

11.460 visites web durant el període de confinament.  

De 10 al 25 d’abril, hem tingut un total de 3.546 visites a l’espai web.  

Destaca el 18 d’abril, dia de l’aparició d’Àuria Fundació al Diari Ara. Les visites tornen a despuntar 

per Sant Jordi, quan obrim el blog d’activitats creatives dotant de recursos creatius en motiu de la 

Diada.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Xarxes socials  

Dinamització de les xarxes socials com a finestra virtual d’Àuria davant la situació d’aïllament 

social, posant en valor l’esforç i determinació de les persones i professionals i la col·laboració i 

suport amb les entitats de l’entorn, especialment les sanitàries. 

Mostrem els seguidors de les diferents xarxes amb les dades comparatives del 10 i 26 d’abril, 

produint-se un augment de 60 seguidors a Instagram, 20 a Facebook i 28 a Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258

171 150
185

251
198

162
131

348

265

173 194 181
241

274

166
198

0

100

200

300

400

1
0

-a
b

r-
20

1
1

-a
b

r-
20

1
2

-a
b

r-
20

1
3

-a
b

r-
20

1
4

-a
b

r-
20

1
5

-a
b

r-
20

1
6

-a
b

r-
20

1
7

-a
b

r-
20

1
8

-a
b

r-
20

1
9

-a
b

r-
20

2
0

-a
b

r-
20

2
1

-a
b

r-
20

2
2

-a
b

r-
20

2
3

-a
b

r-
20

2
4

-a
b

r-
20

2
5

-a
b

r-
20

2
6

-a
b

r-
20

Visites web

895

2.828

1.047961

2848

1085

0

1000

2000

3000

Seguidors Instagram Seguidors facebook Seguidors Twitter

Evolució seguidors xarxes socials

10-abr 26-abr



                                                           MEMÒRIA COVID 19  

      

 

17 
 

Evolució de dades des que va iniciar-se el període de confinament, amb un augment de 60 

seguidors de mitja a totes les xarxes.  

FACEBOOK  

M’agrada:      Seguidors:      

13/03/2020: 2.785     13/03/2020: 2.790 

26/04/2020: 2.848     26/04/2020: 2.850 

63 m’agrada més període confinament  60 seguidors més període confinament 

2,26%       2,15%  

 
Abast de la publicació : 21.5K  del 30 març a 26 abril 

 

Publicacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           MEMÒRIA COVID 19  

      

 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWITTER 

1.085 seguidors 

3,6% darrers 15 dies 

2.0K impressions per dia. 

91.6 ’impressions en aquest període de 46 dies.  
 

Març :  49 nous seguidors     Abril  54 nous seguidors 

 56 tuïts      50 tuïts 

54,2K d’impressions     59,5 K d’impressions 

134 mencions      93 mencions 
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Destaquem el canvi de tendència a Twitter. Durant aquest període la interacció amb els tuitaures 

augmenta, essent Àuria la mencionada tant per persones individuals com a canals corporatius. Es 

menciona en 227 ocasions en el període de confinament. 

 

Destacats 

Tuït de l’Hble. Consellera del Departament de Salut, Sra. Alba Vergés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els tuits top d’aquests 15 dies han estat:  

Top Tweet  8,412 impressions 

🔴 [SERVEIS ESSENCIALS]  La cooperativa d’ @auria_grup fabrica des d’ahir una solució hidroalcohòlica 

a les instal·lacions de #cosmètica per aportar solucions d’higiene en aquests monents d’emergència 
sanitària. pic.twitter.com/bXM5Ny9Ed6 

Top mention 929 engagements 

carme riera🎗@carmerieramin  Apr 13La cooperativa del grup Àuria fabrica gel hidroalcohòlic per a serveis 
essencials i ens n’ha fet arribar al CAP Anoia #Igualada. @auria_grup Gràcies per la vostra donació 

👏👏👏@icscatcentral pic.twitter.com/DFVx95lNoy 

Top media Tweet  3,847 impressions 

🔴 PRIMERA LÍNIA @tv3cat Avui, la Sònia García, la infermera de la Fundació Àuria, ha explicat la seva 

experiència al capdavant de l’àrea d’aïllament. 🙌🏼 Gràcies Sònia pel teu compromís, empatia i humanitat. 

📲 Tot el programa, aquí: ccma.cat/tv3/alacarta/p… pic.twitter.com/pSQpGOJIor 

 

INSTAGRAM 

961 seguidors 

66 seguidors més des del 10 d’abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/auria_grup
https://twitter.com/hashtag/cosm%C3%A8tica?src=hash
https://t.co/bXM5Ny9Ed6
https://t.co/bXM5Ny9Ed6
https://twitter.com/auria_grup/status/1248268778435117059
https://twitter.com/auria_grup/status/1248268778435117059
https://twitter.com/carmerieramin/status/1249610133602213888
https://twitter.com/auria_grup/status/1248268778435117059
https://twitter.com/auria_grup/status/1248268778435117059
https://twitter.com/auria_grup/status/1248268778435117059
https://twitter.com/auria_grup/status/1248268778435117059
https://twitter.com/icscatcentral
https://t.co/DFVx95lNoy
https://twitter.com/tv3cat
https://t.co/5eWlpPSEWr
https://t.co/pSQpGOJIor
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4.2.3 Impactes a premsa 

Recollim les aparicions als mitjans de premsa escrita o audiovisuals d’aquesta quinzena, 

destacant l’aparició de la nostra infermera, la Sònia Garcia, al programa Primera Línia de Tv3 en 

horari de Prime Time, màxima audiència per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/primera-linia/primera-linia-14042020/video/6038903/ 

https://www.catalannews.com/business/item/disabled-workers-cooperative-in-igualada-reopens-to-make-hand-sanitizer 

https://twitter.com/agenciaacn/status/1248316294929276932 

https://www.catalannews.com/business/item/disabled-workers-cooperative-in-igualada-reopens-to-make-hand-sanitizer 

http://infoanoia.cat/cooperativa-grup-auria-fabrica-gel-hidroalcoholic-serveis-essencials/ 

http://podcast.radioigualada.cat:800/E%20-%20MIQUEL%20CANET%20150420.mp3 

http://veuanoia.cat/farmacia-esteve-disposa-de-gels-i-mascaretes-fabricats-a-igualada/ 

https://spain.shafaqna.com/ES/AL/4190772 

https://www.ara.cat/societat/entitats-discapacitats-intellectuals-govern-coronavirus-covid-
19_0_2436956468.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara 

https://anoiadiari.cat/empresa/auria-cooperativa-satisfaccio-posar-nostre-granet-sorra-aquesta-situacio-excepcional-crisi/ 

 

4.2.4 Eines per la comunicació  interna a través de mailings i la xarxa 

  

MAILING DIFUSIÓ 

7 Missatges enviats al grup de difusió a traves de comunicació 

4 Missatges enviats des del Departament de RRHH 

 

TELEGRAM 
 

207 subscriptors  

4 missatges durant aquests 15 dies. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/primera-linia/primera-linia-14042020/video/6038903/
https://www.catalannews.com/business/item/disabled-workers-cooperative-in-igualada-reopens-to-make-hand-sanitizer
https://twitter.com/agenciaacn/status/1248316294929276932
https://www.catalannews.com/business/item/disabled-workers-cooperative-in-igualada-reopens-to-make-hand-sanitizer
http://infoanoia.cat/cooperativa-grup-auria-fabrica-gel-hidroalcoholic-serveis-essencials/
http://podcast.radioigualada.cat:800/E%20-%20MIQUEL%20CANET%20150420.mp3
http://veuanoia.cat/farmacia-esteve-disposa-de-gels-i-mascaretes-fabricats-a-igualada/
https://spain.shafaqna.com/ES/AL/4190772
https://www.ara.cat/societat/entitats-discapacitats-intellectuals-govern-coronavirus-covid-19_0_2436956468.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://www.ara.cat/societat/entitats-discapacitats-intellectuals-govern-coronavirus-covid-19_0_2436956468.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://anoiadiari.cat/empresa/auria-cooperativa-satisfaccio-posar-nostre-granet-sorra-aquesta-situacio-excepcional-crisi/
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5. Conclusions 
 

 

En el període que comencem ara, a més de consolidar les 4 línies de treball exposades,  hem 

d’afrontar una nova etapa de progressiu desconfinament i també de planificació a mig i llarg 

termini per l’adaptació dels suports i serveis, així com de la sostenibilitat de l’entitat. 

En aquest sentit, estarem amatents d’aquelles actuacions innovadores que ens permetin garantir 

el millor suport i servei a les persones sense perdre el nostre objectiu principal  que és defensar 

els seus drets i qualitat de vida. 

Així doncs, en el pròxim  l’informe d’accions i mesures  realitzades des de la Fundació Àuria per 

afrontar el COVID-19, ja us inclourem un cinquè eix relacionat en els aspectes de sostenibilitat 

econòmica. 

 

 

ANNEXES 
 

 

A continuació detallem annexes d’aquests quinze dies:  

 

- Detall diari de les accions: Del 11 al 25 d’abril. 

- Memòries d’activitats realitzades a les nostres llars-residències i als espais d’aïllament  

durant dos períodes: del 30 de març al 14 d’abril i el període del 15 al 24 d’abril, aquesta 

darrera inclou l’anàlisi d’indicadors en referència a la valoració de les activitats, el contacte 

familiar i el suport emocional i psicològic.  
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Annex  0 : Detall d’accions diari. 
 

Dissabte 11 i diumenge 12 d’abril   

 Mesures sanitàries: 

 Al llarg de les dues setmanes es confirmen els resultats de les proves PCR que s’apliquen 

diàriament a professionals i persones usuàries. Es determina que els professionals que 

s’incorporin puguin realitzar-se la prova del COVID-19 abans de la incorporació al lloc de 

treball. 

 Els resultats de la proves obliguen a reubicar de manera contínua a les persones usuàries, 

cercant la millor solució per cadascuna, tot mantenint les mesures de protecció i prevenció 

Dilluns 13 d’abril 

 Mesures sanitàries: 

 

 La penya Blau Grana Supporters de la Secció de l’Anoia lliuren material de protecció a la 

residència de Nards: gel, mascaretes i guants. També regala productes de marxandatge. 

 

 Mesures organitzatives: 

 

 Es realitzen canvis organitzatius davant els resultats de les PCR  d’alguns professionals. 

 

 

 Mesures d’atenció sanitària: 

 

 Una usuària de la Llar de Les Comes amb una patologia de salut greu de base ingressa a 

l’Hospital d’Igualada per empitjorament. Les proves Covid-19 realitzades han resultats 

negatives.  

 

 Mesures higièniques: 

 

 A nivell de material de protecció es realitza una nova comanda al Departament de Salut pel 

que fa a les mascaretes FPP2 i monos impermeables. Es cerquen empreses facilitades per la 

UEA per a realitzar una nova compra.  

Dimarts 14 d’abril 

 Mesures d’ atenció sanitària: 

 

 Malauradament la persona ingressada a l’hospital mor, males notícies per a la Fundació.  

 Es modifiquen les instruccions de realització de la prova Covid-19. Serà el propi laboratori 

de l’Hospital que trucaran als professionals perquè vagin a fer-se-les. La Fundació 

proporciona els llistat de professionals.  

 Finalitzen  totes les proves a les persones usuàries de les llars.  

 Es rep informació sobre el RGPD, protecció de dades, on es reconeix explícitament el 

tractament lícit de dades de salut en casos excepcionals per al control epidemiològic.  
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 Mesures higièniques: 

 

 Es demanen pantalles protectores a la Malla i a la tarda ja les porten  la Fundació. Es 

realitza un agraïment via xarxes. 

 S’actualitza l’estoc de material i el control d’Epis per persona. S’estableix un horari de 

recollida per optimitzar els recursos. 

 Es realitza una trucada a la Sra. Ester Morros del Departament TASF al no aconseguir una 

resposta a la sol·licitud realitzada via APP per petició de material. Es rep resposta de 

confirmació d’arribada de material. 

 

 Mesures de suport emocional i psicològic: 

 

 S’activa el protocol d’acompanyament en el dol davant la defunció de la usuària ingressada 

a l’hospital. 

 

 Accions comunicatives: 

 

 El Sr. Carles Campuzano  s’adreça a la fundació per demanar la participació en un 

reportatge al Diari Ara.   

 Es comunica, la defunció de la nostra estimada companya. 

 La Sònia, infermera de la Fundació, és seleccionada pel Programa Primera Línia de TV3. 

Un testimoni que ens commou profundament a tots.  

Dimecres 15 d’abril 

 Mesures organitzatives: 

 

 Es realitza consulta al Consell Comarcal sobre el restabliment del transport adaptat a 

comarca. La Sra. Carla Casas ho consulta al Sr. Roger Cuscó, Cap de Servei de Programes 

Sectorials de la Direcció General de Serveis Socials. No existeixen protocols de 

desconfinament.  

 S’estableix un Protocol per a la Incorporació de Professionals  

 S’envia correu a la Sra. Goya Galera del Departament TASF de la baixa. Aquesta confirma 

que se li ha assignat el seguiment de l’àrea de l’Anoia,  

 L’Ajuntament d’Igualada cedeix dues tablets a la Fundació per facilitar el contacte familiar de 

les persones usuàries de les llars. Es realitza un post d’agraïment.  

 

 Mesures d’atenció sanitària: 

 

 S’estableix un horari d’atenció per realitzar consultes a l’equip d’infermeria, amb l’objectiu 

d’acotar les trucades que no siguin d’urgència i derivant aquelles peticions de caràcter 

organitzatiu als coordinadors dels serveis.  

 Es realitza consulta a l’equip mèdic del CAP: 

1. Altes i retorn a les llars de persones ingressades a centres hospitalaris de Salut Mental i 

quin seria el protocol a seguir.  

2. protocol a seguir de les persones que estan amb la família i que podrien retornar a les llars. 

3. Persones usuàries dels serveis d’atenció diürna que comencen a tenir dificultats 

conductuals i emocionals i necessitarien realitzar sortides terapèutiques.  

 S’envia un correu informatiu a la directora del Cap Nord i a la metgessa que realitza el 

seguiment a la Fundació en relació a les sortides terapèutiques de les persones amb 

discapacitat intel·lectual, al no disposar el propi CAP d’aquesta informació.  

https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Protocol_Incorporacio_professionals_en_IT.pdf
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 Resultats de dimecres a les llars: 41 negatius, 21 positius. Es procedeix en cada cas al 

traspàs d’informació a nivell familiar i reorganització d’espais 

 Mesures higièniques : 

 

 Es modifica el document de funcionament d’EPIS. També  el control d’estocs es realitzarà a 

través d’un formulari de google per un accés ràpid i directe a la informació 

 

 Suport a famílies: 

 

 A petició d’una família s’analitzarà com procedir en l’emissió d’acreditació per les sortides 

terapèutiques per part de la Fundació i/o coordinat amb el Cap de Salut Mental. 

 Les treballadores socials recullen al llarg de tota la setmana les necessitats a mode de 

semàfor per detectar aquelles persones amb més necessitat per realitzar sortides 

terapèutiques i dotar dels recursos professionals necessaris. Aquest recull inclou totes 

aquelles necessitats de caràcter psicològic.  

 Es confirma la participació de dues psicòlogues a l’Altaveu de Dincat sobre el Dol. 

Dijous 16 d’abril: 

 Mesures organitzatives: 

 

 A partir d’aquesta setmana es treballarà en la l’organització per al deconfinament progressiu 

de cara al maig; mesures lligades a  l’atenció de les persones, el transport, i l’habilitació 

d’espais que garanteixin seguretat. 

 Es desestima que aquest any es puguin desenvolupar sortides i viatges de lleure. 

 

 Mesures d’atenció sanitària: 

 

 Es sol·licita a l’equip mèdic si és possible donar celeritat en l’aplicació de proves per als 

professionals que ja estan donats d’alta i que es podrien reincorporar al lloc de treball 

 Es coordina amb el terapeuta ocupacional i la fisioterapeuta del Centre de Dia de Calaf que 

puguin realitzar pautes o sessions per al manteniment físic. 

 El Sr Marc Pujol posa a disposició a respiradors manuals per la seva valoració davant 

l’oferiment de realitzar una prova, podrien fer una donació de 5 ó 6.  

 

 Mesures higièniques: 

 

 S’actualitzen els protocols següents: Protocol de mesures generals de Llars i residència, 

protocol de funcionament de l’espai d’aïllament, protocol de neteja 

 Es confirma l’arribada de material per part del Departament de TASF tot i no coincidir la 

recepció de material amb la comanda.  

 Davant l’ampliació de necessitats per la reorganització dels espais es  realitza una comanda 

de 50  mascaretes a través del proveïdor Codorniu i 200 a Cardiosos 

 Davant de la manca de monos de protecció, es torna a l’ús de capelines i els de paper.  

 L’empresa Puig dona a la Fundació una partida de gels hidroalcohòlilcs.  

 

 Suport emocional i psicològic: 

 

 Es finalitza el Protocol d’Acompanyament en el Dol i els annexes relacionats: Protocol 

d’acompanyament al dol, annex 1 Mort i Dol, annex procés de Dol, annex Funcionament i 

regulació, rituals d’acomiadament 
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 S’elabora material i recursos  per el manteniment cognitiu als centres de Dia de Calaf i 

Masquefa. 

 Accions comunicatives: 

 

 Es rep resposta de Dincat, en relació a les consultes realitzades respecte al retorn de les 

persones al seu domicili familiar, el retorn de les persones que estan ingressades a 

Hospitals de Salut Mental, el retorn de les persones als serveis d’acolliment residencial i 

persones de serveis d’atenció diürna que requereixen de sortides terapèutiques des de 

l’àmbit familiar. 

 Aquesta consulta també es trasllada també a la Sra. Goya Galera.  

Divendres 17 d’abril 

 Accions Organització: 

 

 S’inicia una campanya per recolzar la iniciativa que es planteja des del conjunt d’Àuria Grup 

per realitzar una prova pilot en l’etapa de desconfinament progressiu, que es vegi 

acompanyada per un suport científic i expert en l’àmbit epidemiològic. Es fan contactes tant 

a àmbit local, Carme Riera i Marc Castells, com a àmbit sectorial, Dincat, i col·legit de 

metges 

 

Dissabte 18 d’abril i diumenge 19 d’abril: 

 Mesures d’atenció sanitària: 

 

 Nous resultats de la prova Covid que obliga a la reorganització d’alguns suports i la bona 

notícia de resultats negatius que permet el retorn a les llars d’alguns usuaris.  

 Es planifica formació en COVID per a tots els professionals de la Fundació.  

 Es confirma la donació de 120 pantalles protectores amb la mediació de Bodegues Torres 

amb l’Empresa Skin Blister System SA. 

 

 Accions comunicatives: 

 

 Publicació al Diari ARA sobre el calvari de les entitats que atenen a persones amb 

discapacitat.  

 Es planteja realitzar alguna acció de cara al  Sant Jordi a través del projecte Enxub+Àuria. 

 Es rep informació sobre Mediolanum Aproxima, banca solidària. Es traspassa el contacte 

per la seva anàlisi 

Dilluns 20 d’abril 

 Mesures organitzatives: 

 Es confirmen resultats de les proves PCR Tenim més persones que han sortit negatives. 

 Es defineixen els criteris de traspàs d’informació entre els equips professionals. 

 

 Mesures higièniques: 

 

   S’elabora el document PREGUNTES FREQÜENTS EPIS  

 Es tornen a enviar documents d’utilització d’EPIS, així com dels tipus de mascaretes i la 

seva utilització. Es distribueixen vídeos formatius. 

https://www.auria.org/app/uploads/general/covid19/protocols/Preguntes_frequents_EPIs.pdf
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 S’estableixen dos horaris per vídeo-conferència sobre utilització dels EPIS realitzada per la   

responsable de qualitat: dimarts 21 i dimecres 22, amb horaris de matí o tarda. 

Dimarts 21 d’abril 

 Mesures organitzatives: 

 

 S’inicien els treballs per desenvolupar l’activitat de realitat virtual als diferents serveis 

determinada per les indicacions mèdiques. 

 Davant les noves altes amb resultats de prova covid-19 negatius es reorganitzen els equips 

professionals de suport.  

 

 Mesures d’atenció sanitària: 

 

 Es realitzen nous documents en lectura fàcil amb consells per quan es torni a casa. 

 

 Accions comunicatives: 

 

 S’habilita a l’espai web dos espais per compartir documentació del covid-19. Les memòries i 

reports d’indicadors es pengen a l’apartat de transparència i es crea un accés directe a 

mode de recursos a la portada, un nou banner d’Àuria Actua davant el covid-19. 

 Es proposa el disseny  de diferents presentacions que permeti publicar el conjunt de 

recursos creats seguint la imatge corporativa.  

Dimecres 22 d’abril 

 Mesures organitzatives: 

 

 Es cedeixen els aliments del Cafè del Casal de Calaf al Banc dels Aliments del poble i es 

deixen les neveres de la instal·lació perquè puguin conservar aliments provisionalment.  

 

 Mesures d’atenció sanitària: 

 

 Es detecta una manca d’instruccions per part del Departament sobre l’alta imminent del 

centre hospitalari de salut mental d’un usuari. S’estableix comunicació amb la tutelar perquè 

pugui pressionar degut a la incertesa del retorn amb les mesures de seguretat i de protecció 

adequades. 

 

 Mesures higièniques: 

 

 S’habiliten dos espais a través de vídeo-conferències perquè els professionals puguin 

plantejar dubtes o propostes en relació a les mesures de protecció.  

 S’envia un comunicat a tots els professionals amb el contacte de SEPRA per atendre els 

dubtes sobre covid-19 davant el col·lapse dels telèfons habilitats des del Departament.  

 

 Mesures de suport  físic i emocional: 

 

 Es creen nous recurs amb exercicis per al manteniment físic de les persones dels Centres 

de Dia de Calaf i Masquefa així com una fitxa metodològica per jugar de forma col·lectiva on 

line.  

 S’inicia un estudi de l’accés a internet per part de les famílies, ja sigui per via mòbil o altres 

dispositius, que permetin adaptar els recursos davant el confinament. 
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 Accions comunicatives: 

 

 S’habilita a la web un blog amb recursos del Projecte Enxub+Àuria amb descarregables per 

a nens i nenes en motiu del Dia de Sant Jordi.  

Dijous 23 d’abril 

 Mesures organitzatives: 

 

 El Departament de RRHH informa a tots els professionals de la formació obligatòria on line 

sobre Covid19 que impartirà SEPRA  a petició de la Fundació 

 

 Mesures d’atenció sanitària: 

 

 Es realitza un nou Protocol de Sortides Terapèutiques. 

 S’analitza el possible retorn de persones als serveis essencials que romanen a casa, 

determinats per l’aplicació de les proves amb resultat doble negatiu, segons indicacions dels 

serveis mèdics. Seguim sense instruccions clares per part del Departament sobre aquesta 

qüestió.  

 

 Mesures higièniques:  

 

 Es realitza comanda de material a Dincat i al Departament.  

 

 Mesures Suport emocional: 

 

 S’analitzen els casos més urgents de sortides terapèutiques d’usuaris a nivell familiar i altres 

serveis per disposar a partir de la setmana vinent d’una planificació amb suports professionals 

d’Àuria Fundació.  

 Es denuncia la manca de seguiment i suport per part d’una fundació tutelar d’ una jove que 

presenta problemes de conducta i consum. Es planteja la reubicació d’aquesta jove i realitzar 

les pressions pertinents perquè tingui l’acompanyament necessaris a nivell de tutela.  

 

 Accions comunicatives: 

 

 Es lliuren 300 roses al Servei d’Atenció Primària en motiu de la Diada de Sant Jordi i 200 es 

reparteixen a les persones usuàries i els professionals de la Fundació.  

 

Divendres 24 d’abril 
 

Finalitza una setmana amb bones notícies:  

 A l’espai del Confifap només quedaran 4 persones, es reorganitzen els equips, 

desinfeccions d’espais i trasllat als serveis essencials.  

 S’inicien les gravacions del terapeuta ocupacional per a un bon manteniment físic.  

 Serà la Directora de l’Àrea de Suport a la Persona qui emeti les autoritzacions de sortides 

terapèutiques per a les persones que no realitzen un seguiment per part del SEMS-DI o 

CSMA. 
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Annex 1. Memòria d’activitats de la Llar-residència Galicia  

Del 30 de març  al 14 d’abril 

 

1.-Programa d’activitats grupals 

La programació d’activitats grupals es trasllada al horari de tarda deixant el matins disponibles 

per a efectuar tasques de la pròpia llar com la neteja, la bugaderia, fer el dinar,etc i també per 

espais d’oci personals lliures. 

A les tardes es fan activitats grupals de caire físic, cognitiu i emocional. 

 

1.1. Salut i benestar 

 

Manteniment físic: Un cop al dia es fa una activitat grupal de caire físic, per tal de mantenir 

una tonificació i mobilitat adequada. L’activitat la guia el professional de suport i les persones 

usuàries van fent propostes de diferents exercicis. 

 

 

Una de les persones usuàries necessita fer 

exercici físic de forma més exhaustiva, en 

diversos moments del dia per un tema vinculat a 

la seva salut.  Es fomenta que ho faci intentant 

trobar exercicis lúdics que el motivin. 

 

 

 

Emocional: Les persones que formen la llar de Galicia tenen molta autonomia i tendeixen a 

viure de forma molt individual. Per això durant aquest confinament, on s’han hagut de relacionar 

molt més amb els seus companys, s’han donat situacions de tensió que s’han intentat redirigir a 

través d’activitats de caire emocional. 

La cohesió de grup, l’expressió de sentiments, compartir experiències, fomentar el respecte, són 

aspectes que s’han treballat a través de dinàmiques per millorar la convivència. 
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Cognitiu- sensorial:  

S’han fet diverses activitats per treballar aspectes cognitius-sensorials. Per exemple a través de la 

música un element molt motivador per a la majoria de persones de la llar i també a través de 

dinàmiques de grup de resolució de conflictes, que fan posar en marxa molts processos cognitius. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Els jocs de taula també han estat una eina on potenciar trobades amb els companys i treballar 

aspectes  cognitius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Activitats de desenvolupament 

 

Activitats de la vida diària: es dóna molta importància aquest tipus d’activitat ja que un dels 

objectius de la llar és fomentar l’autonomia i la vida independent. Habitualment és un pis on les 

persones fan totes les tasques.  

Aprofitant que es disposa de temps, fet que habitualment no passa amb la feina, les activitats 

d’oci...,s’aprofita per realitzar-les amb calma i dedicació. Es potencia el manteniment i millora de 

les habilitats relacionades amb fer aquestes tasques. 

 

S’elabora un plafó de tasques amb el previ repartiment d’aquestes, consensuant-les ells 

mateixos amb el suport del professional.  

 

 

 

 

Quadrant de tasques de pis 
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Cuina: s’aprofita per innovar, aprendre noves receptes i elaboracions.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Activitats individuals 

 

       
 

Les persones tenen contacte setmanal amb les seves famílies o tutors, ja sigui per trucada, 

videotrucada o per missatge. 

També es fomenta les relacions a distància amb l’entorn comunitari de cadascú ( d’entitats de les 

que formen part o realitzar formacions a distància, com és el cas d’una persona que fa classes de 

piano a distància) 

Es promou l’oci individual, ja sigui estar una estona tocant la guitarra, pintant, jugant, cantant, 

parlant... d’aquesta manera troben espais en que estan ocupats però en allò que els agrada o 

necessiten. 

2.1 Suport personal ( psicològic, emocional,...) 

 

Arrel del confinament s’incorpora a la llar una persona usuària de la casa respir de la Fundació.  

Per tal que els professionals li puguin fer un bon acompanyament s’han establert canals de 

comunicació amb els seu professionals de referència.  

Es valora molt positivament el suport telefònic  que li fa una professional que parla la seva mateixa 

llengua.  

En aquesta situació de confinament les persones demanen 

més suport emocional, més estones d’atenció individual per 

part dels professionals. 

 

La Clara Izcara, psicòloga i coordinadora de la llar, és la 

responsable de fer seguiments psicològics i emocionals a 

totes les persones usuaris. 
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Memòria d’activitats de la Llar-residència Galicia :Del15 de març al 24 d’abril 

 

1. Programa d’activitats grupals 
 

La programació es desenvolupa segons la planificació de la setmana anterior, tenint en 

compte les tasques de la llar; malgrat aquesta reorganització, les necessitats individuals i 

alguns conflictes han provocat la priorització del benestar de les persones i la readaptació 

grupal degut al retorn de dos companys que estaven a l’espai d’aïllament de la Fundació per 

covid-19.  Les mesures higièniques i de seguretat davant la pandèmia comporta molt temps 

dedicat a la higiene i protecció. L’autogestió de les compres és una de les activitats que ocupa 

temps. 

El fet de no anar a treballar ha fet que els horaris de llevar-se s’hagin modificat, segons els 

casos, fet que provoca la reprogramació de les activitats matinals, posant l’èmfasi en les 

tasques de la llar, el foment de la responsabilitat i l’autonomia.  

 

La reducció de la intensitat de suport deguda a l’estabilització de l’estat de confinament fa que 

s’hagi de reorganitzar la planificació aquesta setmana. Per aquest motiu es treballa perquè 

sigui possible la realització d’una activitat conjunta un cop al dia, a la tarda. 

 

1.1. Salut i benestar 

 

Manteniment físic: una vegada al dia duen a 

terme una activitat grupal. Aquesta pot ser dirigida i 

proposada pel monitor de suport o per les pròpies 

persones, atenent a les necessitats individuals com 

es va fer la setmana anterior.   

 

Emocional: Segueixen dedicant espais a dinàmiques, assemblees, o activitats que després 

generen debat, com el cinema fòrum; espais per fomentar la comunicació i la participació, les 

habilitats socials, l’apoderament, l’empatia i la cohesió de grup. L’objectiu principal, com 

dèiem, és millorar aquesta convivència, que es coneguin i a la vegada passin bones estones 

de desconnexió, veien el confinament com a una oportunitat.  

 

Aquestes setmanes han gaudit d’una 

activitat que és la cadira cooperativa, una de 

les activitats amb una valoració molt alta 

pels companys.  Són dinàmiques que  

generen més participació, creant espais 

diferents d’expressió del  sentiments i la 

generació de propostes.  

 

Ha estat una oportunitat perquè  sentir-se  integrats i cohesionats, controlin les seves vides i la 

presa de decisions individuals i col·lectives.   

Una altra dinàmica que s’ha realitzat per equips és la creació d’una ciutat i quines són les 

característiques que els hi agradaria trobar. 
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Cognitiu- sensorial: Les sessions musicals van prenent molt protagonisme. Algunes de les 

dinàmiques potencien el treball cognitiu i la resolució de conflictes. 

 

Es segueix amb les activitats lúdiques però aquesta setmana s’introdueixen activitats per 

treballar les habilitats  manipulatives , en motiu de la Diada de Sant Jordi, una activitat molt 

motivadora per a tothom. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Activitats de desenvolupament 

 

Activitats de la vida diària per al foment de l’autonomia, continuant amb l’aprenentatge de 

noves activitats relacionades amb les tasques pròpies de les llars.  

  

Cuina: la cuina és el top ten de les activitats, l’espai que possibilita el  treball en equip, la 

cooperació, la responsabilitat i altres aspectes que ajuden a millorar el desenvolupament de la 

persona i la seva salut, treballant els hàbits d’alimentació saludable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           MEMÒRIA COVID 19  

      

 

33 
 

Aquesta setmana, per petició popular,  s’ha iniciat un torneig al Fifa, com a 

activitat d’entreteniment. 

 

 

 

Indicadors activitats grupals : 
 
24 activitats totals realitzades en les dues setmanes 
68.1% de les activitats valorades amb la màxima puntuació 
0,72% de les activitats valorades amb puntuació més baixa  

 

 

 

 

 

2. Activitats individuals 

 
Es continua oferint espais individuals a cada persona, on puguin relaxar-se i disposar de la 

intimitat per realitzar allò que els hi agradi.   

Les persones de la llar continuen tenint contacte setmanal amb les seves famílies o tutors, ja sigui 

per trucada, videotrucada o per missatge (amb més freqüència en aquest darrer cas). 

El 100% dels nois tenen contacte amb les famílies, 33 trucades aquesta setmana. 

Com ja vam dir, algunes persones mantenen contacte amb cercles socials a banda de l’entorn 

familiar amb els que estableixen trucades diàriament o es comuniquen via xarxes socials.  

Des de l’acompanyament psicològic i emocional, la Clara Izcara continua amb aquest tipus de 

suport, en funció de la necessitat cada persona: 

 

Indicadors de suport individualitzat 

 

1 persona rep una trucada diària 

2    persones reben trucades cada 2-3 dies 

La resta reben trucada setmanal.  

      20 contactes  terapèutics realitzats setmanalment.  
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Annex 2. Memòria d’activitats de les Llars-residència de Pierola 

Del 30 a 14 d’abril:  

 

En aquest temps s’han realitzat activitats d’ocupació terapèutica, salut i benestar, 

desenvolupament  personal i activitats socials de relació amb l’entorn.  

Les activitats de benestar emocional han tingut més pes aquestes setmanes i s’han planificat diverses 

activitats de gestió de les emocions a conseqüència de la pèrdua d’un company de pis (31 de març). 

Moltes persones van demanat realitzar activitats per recordar o acomiadar-se del seu company. Arrel 

d’aquestes demandes i de l’estat anímic de moltes de les persones la majoria de les activitats 

sobretot de la primera setmana han estat de gestió del dol com a procés emocional de comprendre i 

regular les emocions. 

La segona setmana s’han realitzat diferents tallers relacionats amb la Pasqua amb la programació 

d’un seguit d'activitats educatives, entretingudes i creatives, amb un centre d’interès comú, la Pasqua, 

mantenint i gaudint de les tradicions tot i el confinament.  

Les més significatives han estat: 

1. Activitats grupals 

1.1 Activitats d’ocupació: artesanies 

- Realització de cartells decoratius per la llar en memòria del company que ens ha deixat. Les 

persones han mostrat la necessitat de plasmar en un mural que decora el menjador tot allò que li 

volien dir i suposava per a ells el  seu company de pis.  

- Taller de decoració de la llar amb conills i dibuixos de Pasqua.  S’han realitzat diferents 

dibuixos i cartells amb el conill de Pasqua com a protagonista per a decorar aquests dies 

de Setmana Santa la llar de Pierola.  

- Taller de decoració d’ous de Pasqua.  S’ha fet un taller de pintar i fer ous de Pasqua per 

decorar la llar i per utilitzar en altres activitats com la Gimcana de Pasqua. 

- Taller de conillets de Pasqua amb rotllos de cartró. Els conills de Pasqua fets amb cartrons 

també han decorat el pis aquests dies.  

- Taller orelles de conill . No podia faltar el taller de diademes i orelles de collir per sentir-nos 

com un conill en la Gimcana de buscar ous de Pasqua. 
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1.2 Salut i benestar: físic, emocional, i cognitiu-sensorial.  

 

- Taller expressem les nostres emocions. S’ha realitzat un taller perquè  les persones 

poguessin expressar el que sentien per la pèrdua del seu company. En el taller es van 

treballar emocions com la ràbia, el dolor, la tristesa, l’enyorança,... (Sessió 1: Explicar la 

pèrdua del company i expressar emocions. 

Sessió 2: Emocions presents en un procés de dol. Consciència de les emocions. 

Sessió 3: Estratègies afrontar procés de dol. Visionat del vídeo d’acomiadament) 

- Musicoteràpia1. S’ha treballat la identificació, comprensió i canalització de les emocions a 

través de la música. Les persones han compartit cançons de la seva època i han pogut 

conèixer noves peces, dialogar sobre diverses temàtiques que les lletres evocaven, 

connectar amb records positius, entonar melodies i alliberar tensions a través de la música. 

- Activitats de relaxació 2per prendre consciència de les nostres emocions. 

- Joc dau de les emocions 3(material ARASAAC) 

- Joc domino de les emocions  

- Taller ens cuidem (perruqueria, estètica,...) 

- Rituals d’acomiadament: missatges a la barana. 

- Sessions matinals 1h de manteniment físic.  

- Jocs d’amagar i cercar ous de Pasqua.  

- Gimcana de Pasqua. 

 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=x_M9CRlHqfk  https://www.youtube.com/watch?v=ghgVF6oPAOo 

2 https://www.youtube.com/watch?v=CTW6Etl3oe4 

3 https://drive.google.com/open?id=1e7xhb35Dz91eBUf-dxtHUEq0t82ubcyV 

https://www.youtube.com/watch?v=x_M9CRlHqfk
https://www.youtube.com/watch?v=ghgVF6oPAOo
https://www.youtube.com/watch?v=CTW6Etl3oe4
https://drive.google.com/open?id=1e7xhb35Dz91eBUf-dxtHUEq0t82ubcyV


                                                           MEMÒRIA COVID 19  

      

 

36 
 

 

 

 

1.3 Activitats de desenvolupament personal: mòduls formatius i activitats funcionals 

- Taller de rebosteria d’elaboració de mones de Pasqua. En el taller de mones de pasqua, cada 

persona s’ha convertit en cuiner per un dia, per tal de fabricar i elaborar la seva mona de 

pasqua. 

- Taller de rebosteria de decoració de mones de Pasqua. S’ha realitzat un taller de decorar unes 

mones de pa de pessic petes també el pis.  

- Taller de llenguatge de signes (demanda persona pis) 

- Taller cançons amb llenguatge de signes.4 

- Jocs de taula (domino, parxís,...) 

- Exercicis d'estimulació cognitiva: mots encreuats, sopes de lletres, sudokus,... 

- Noves tecnologies i ús de TIC per ampliar coneixements en l'ús de les tabletes i fer activitats 

online o amb suport tecnològic.5 

 

                                                           
4 https://drive.google.com/open?id=1CuXO5DV_CYL3P2Rysh0CGzNu95K4N8T9  

5 https://drive.google.com/open?id=1zo52wTiPkdsVhMvpN91pJh5cYlWsdxpi  

https://drive.google.com/open?id=1CuXO5DV_CYL3P2Rysh0CGzNu95K4N8T9
https://drive.google.com/open?id=1zo52wTiPkdsVhMvpN91pJh5cYlWsdxpi
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1.4 Activitats socials i de relació amb l’entorn: rol social valorat, sensibilització i 

acció social.  

- Participació dels aplaudiments a 20:00h pels sanitaris i professionals Serveis 

essencials.  

- Participació iniciatives #totaniràbé i #AuriaActua 
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2. Activitats individuals 

Les persones han tingut el seu espai per realitzar activitats individualment.  

S’ha intentat que totes les persones  puguin realitzar aquelles activitats que feien de manera 

habitual o que tenien com a afició abans del confinament, estones de fer allò que més els 

agrada o distreu (escoltar música, mirar programes de TV, jugar amb la Tablet,...).  

En alguns casos aquestes activitats més lúdiques han anat acompanyades d’un suport per 

part del monitor per ampliar coneixements: 

- Proposar aplicacions noves per les tabletes o PC i com descarregar-les per treballar 

l’estimulació cognitiva. Mantenir la ment ocupada alhora que ens divertim.  

https://apps.apple.com/us/app/tic-tac-toe/id289278457 

https://apps.apple.com/us/app/tangram-hd-lite/id436922740 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LoopGames.Domino&hl=es 

https://apps.apple.com/us/app/four-in-a-row-classic-games/id604921715 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matteljv.uno&hl=es 

A aquestes activitats també s’han d’afegir les tasques de la llar que realitzen cada persona i 

que no s’han deixat de banda. 

S’ha continuat fent videotrucades i trucades tant amb companys, familiars o amics.  

A part d’aquestes activitats més formatives/lúdiques/relacionals ha estat molt important el 

treball de gestió de les emocions.  

Les persones han necessitat suport psicològic per poder gestionar la pèrdua del seu 

company de pis. Tant l’equip de psicòlogues com les monitores de pis han estat al costat de 

les persones en tot el procés de dol que han viscut (pensaments respecte a la pèrdua, 

ruminacions, insomni, angoixa, cansament, tristesa, ira, culpa, ràbia,...). 

3. Observacions i propostes de millora  

Algunes persones comencen a presentar conductes disruptives , problemes de conducta i ansietat 

per l’ampliació de confinament. 

El Ministeri de Sanitat ha publicat al BOE6 una instrucció on especifica que, a partir del 20 de 

març, les persones amb diagnòstic de TEA i conductes disruptives "poden fer els 

desplaçaments que siguin necessaris, sempre que es respectin les mesures necessàries per 

evitar el contagi" del coronavirus. 

Possibilitat de realitzar l'activitat de passejades com a estratègia terapèutica per a les persones 

que presenten més problemes de conductes, d'ansietat o  problemes de salut.                                    

 

 

                                                           
6 https://www.boe.es/eli/es/ins/2020/03/19/(1) 

https://apps.apple.com/us/app/tic-tac-toe/id289278457
https://apps.apple.com/us/app/tangram-hd-lite/id436922740
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LoopGames.Domino&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/four-in-a-row-classic-games/id604921715
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matteljv.uno&hl=es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3898
https://www.boe.es/eli/es/ins/2020/03/19/(1)
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Memòria d’activitats de les Llars-residència de Pierola: Del 15 al 24 d’abril 

 

A continuació es recullen les activitats realitzades a la llar de Pierola en el període 15 al 24 d’abril.  

En aquest temps s’han realitzat activitats d’ocupació terapèutica, salut i benestar, 

desenvolupament personal i activitats socials de relació amb l’entorn.  

 

Les novetats del programa d'activitats d’aquesta setmana han estat: 

- Incloure activitats relacionades amb l’hort l’Àuria 

- Realitzar activitats per celebrar la festivitat de Sant Jordi.  

El confinament no ha estat excusa per a no celebrar aquest Sant 

Jordi 2020.  

Les activitats més significatives han estat: 

1. Activitats grupals 

1.1. Activitats d’ocupació: artesanies, serveis i producció. 

Relacionades amb l’hort:  

- Taller de bosses aromàtiques7. S’han realitzat bosses d'espígol per posar i perfumar 

armaris i estances,  per posar a sota el coixí,... amb les plantes del nostre hort ecològic i 

terapèutic. 

Les persones han participat de tot el procés, des de la confecció i disseny de la bossa a 

la manipulació de les plantes aromàtiques.  

S’ha pogut treballar entre d’altres, la motricitat fina (a l’hora de fer els patrons de la 

bossa, tallar els patrons, cosir,....), la creativitat (disseny, confecció i decoració de la 

bossa-saquet) a les propietats de l’aromateràpia i les plantes medicinals en la gestió de 

les emocions. 

Les persones han experimentat amb les olors i les textures de les plantes aromàtiques ( 

desfullar l’espígol). 

Aquesta activitat s’ha realitzat als matins al llarg de tota la setmana 

    

- Pelar faves de l’hort. Es una activitat que s’ha realitzat tant en petit grup com 

individualment (al voltant d'una taula a xerrar una estona mentre pelaven les faves). Les 

                                                           
7 https://drive.google.com/open?id=1rmu_jez1vS2ypyVU5EImHH2y7Mhf_NT5  

https://drive.google.com/open?id=1rmu_jez1vS2ypyVU5EImHH2y7Mhf_NT5
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faves s’han guardat per cuinar-les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionades amb Sant Jordi: 

- Titella del drac de Sant Jordi. S’ha fet una titella de mà del drac de Sant Jordi amb 

mitjons desaparellats.  

 

Aquesta titella s’ha utilitzat en la representació de la 

llegenda de Sant Jordi que han realitzat un grupet de 

persones de Pierola.  
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- Dracs de Sant Jordi. Es va fer un taller de dracs 

de Sant Jordi amb pinces d’estendre la roba.  

- Papallones . Aquest any enlloc de la tradicional 

rosa de Sant Jordi s’ha volgut regalar i fer 

papallones per regalar a companys de pis .  

 

Va sortir com a proposta d’una de les persones de Pierola i a tots els companys els hi va 

semblar bé.  

 

1.2. Salut i benestar: físic, emocional, i cognitiu-sensorial.  

- Sessions matinals 1h de manteniment físic. S’ha convertit en l’activitat més demandada 

per la majoria de les persones de Pierola. La majoria dels dies hi participen totes les 

persones. I un cop feta moltes persones demanen de fer alguna activitat individualment 

però sempre després de participar en la sessió de manteniment físic. 

Moltes persones reconeixen la pràctica habitual d’aquesta activitat fisicoesportiva com a 

factor beneficiós per a la seva salut. Valorant la regularitat de l'activitat física com una 

forma agradable d'ocupació del seu temps. 
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- Taller expressem les nostres emocions davant el confinament.  

S’ha realitzat un taller perquè les persones puguin expressar els seus neguits i 

preocupacions davant el confinament (2 sessions). 

A inicis de setmana algunes persones estaven més neguitoses del que era habitual per 

a elles, manifestaven cansament i enuig davant tants dies de confinament.  

La psicòloga de referència de Pierola va proposar una dinàmica de grup per treballar el 

confinament. La dinàmica consistia primerament en una  assemblea grupal on primer 

s’havia de fer un recull d'una cosa bona i una cosa dolenta d'aquest confinament. En la 

segona sessió es buscaven solucions a cada situació que havien expressat els 

companys, intentant que tots participessin de manera positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Activitats de relaxació. 

- Rituals d’acomiadament: missatges a la barana per acomiadar a una companya va morir 

a principis de setmana. 

         1.3 Activitats de desenvolupament personal: mòduls formatius i activitats funcionals 

- Jocs de taula (domino, parxís,...) 

- Exercicis d'estimulació cognitiva: lectoescriptura, mots encreuats, sopes de lletres,,... 

- Grup de lectura: S’ha llegit el conte de la llegenda de Sant Jordi.  

- Videofòrum  

- Representació de la llegenda de Sant Jordi. Un grupet de persones ha volgut fer una 

petita representació de la llegenda de Sant Jordi el dia de Sant Jordi.  
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A part del grup d’actors i la narradora, que val a dir, ho van 

fer d'allò més bé, un grupet es va encarregar de fer tot 

l’atrezzo que duien els actors.  

 

1.4.Activitats socials i de relació amb l’entorn: rol 

social valorat, sensibilització i acció social.  

- Participació dels aplaudiments a 20:00h pels 

sanitaris i professionals Serveis essencials.  

Aquesta setmana es va començar a valorar el nivell de 

participació de les persones en algunes de les activitats 

que s’han realitzat així com el grau de satisfacció a l’hora 

de realitzar l’activitat.  

 

 

Indicadors activitats grupals 

De les 15 activitats que s’han realitzat al llarg de la setmana (diari i cap de setmana) s’han 

avaluat 8 activitats (un 53,3%). 

Número activitats realitzades: 15 

Número activitats avaluades: 8 

 

 

 

Si classifiquem les activitats realitzades per àrees el resultat és: 

Activitats d’ocupació 5 33,3% 

Salut i benestar 4 26,7% 

Desenv. personal 5 33,3% 

Relació amb l’entorn 1 6,7% 
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Les persones que han realitzat aquestes activitats han valorat el nivell de satisfacció en la 

realització de l’activitat, el resultat ha estat: 

ACTIVITAT Agrada molt Agrada bastant Agrada poc Nivell de participació grupal 

Manteniment físic 85,66% 12,5% 1,85% 77,7% 

Bosses aromàtiques 90% 10% 10% 41,70% 

Representació de la 

llegenda de Sant 

Jordi 

40% 60% 0% 70,80% 

Videofòrum 100% 0% 0% 50% 

Taller de papallones 100% 0% 0% 50% 

Lectoescriptura 100% 0% 0% 33,3% 

Titella drac 100% 0% 0% 33,3% 

Taller relaxació 100% 0% 0% 66,6% 

 

2. Activitats individuals 

Les persones han tingut el seu espai per realitzar activitats individualment.  

Algunes persones per diversos motius no han volgut participar de les activitats grupals 

(necessitat de voler estar soles per tenir un espai de reflexió o tranquil·litat, tenir dolors 

físics,...) i han demanat de fer activitats individualment.  

Aquesta setmana han augmentat les demandes de fer activitats individualment. 

Les activitats que s’han realitzat individualment han estat: escoltar música, mirar programes 

de TV, fer collarets, pintar mandales, jugar amb la tablet, pelar faves, sortir a la terrassa els 

dies que ha fet sol i estètica. 

S’ha continuat formant a les persones que mostren molt interès per les noves tecnologies en 

nous programes informàtics i apps. 
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Aquesta setmana moltes persones també han demanat de realitzar més tasques de les que 

tenen assignades com a tasques a la llar (sobretot donar un cop de mà a la cuina). 

S’ha continuat fent videotrucades i trucades tant amb companys, familiars i amics.  

Indicador contacte famílies: 

Número de trucades a les famílies: 32 trucades 

A part d’aquestes activitats ha continuat sent molt important el treball de gestió de les 

emocions. Moltes persones han verbalitzat estar més neguitosos i tenir la necessitat de 

parlar amb els monitors o la psicòloga de referència  perquè no estaven bé.  

Indicador suport psicològic: 

Número de persones han fet seguiment:  4 persones 

 

3. Observacions i propostes de millora  

Algunes persones continuen presentant conductes disruptives, problemes de conducta i ansietat 

en alguns moments. 

Es fa molt important continuar fent dinàmiques per treballar el confinament.           

Hi ha persones que reiteren el seu desig de poder sortir al carrer, verbalitzen la necessitat de 

“respirar aire i caminar una mica”.     

Creiem que amb la incorporació la setmana vinent de les Passejades terapèutiques millorarà 

l’estat anímic de moltes de les persones.  
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Annex 3. Memòria d’activitats de les Llars-residència de Sor Rita 

Del 30 de març al 14 d’abril 

 

Aquest període inclou les activitats de la setmana abans de Pasqua i la pròpia Setmana Santa. 

A la llar  hi ha menys persones usuàries de les que hi hauria habitualment perquè han de ser 

traslladades a l’espai del Confifap per ser ateses a nivell sanitari i mèdic. 

Han tingut molta rellevància les activitats relacionades amb el bloc de Benestar Emocional, estem 

passant per una situació excepcional, desconeguda i inesperada. Aquesta incertesa ens provoca 

alguns neguits, certes emocions negatives que intentem contrarestar provocant moments de 

relaxament, distracció i emocions positives. També hem realitzat activitats d’ocupació, de benestar 

físic, de cognitiva, desenvolupament personal i activitats socials. 

 

Ha passat una quinzena des de l’inici del confinament i actualment podem establir una estructura, 

una rutina diària:  

De 7,30h a 9,45h aproximadament es realitzen les dutxes, l’esmorzar, la medicació i també 

tasques de la llar (netejar, escombrar, rentadora, canviar tovalloles, desinfectar superfícies....). 

De 10h a 11,30h, es fa una activitat. 

A continuació fem un “kit-kat” (fruita, cafè o iogurt...). 

De 12h a 13,30h una altra activitat i seguidament ens preparem per dinar. 

De 14,30 a 16h, acostumen a estar al sofà, habitació, a descansar cadascú on vol. 

De 16 a 17,30h, aproximadament fem una altra activitat. 

Cap a les 17,30h berenem. 

I a partir de les 18h, fins hora de sopar és temps lliure per cadascú. 

 

1.Activitats de Grup 

 

1.1. Activitats d’Ocupació terapèutica 

 

- Taller de Màscares amb un somriure. Amb l’objectiu de mantenir les habilitats manuals, 

artístiques, i obtenir un producte final,  cadascú s’ha fet una màscara. Han retallat, pintat, 

muntat i després se l’han posat. Així veiem uns somriures a la gent que tenim al voltant ja 

que fa dies que portem les boques tapades i no veiem l’expressió de la cara. 
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- Taller de Pasqua, fem unes Cistelletes amb forma de conill amb ous.  Per mantenir les 

habilitats manuals (de dibuixar, retallar, pintar, tallar papers petits enganxa’ls,..) i alhora 

mantenim les tradicions. Han participat tots fent diferents tasques. 

 

                                        

 

- Taller de creativitat, creem el nostre propi Joc 

“joemquedoacasa” amb les nostres pautes.  

En una cartolina hem fet un taulell amb caselles, i entre tots  

hem decidit l’acció a fer a cadascuna de les caselles, per 

exemple: compta quantes torretes hi ha a la terrassa, porta 

un objecte de color blau, fes riure al company, dona dues 

voltes a la taula, digues noms d’animals,... 

 

                                          

 

1.2. Activitats de Salut i Benestar: físic, emocional, cognitiu, sensorial 
 

- Activitat física: Balls, gimnàs, discoteca, zumba, exercici a la terrassa i a dins al pis per 

mantenir-nos físicament en forma de manera alegra. 

- Prendre el sol a la terrassa i dinar-hi, per produir vitamina D, canviar d’espai tot aprofitant 

el sol, està a l’aire lliure i sortir del confinament del pis. 
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- Dinàmica per expressar què necessitem, com ens sentim,... Portem ja uns dies molt 

excepcionals i intensos, per això dediquem un temps a poder expressar el nostre interior, 

pensaments i parlar-ne. En general el que han demanat són coses materials (fanta, cigars, 

cafè...) i també relacionals (augmentar les videotrucades i trucades amb la família i el cap 

de setmana). 

- Pintem mandales per obtenir la sensació de relaxament, seguretat i satisfacció personal. 

 

- Estètica, ens cuidem i posem guapes com sempre. 

 

- Record pels companys que ens han deixat. 

Comuniquen la pèrdua , donant l’espai de plorar, riure, 

expressar sentiments, emocions, records. Acordem fer 

un cartell d’ homenatge i  aplaudiment per a tots ells. 
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- Jocs lúdics i cognitius utilitzant com a recurs la tablet, la wii, les cartes, jocs de taula per 

mantenir l’atenció, memòria, orientació. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Música i karaoke per estimular la memòria, llenguatge oral i benestar emocional. Trien la 

seva cançó preferida i la comparteixen, canten entre tots. 

- Mirar una pel·lícula amb crispetes per tenir la sensació de cinema i que arriba el cap de 

setmana. 
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1.3. Activitats de desenvolupament Personal  
 

- Explorem amb la tecnologia. Creem un zoo a la terrassa amb imatges d’animals (lleó, 

dofí....) 3D del mòbil, ens fem la foto tocant l’animal i ens sorprenem del resultat i efecte 

real de veure un animal a la terrassa.  

 

               
 

- Aprenem a fer “torrijas” , fer de pastissers sempre és motivador. 
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- Tasques pròpies de la llar, neteja, higiene, estendre roba,... 

 

                             

 

1.4. Activitats Socials i de relació amb l’entorn : rol social, sensibilització i acció 

social. 
 

- Videotrucades amb els companys d’altres llars, per cuidar i mantenir les relacions 

personals, tot i no està al nostre pis veiem que hi són i estan bé.  

Especial emoció a la videotrucada amb el company Josep Mª que està a l’espai confifap i  

el volem felicitar pel seu 50è aniversari.   

També ens ha fet especial il·lusió veure les fotos i la videotrucada amb el company Manolo 

que ha sortit de l’hospital d’Igualada on ha estat ingressat.  

I ens ha alegrat veure ben eixerides a les dues companyes a la caseta. 

Aquestes bones notícies de les persones pròximes ens animen molt.  
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2. Activitats Individuals 

 

- Han fet trucades i videotrucades 

individuals amb els seus familiars i /o 

tutors. 

- Qui vol surt a fer els aplaudiments de les 

20h en agraïment als sanitaris. 

- Disposen de temps per les Aficions 

personals: ganxet, tablet, ordinador, 

televisió, escoltar música, tasques de la 

llar,... 

                              

Record pels nostre estimats companys: Alfons, Francisco, Joan i Justo. Descansin en 
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Memòria d’activitats de les Llars-residència de Sor Rita: Del 15 al 24 d’abril 

 
Comença el període de després de Setmana Santa, incorporant-se a l’equip de Sor Rita 

professionals que estaven de baixa;  hi ha monitors que canvien d’ubicació de Sor Rita a la Caseta 

Respir, degut a que hi ha vàries persones de la llar Sor Rita que han d’estar aïllades de les altres. 

Ha calgut una mica de dedicació per l’adaptació i familiarització a les rutines i tasques del 

funcionament diari de la llar i de les persones. 

 

Es condiciona l’accés a l’ordinador perquè puguem accedir al correu, al programa Entigest... Ens 

cedeix una tablet l’Ajuntament d’Igualada per potenciar les videotrucades. L’Empresa Elements, a 

través de la Sra. Teresa Raja ens proporciona roba per fer mascaretes a nivell individual i practicar 

la costura manual. 

 

El principal tema d’activitat d’aquests dies ha girat entorn a: La Diada de Sant Jordi, festa molt 

celebrada tots els anys, hem volgut que aquest any no fos menys. Al voltant d’aquest tema ha tingut 

especial rellevància l’activitat d’ocupació terapèutica i activitat de relació amb l’entorn. També hi 

hagut activitats de salut i benestar, i desenvolupament personal. 

 

1. Activitats de grup 

1.1 Activitats d’ocupació terapèutica: 

- Taller de Decoració amb el tema de Sant Jordi. Aquest any no podem sortir a viure l‘ambient 

per la plaça per això el portem a dins a casa, fem unes guirlandes amb unes roses muntades 

per posar a les finestres de l’habitació, perquè així des del carrer es pugui veure i viure el 

Sant Jordi especial d’aquest any i des de dins també. 
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- Taller de mascaretes, per potenciar les habilitats 

manuals i afició a la costura proposem a algunes 

persones cosir la seva pròpia mascareta, de moment 

ha estat una prova motivadora i interessant per seguir 

explorant. 

 

 

                              

 

- Taller de paper maixé, amb la finalitat d’estar tots ocupats fan 

aquest taller on mantenen la motricitat dels dits i mans, han 

començat a tallar paper amb els dits, i al final quan tinguin tot el 

producte a punt es faran un clauer en les pròximes sestmanes. 
 

                            

 

 

- Taller de Roses de Sant Jordi, fetes en feltre . Ha centrat la gran part d’activitats d’aquest 

dies perquè hem fet molta quantitat, ha sigut important la productivitat. Hem dibuixat l’espiral 

al feltre, retallat, cargolat i enganxat amb silicona al pal, hem posat les fulles verdes i una 

etiqueta que l’hem retallat prèviament. Hem estat molt ocupats! 

 

   

 

              

 

 

 

 

 

 

1.2  Activitats de Salut i Benestar: físic, emocional, cognitiu, sensorial: 

- Exercici físic, amb balls de coreografies senzilles i/o ball lliure, sempre que el temps ho 

permet sortim a la terrassa a fer l’activitat, amb la finalitat de mantenir-nos actius i àgils 

físicament. 



                                                           MEMÒRIA COVID 19  

      

 

55 
 

- Estètica, amb la finalitat de sentir-se guapes i mantenir una bona autoestima, per això ens 

arreglem i cuidem.  

- Cinema, per passar una bona estona distrets, distesos i junts al sofà fent pinya. 

- Jocs de taula:  el bingo, domino, cartes Uno, l’objectiu és mantenir habilitats cognitives 

(reconeixement d’imatges, de colors,....) i habilitats socials (esperar el torn, saber perdre, 

formar part d’un grup...) 

- Pintar els dibuixos d’Enxub+àuria, descarregats de la pàgina web d’àuria. Són dibuixos de 

dracs que han realitzar les persones amb discapacitat al Taller de dibuix setmanal que fèiem 

abans del confinament.  

 

                                   

 

 

 

 

 

- Karaoke, escoltar cançons i cantar-les ens estimula l’oïda i mantenim la memòria, atenció, i 

vocalització del llenguatge. 

 

1.3  Activitats de Desenvolupament personal 

 

- Utilitzem la tablet per fer activitats per mantenir capacitats cognitives. 

- Tasques de la llar, parar taula, estendre la roba, .... 

 

1.4 Activitats Socials i relació amb l’entorn 

 

- Videotrucades amb els companys de les altres llars. 

- Obsequiem les Roses que hem fet aquests dies a 

totes les persones usuàries de les llars i del SAD, a 

tots els professionals d’atenció directa i 

coordinadors de llars, a tots els professionals del 

CAP anoia, i als nostres veïns del bloc. En total han 

sigut gairebé 600 roses les regalades. 

Ha estat molt emotiu perquè hem vist les cares de 

satisfacció de les persones que les rebien, hem 

rebut felicitacions i agraïments, ha estat molt 

satisfactori el treball fet.  
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2. Activitats Individuals 

Ha consistit en tenir estones per fer les seves aficions com jugar a la tablet, fer ganxet, videotrucades 

personals, mirar la tele. També hi hagut suport psicològic en algun cas concrets. 

 

Indicadors d’activitats:  

A partir del 15 d’abril registrem si les activitats que fan els persones  segons els criteris següents: 

Agrada, Indiferent, No agrada 

Valoració descriptiva 

Fer activitats a la terrassa els agrada a tots, sigui del tipus que sigui. 

Les videotrucades, també és de les activitats que agraden mes en general, excepció de les 

persones anomenades més amunt. 

Hi ha altres activitats individuals que els agrada fer com es, escombrar terrassa, trencar cartrons, 

fer ganxet, escriure poesies, pintar, que li tallin els cabells.... 

Valoració quantitativa 

En el període del 15 al 24 d’abril, 10 dies, s’ha registrat: 

 20 activitats 

 126 participacions personals. 

 El 74,6% (94 participacions) els ha agradat l’activitat 

 El 13,49% (17 participacions) tant els ha fet l’activitat 

 El 11,9% (15 Participacions) no els ha agradat l’activitat 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadors Activitats

Agrada Indiferent No agrada
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Annex 4. Memòria d’activitats de les Llars-residència de les Comes 

Del 30 de març al 14 d’abril 

 

1. Programa d’activitats grupals 

 

S’ha elaborat un programa d’activitats setmanal on s’ha proposat dues activitats diàries. I perquè 

aquest programa estigui a l’abast de tots els professionals, cada matí s’envia la proposta 

d’activitats del dia al mòbil de la llar. 

 

Les activitats proposades han estat majoritàriament de dos blocs: 

Del bloc de benestar físic, cognitiu i emocional en un 69% de les activitats proposades ( 22% en 

activitats de benestar físic, 25% en activitats de benestar emocional i 22% en activitats de 

benestar cognitiu); 

I del bloc d’activitats socials i relació en un 31% de les activitats proposades. En aquest bloc es  

van proposar activitats per viure la  Setmana Santa des de la seva condició religiosa, activitats 

culinàries i activitats de treballs manuals on la temàtica era la Pasqua.   

 

 

El pla d’activitats s’ha anat adaptant a l’estat  emocional, de salut de les persones i de la situació 

del moment, per això no sempre s’ha pogut realitzar les dues activitats diàries, i sempre que els 

monitors i usuaris han cregut adient, han canviat l’activitat a realitzar.  

És important detallar que en aquest pis de llars les comes, durant la setmana del 30 al 5 d’abril, 

de les 8 persones que hi vivien només 5 podien realitzar les activitats en grup, les altres tres per 

motius de salut estaven realitzant activitats individuals a l’habitació. Al llarg de la setmana del 6 

al 12 d’abril, el grup de persones amb bon estat de salut es va reduir, i a partir del diumenge 12 

només hi ha dues persones que poden realitzar les activitats en grup. 
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1.1. Activitats de benestar físic, emocional i cognitiu 

 

Benestar cognitiu 

 

S’han utilitzat jocs educatius com puzles, i les persones que tenen assolides les habilitats de 

càlcul han realitzat fitxes on s’ha treballat les multiplicacions, divisions i problemes matemàtics 

És positiu per les persones realitzar aquest tipus d’activitats, tant per treballar les capacitats 

cognitives com per sentir-se satisfets un cop han assolit amb èxit la tasca, i això fa que augmenti 

la seva autoestima.  

                                                

Benestar emocional 

 

S’han ofert espais per poder pintar mandales o dibuixos, és una 

activitat que els agrada molt perquè en estar atents i concentrats 

pintant els ajuda a tranquil·litzar-se. Aquesta activitat també 

podria estar ubicada en les activitats socials, ja que molts dibuixos 

del que pinten són per regalar a alguna persona. 

Es va realitzar una activitat perquè les persones del pis poguessin 

dir adéu a un company que es va morir. Se’ls va deixar llibertat 

perquè escollissin de quina manera volien expressar el seu 

sentiment i el seu record vers a la persona. Alguns companys de 

la llar van pintar un dibuix, i altres li van escriure unes paraules. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Benestar físic 

 

S’han pogut realitzar poques activitats de manteniment 

físic, però sempre que ha fet bo i la situació ho ha 

permès, han pujat a la terrassa a regar les plantes i a 

passejar.  Això els hi anat bé tant per la salut física com 

emocional, ja que el sol aporta vitamina D i el fet d’estar 

a l’aire lliure ajuda a aixecar els ànims.  

 

                                 

 

 

 

 



                                                           MEMÒRIA COVID 19  

      

 

59 
 

Activitats socials i de relació 

 

Les persones de llars les comes s’han sumat a la campanya Àuria Actua i han realitzat dos 

murals, amb missatges positius i d’ànims. 

 

                     
 

En aquest bloc també s’han inclòs totes les activitats referents a festes i tradicions. Tenint en 

compte que un grup majoritari de persones de la llar són religioses, es va programar un calendari 

d’activitats que seguissin la celebració dels actes religiosos de  Setmana Santa per la televisió.    

 

2. Activitats individuals 

 

Les persones que estan confinades a la seva habitació o les 

persones quan no realitzen activitats grupals, realitzen activitats 

individuals segons les seves necessitats i els seus interessos com: 

caminar pel passadís, fer ganxet, escoltar la radio, mirar algun 

vídeo per la tablet, pintar mandales... 

 

Activitats socials i de relació: trucades o videotrucades  

Una de les activitats més important i més esperades per les 

persones de llars 9 i llars 10 són les trucades o videotrucades de 

la seva família. Aquestes trucades els tranquil·litza i els  anima 

molt. 

 

 

 

El 40% de les persones reben trucades diàriament d’un familiar o tutor  

El 40% de les persones reben trucades en dies alterns d’un familiar o tutor.  

El 20% de les persones reben com a mínim una trucada d’un familiar o tutor a la setmana. 
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Memòria d’activitats de les Llars-residència de Les Comes: Del 15  març al 

24 d’abril 

 

1. Programa d’activitats grupals 

S’ha elaborat un programa d’activitats setmanal on s’ha proposat dues activitats diàries. Aquest 

programa només està dirigit a les persones de llars 10 que poden realitzar activitats de grup. Les 

persones de llars 9 degut el seu estat de salut només han realitzat activitats individuals.  

Les 21 activitats proposades han estat majoritàriament de dos grups: 

Del grup Salut i benestar en un 62% de les activitats proposades (24% en activitats de benestar 

físic, 19% en activitats de benestar emocional i 19% en activitats de benestar cognitiu); 

I del grup d’activitats socials i relació en un 28% de les activitats proposades. En aquesta setmana 

s’han programat diverses activitats referents a Sant Jordi. 

També s’ha planificat del grup d’activitat d’ocupació i del grup d’activitats de desenvolupament 

personal, una activitat de cada grup.   

 

 

El pla d’activitats s’ha anat adaptant a l’estat  emocional, de salut i de la situació del moment, i 

sempre que els monitors i usuaris han cregut adient, han canviat l’activitat a realitzar. En aquests 

deu dies, hi ha hagut algun dia que han realitzat 3 activitats en comptes de 2, per tant han fet 3 

activitats més de les programades. 
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Indicadors activitats  

El nombre total  d’activitats realitzades del 15 d’abril al 24 d’abril ha estat de 24.  

Cal especificar que d’aquestes 24 activitats, l’índex realitzat de cada grup ha estat:  

Un  54% del grup Salut i benestar, el qual  s’han realitzat 13 activitats, que si es detallen per cada 

un dels subgrups: 

Un 17% han estat activitats de benestar emocional amb un total de 4. 

Un 20% han estat activitats de benestar cognitiu amb un total de 5. 

Un 17% han estat de benestar físic amb un total de 4.  

Un 34% del grup d’activitats socials i de relació amb l’entorn, amb un total de 8 activitats.  

Un 4% del grup de desenvolupament personal, amb 1 activitat. 

Un 8% del grup d’ocupació, s’han realitzat 2 activitats. Un 4% en el subgrup d’artesania amb 1 

activitat i un 4% en el subgrup de serveis amb 1 activitat.  

 

 

               

 

Les persones han valorat de l’1 al 3 cada una de les activitats que han realitzat, d’aquesta manera 

queda palès si els motiva i els hi agrada les activitats que se’ls hi proposa. 

L’índex de valoració amb un 3 ha estat del 84% de les activitats, 21 activitats han estat valorades 

amb un 3 per totes les persones que l’han realitzat. 

El 12% de les activitats, concretament 3, han estat valorades amb un 2 per part d’una de  les 

persones que l’han realitzat. Aquestes 3 activitats han estat 2 sessions de manteniment físic i 1 

sessió de cantar i escoltar música. 

No hi ha hagut cap activitat valorada amb un 1.  

Així doncs, totes les activitats han obtingut una puntuació mitjana superior al 2,5.    

 

 

 

54%34%

4% 8%

Activitats per grups

Activitats de Salut i benestar

Activitats socials i de relació amb l'entorn

Activitats de desenvolupament personal

Activitats d'ocupació
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1. Activitats grupals: 

1.1. Activitats de benestar físic, emocional i cognitiu.  

Benestar cognitiu 

S’han elaborat uns petits dossiers en fitxes d’atenció, de percepció visual, de lectoescriptura i de 

càlcul, sempre tenint en compte les capacitats i habilitats de les persones. En algunes sessions 

s’han substituït els dossiers per jocs de taula, com el domino, i per jocs educatius, com puzles, 

memory... 

És positiu per les persones realitzar aquest tipus d’activitats, tant per treballar les capacitats 

cognitives com per sentir-se satisfets un cop han assolit amb èxit la tasca, i això fa que augmenti la 

seva autoestima.  

Benestar emocional 

S’han ofert espais per poder pintar mandales o dibuixos, és una activitat que els agrada molt perquè 

en estar atents i concentrats pintant els ajuda a tranquil·litzar-se. Aquesta activitat també podria 

estar ubicada en les activitats socials, ja que molts dibuixos del que pinten són per regalar a alguna 

persona. 

Es va realitzar una activitat perquè les persones del pis poguessin dir adéu a una companya de la 

llar que es va morir. Se’ls va deixar llibertat perquè escollissin de quina manera volien expressar el 

seu sentiment i el seu record vers a la persona. Alguns companys de la llar van pintar un dibuix, i 

altres li van escriure unes paraules. 

En l’activitat de cantar i escoltar música, s’ha parlat de les emocions que aquesta genera, la relació 

que té el nostre estat d’ànim a l’hora d’escollir la cançó i la influència que té la música amb les 

nostres emocions, ja que és capaç d’alegrar-nos, relaxar-nos, entristir-nos i fer-nos recordar. 

Benestar físic 

S’han realitzat sessions de ball i de manteniment 

físic per mantenir la força muscular, l’equilibri, la 

coordinació i la mobilitat de tot el cos.  El fet de 

mantenir-se actiu és molt important perquè ajuda 

a baixar l’estrès i a dormir millor a la nit. 

 

                                

                   

1.2. Activitats socials i de relació 

Aquesta setmana tal com haguéssim fet en el servei de teràpia ocupacional, han realitzat diverses 

activitats relacionades amb Sant Jordi. 

S’han fet punts de llibre, s’han pintat roses per regalar i per adornar la llar, i s’ha creat una nova 

versió de la llegenda de Sant Jordi, adaptant la llegenda en la situació actual que estem vivint.  Així 

doncs en comptes de parlar d’un drac el protagonista és el covid-19, i la llegenda en comptes d’estar 

situada a Montblanc transcorre a Igualada.  
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També s’ha realitzat una activitat on s’ha elaborat un mural per  

una companya que va ser el seu aniversari, i després es va fer 

una videotrucada per felicitar-la. 

 

1.3. Activitats d’ocupació 

Servei 

Hort urbà, sempre que ha fet bo i la situació ho ha permès, han pujat a la terrassa a regar les plantes.  

Això els hi anat bé tant per la salut física com emocional, ja que el sol aporta vitamina D i el fet 

d’estar a l’aire lliure ajuda a aixecar els ànims.  

Artesania 

Cada persona ha elaborat la seva pròpia bossa amb 

herbes aromàtiques. El seu procés d’elaboració ha estat 

senzill i accessible a totes les persones que l’han 

realitzat, amb un resultat final molt bonic i útil, ja que 

aquesta bossa aromàtica es pot col·locar dins l’armari 

com ambientador. 

 

                             

Desenvolupament personal 

Durant el dia totes les persones tenen diferents tasques domèstiques a realitzar,  com per exemple 

parar i desparar taula, però només s’ha especificat dins de la planificació, l’activitat de la vida diària 

de netejar i endreçar l’habitació. 

 

2. Activitats individuals 

Les persones de llars 9 i 10 realitzen activitats individuals segons les seves necessitats i els seus 

interessos com fer ganxet, pintar, escoltar música, fer puzles, caminar pel passadís.... Però, les 

activitats que majoritàriament més realitzen són la d’escoltar música i pintar.  
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Trucades o videotrucades  

L’activitat més important i més esperada per les persones de llars 9 i llars 10, és la trucada o 

videotrucada de la seva família. Aquestes trucades els tranquil·litza i els  anima molt. 

 

Indicadors 

 

En el període del 15 al 24 d’abril, el nombre de contactes amb les famílies a les llars les comes  ha 

estat de 74 trucades. 

Si és dona aquesta dada per llars, s’observa que:  

 A Llars 9, on viuen 6 persones, han rebut 41 trucades.  

 A Llars 10, on el nombre de persones que hi han viscut no ha estat sempre el mateix (ha 

estat de 4 persones fins ara que en són 7), han rebut 33 trucades. 

L’índex de persones que han tingut contacte amb la família ha estat del 100%, d’aquest cal 

puntualitzar que: 

Un 31% de les persones han rebut entre 10 i 13 trucades, és a dir, com a mínim una trucada 

diària d’un familiar o tutor. 

Un 15% de les persones han rebut entre 6 i 7 trucades, és a dir, com a mínim una trucada en 

dies alterns d’un familiar o tutor. 

Un 23% de les persones han rebut entre 3 i 4 trucades d’un familiar o tutor. 

Un 31% de les persones han rebut 1 trucada d’un familiar o tutor. 

 

 

3. Observacions i propostes de millora 

 

 

És important detallar que a llars 10, en aquest període de dies que s’està analitzant, ha tingut 

variabilitat en el nombre de persones que hi vivien i en el nombre de persones que podien realitzar 

activitats de grup. 

Els primers cinc dies només hi vivien 4 persones, però a partir del dia 20 d’abril s’ha anat augmentant 

el nombre de persones, ja que 3 persones que per motius de salut els havien traslladat a l’espai de 

confinament que s’ha creat a la FAP, han tornat a viure en aquesta llar.  

Fins al 22 d’abril, només han estat 2 persones les que han pogut realitzar les activitats de grup. Però 

aquest grup ha anat augmentant a mesura que s’ha anat confirmant el bon estat de salut de les 

persones que estaven aïllades a l’habitació, per això a partir del 23 d’abril, ja són 4 les persones 

que poden realitzar les activitats grupals.  
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Annex 5. Memòria d’activitats de les Llars de Nards i de l’Espai d’ Aïllament  

ConfiFAP 

Del 30 de març al 14 d’abril 

- Espai d’Aïllament CONFIFAP 

De manera setmanal es fa arribar una proposta d’activitats a nivell cognitiu, sensorial, manipulatiu,  

de manteniment físic… adaptant-nos a les demandes de les pròpies persones, ampliant i 

modificant la proposta d’activitats en funció d’aquestes demandes. 

Aquestes propostes d’activitats segueixen el criteri de classificació establert: 

1.1 Activitats de Benestar físic i emocional 

Fan referència al benestar físic, emocional, cognitiu i sensorial. 

 

Treball cognitiu  

 

S’han realitzat fitxes per treballar la memòria, l’atenció ( sopes de 

lletres, mots encreuats, buscar objectes, buscar diferències, 

càlcul, trencaclosques…) amb la finalitat de potenciar i mantenir  

les habilitats acadèmiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat física 

Mantenir-nos actius, treballant amb pilotes, realitzar circuits o 

fins i tot ballar i zumba  

 

1.2.Activitats de desenvolupament personal 

 

Es realitzen algunes de les tasques del pis, com per exemple 

parar i desparar la taula.  

 

1.3.Activitats socials i de relació amb l'entorn 

 

Aquestes activitats fan referència a la sensibilització i acció social i des de l’espai del ConfiFAP es 

realitzen diferents pancartes sensibilitzant i donant suport a altres companys dels diferents pisos.  
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Activitats de relacions personals 

Es realitzen trucades i videotrucades amb les famílies, així 

com també entre els diferents companys de pisos per tal 

de potenciar i mantenir les relacions interpersonals.  

 

Activitats relacionades amb els seus interessos 

Es realitza un recull de les demandes individualitzades per 

tal de poder  donar-los resposta. En aquest sentit, les 

activitats que s’han proposat de poder fer fan referència a 

activitats musicals, cognitives , pintar, jocs de taula i 

cinema. 

 

 

Celebracions; durant aquest dies s’han realitzat 

vàries celebracions ( aniversaris i també hem 

menjat la mona!!) 

 

 

 

- Llars i residència de Nards 

Setmanalment es realitza una proposta d'activitats a nivell cognitiu, sensorial, de             

manteniment físic, tenint en compte les demandes de les pròpies persones, es van modificant i 

ampliant aquestes propostes d’activitats. 

Aquestes propostes d’activitats segueixen el criteri de classificació 

establert: 

1.1 Activitats de Salut i Benestar 

Fan referència al benestar físic, emocional, cognitiu i sensorial 

A nivell d’activitat d’estimulació cognitiva, es realitzen jocs de 

taula, fitxes per treballar l’atenció, la memòria… com poden ser 

buscar objectes amagats, fer sopes de lletres, mots encreuats, 

diferències, càlcul, geometria…. en aquest sentit l’objectiu és 

poder mantenir i desenvolupar capacitats i habilitats acadèmiques. 

1.2 Activitats de desenvolupament personal 

 

Es realitzen algunes de les tasques del pis, com per exemple parar i desparar la taula, tenir cura 

de les seves pertinences personals, fer-se el llit; es dona una gran importància a  aquests tipus de 

tasques ja que un dels objectius es el fomentar l’autonomia de  les persones 
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1.3 Activitats socials i de relació amb l'entorn; aquestes activitats 

fan referència a la sensibilització i acció social. Des de Nards s’envien 

missatges als companys i companyes d’altres pisos. 

 

1.4 Activitats d’ocupació; en aquest apartat s’inclouria l’activitat de 

manteniment del pati i jardineria que es realitza a Nards.  

Hem adaptat l’activitat de plàstica i hem fet casetes pels ocells pel 

nostre pati! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Activitats de relacions personals; es realitzen trucades i videotrucades amb les famílies, així 

com també entre els diferents companys de pisos per tal de potenciar i mantenir les relacions 

interpersonals.  

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Celebracions: hem fet decoració de Pasqua per tota la llar . 
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1.6. Activitats de suport personal; des de Nards s’ha fet 

un acompanyament emocional a les persones per tal de 

poder treballar els processos de dol, i s’ha elaborat un 

espai del record molt bonic al pati.  

1.7Activitats relacionades amb els seus interessos; 

escoltem les demandes de  les persones i adaptem les 

activitats a les seves necessitats i interessos, aquests dies 

han inclòs l’activitat d’estètica. 

 

 

Memòria d’activitats de les  Llars de Nards 

i de l’Espai d’ Aïllament ConfiFAP: Del 15 de març  al 24 d’ abril 

 

- Espai d’aïllament de Confifap 

Continuem fent proposta setmanalment de diferents activitats relacionades amb l’estimulació 

sensorial, estimulació cognitiva, manipulativa i plàstica.... tenint en compte les demandes 

específiques que ens fan arribar les pròpies persones.  

Aquestes propostes d’activitats segueixen el criteri de classificació establert: 

1.1.Activitats de salut i benestar 

Fan referència al benestar físic, emocional, cognitiu i sensorial. 

-  Treball cognitiu: s’han realitzat fitxes per treballar la memòria, l’atenció ( sopes de lletres, 

mots encreuats, buscar objectes, buscar diferències, càlcul, trencaclosques…) amb la 

finalitat de potenciar i mantenir  les habilitats acadèmiques.  

 

- Activitats d’ocupació; com a resposta a la demanda de poder regar les plantes i poder fer 

activitats relacionades amb la jardineria i l’hort, les hem inclòs dins el programa d'activitats 

setmanals.  
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- Activitat física: mantenir-nos actius, realitzem estiraments, ballem i fem zumba.  També 

es proposa el treball de la psicomotricitat fina a partir de diferents fitxes d’activitats. En 

relació al treball de la psicomotricitat fina, i atenent a una de les demandes específiques 

que ens han fet, comencem a fer braçalets i collarets amb diferent material.  

 

1.2.Activitats de desenvolupament personal 

 

Es continua potenciant el treball cooperatiu i d’autonomia en les AVD, fent que cadascú pugui 

desenvolupar-les de la manera més autònoma possible, per exemple tenint cura de  les seves 

pertinences, parant i desparant taula.... 

 

1.3.Activitats de relacions personals 

 

Un dels moments més esperats és el de poder realitzar les videotrucades amb els seus familiars o 

companys i amics d’altres pisos.  

 

1.4.Activitats relacionades amb els seus interessos 

 

Es continua potenciant que les persones facin propostes de noves activitats a partir dels seus 

interessos i motivacions. En aquest sentit, les activitats noves que s’han proposat de poder fer 

són: jardineria, hort (decoració d’elements per l’hort i plantar enciams) braçalets i una activitat 

relacionada amb la festa de Sant Jordi; totes elles es programen i es realitzen durant aquests dies.  

Una altra activitat que els resulta molt motivadora és la música, proposant cançons de manera 

individualitzada. I també poder veure pel·lícules i poder explicar experiències personals a partir de 

la visualització d’aquesta.... 

 

1.5.Celebracions 

 

Durant aquest dies s’ha celebrat la Diada de Sant Jordi,  i donant resposta a una de les propostes 

d’activitat que es va fer, s’han elaborat roses amb diferent material. 
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- Llars i residència  de NARDS 

Setmanalment es realitza una proposta d'activitats a nivell cognitiu, sensorial, de             

manteniment físic, tenint en compte les demandes de les pròpies persones, es van modificant i 

ampliant aquestes propostes d’activitats. 

Aquestes propostes d’activitats segueixen el criteri de classificació establert. 

1.1.Activitats de salut i benestar 

Fan referència al benestar físic, emocional, cognitiu i sensorial. 

A nivell d’activitat d’estimulació cognitiva, es realitzen jocs de taula, fitxes per treballar l’atenció , la 

memòria… com poden ser buscar objectes amagats, fer sopes de lletres, mots encreuats, 

diferències, càlcul, geometria…. En aquest sentit l’objectiu és mantenir i desenvolupar capacitats i 

habilitats acadèmiques. Aquestes activitats les anem programant també tenint molt en compte les 

demandes individualitzades que ens van arribant, en aquest sentit hem hagut d’anar ampliant la 

proposta i enviant més fitxes i més variades, actualment dos cops per setmana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Activitats de desenvolupament personal 

 

Continuem potenciant el treball autònom de les persones en la 

realització de les tasques del pis, com per exemple parar i 

desparar la taula, tenir cura de les seves pertinences personals, 

fer-se el llit... 

 

1.3.Activitats d’ocupació 

Treballem el pati, tenint cura de les plantes i plantant enciams.  
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 1.4.Activitats de relacions personals 

 

 Mantenim i cuidem les relacions interpersonals realitzant 

videotrucades  amb les famílies, així com també amb els 

companys i amics d’altres pisos.  

 

 

1.5.Celebracions 

 

Hem celebrat l’aniversari d’una companya del pis i la diada  de Sant Jordi 

 

                       

 

 

 

 

 

 

1.6.Activitats de suport personal 

 

Continuem realitzant acompanyament emocional amb les 

persones de Nards a través de l’espai del record el pati. 

 

1.7.Activitats relacionades amb els seus 

interessos 

 

En aquest sentit i com a nova activitat, es realitza 

l’activitat de música. Pel que fa referència a les 

habilitats acadèmiques, estem donant resposta a 

demandes concretes d’algunes de  les persones, elaborant fitxes de treball més específic i 

individualitzat ( hem inclòs la comprensió lectora, el càlcul amb números romans...) 
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-  Potenciem sempre que ens és possible, l’ús del pati com a espai exterior per a poder realitzar 

les activitats.  

 

Indicadors 

El número total d’activitats realitzades a la setmana són 9,  en les que s’hi inclouen les fitxes 

d’activitat cognitiva, música, jocs de taula, jardineria, estètica, activitat plàstica... 

pel que fa a la valoració de cada activitat; 

Activitat plàstica: la realitzen un total de 5 persones, de les quals 1 persona la valora 

negativament, 2 persones la valoren mitjanament i a 2 persones els agrada molt 

Jocs de taula: del total de 4 persones que en participen; 2 li donen una puntuació mitja i 2 valoren 

que els ha agradat molt. 

Música: 5 persones realitzen l’activitat de música de les qual a 1 persona no li agrada, 1 persona 

la puntua mitjanament i 3 persones la puntuen molt positivament, participant de manera activa i 

gaudint molt de l’activitat.  

Jardineria: la realitzen 4 persones; de les quals 1 persona no li agrada, 1 la valora mitjanament i 2 

hi participen gaudint de  l’activitat 

Cognitiva: ( fitxes), valorem molt positivament aquesta activitat ja que és la pròpia persona qui 

decideix quin tipus de fitxa vol realitzar i proposa poder fer-ne de noves en funció dels seus 

interessos, per aquest motiu és una activitat que es va modificant setmanalment i que es 

programa de manera cada vegada més individualitzada. 

Persones que han tingut contacte amb les famílies; actualment hi ha 5 persones que de manera 

setmanal realitzen videotrucades amb les seves famílies.  

Trucades de suport psicològic 

Es realitzen 5 trucades de suport psicològic i emocional per part de la psicòloga a una de les 

persones. 
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Annex 6. Memòria d’activitats Caseta Respir  
Del 15 de març al 24 d’abril 

En aquest període la Caseta Respir s’ha posat en funcionament per aquelles persones que han 

presentat un perfil de salut en COVID-19 positiu asimptomàtic.  

Les activitats en aquest espai han estat orientades, principalment, a millorar l’estat de salut, i no tant 

enfocat des d’un punt de vista de l’ocupació. Les activitats tenen per objectiu  aconseguir  una millora 

física i en conseqüència un augment del benestar. També s’ha realitzat activitats de 

desenvolupament personal i  social. 

A l’inici ha estat prioritari posar en funcionament la Caseta amb totes els recursos materials i 

organitzatius, mèdics i de protecció (Epis, ordinador, medicació...) per al bon seguiment i control de 

salut (temperatures, símptomes,...) de les persones. 

Des del punt de vista de prevenció de riscos i de protecció davant del COVID-19 s’activen tots els 

protocols establerts que la situació requereix.   

1. Activitats en grup  

1.1 Activitats d’ocupació 

- Taller de Saquets d’herbes aromàtiques. De l’hort de l’Àuria arriba material (pots, herbes, 

roba,) per fer-se cadascú una bosseta amb herbes que fan olor i posar-la a l’habitació. 

 

              

 

- Taller de Decoració en motiu de Sant Jordi. Aquest any com no podem passejar per la plaça 

de Cal Font i viure l’ambient d’aquesta festivitat al carrer, decidim ambientar la caseta amb 

elements relacionats amb Sant Jordi.  

 

Hem fet tres elements decoratius:  

Un per penjar a la porta exterior d’entrada a la casa perquè els veïns, proveïdors, monitors 

ho vegin i en participin. Un altre és una guirlanda interior, havíem pensat per la terrassa però 

com fa dies plujosos decidim per dins. El tercer són unes tapes grans com d’un conte 

decorades amb la senyera, el Sant Jordi, i la rosa. 
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1.2 Activitats de salut i benestar: físic, emocional, cognitiu, sensorial 

- Activitat física, diferents tipis d’exercicis, més ritme tipus zumba i també jocs amb elements 

a la terrassa com es tirar unes anelles en un con. 
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- Proves de la covid. Han vingut a la Caseta la infermera i 

la metgessa del CAP Anoia per repetir la prova i seguir 

l’evolució. En funció dels resultats podran retornar a la seva 

llar.       

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dinàmica per decidir entre tots el programa d’activitats setmanal, de dilluns a divendres. 

El cap de setmana escollirien de les activitats setmanals. 

 

                            

- Estimulació cognitiva, per mantenir les capacitats adquirides, memòria, atenció, 

escriptura,.... utilitzant jocs de la tablet (com el memory), fitxes cognitives (per mantenir el 

traç, treball d’orientació espaial,...) descarregades d’internet. 
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- Karaoke, per l’estimulació sensorial i cognitiva, i benestar emocional. 

                

1.3  Activitats de desenvolupament personal 

- Utilitzem les noves tecnologies. 

  

L’Ajuntament d’Igualada ens ha cedit dues 

tablets perquè puguem mantenir les relacions 

amb les persones properes, i també afavorir el 

manteniment cognitiu amb jocs. 

A través de Netflix participem en un joc que ens 

ofereix la plataforma.  

També utilitzem l’ordinador de la caseta amb 

finalitat lúdica-cognitiva. 
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- Taller de Lectura, per sant Jordi, aprofitem per llegir per 

mantenir aquesta capacitat, utilitzem la tablet 

 

                     

 

 

- Taller de postres. Hem aprés a fer un pastís que ha servit 

per berenar junt amb un cafè. 

 

 

 

- Tasques de la llar, participen en la mesura de lo possible, com parar taula, endreçar, preparar 

la bossa amb la roba per retornar a la llar 

 

1.4 Activitats socials i de relació amb l’entorn 

- Les videotrucades ha sigut la clau per mantenir el contacte i relació amb companys i famílies. 
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2.Activitats individuals 

Les persones han tingut els seus espais de temps lliure per fer els que agrada, descansar, 

principalment ha estat mirar la tele, utilitzar la tablet i ordinador, i fer videotrucades. 

Per finalitzar comentar: hi ha detalls que s’agraeixen, el monitor ofereix una rosa el dia de Sant Jordi 

a l’única dona que queda  a la caseta. 

Rebem una rosa per cadascú, usuaris i professionals de part dels companys de Sor Rita, ens alegra 

molt el dia.  

         

 

 

 

 

 

 

 

La caseta queda  tancada el dia 24 perquè totes les persones han donat resultats negatius i poden 

retornar a la seva llar , en general han tingut molt bona estada però encara estan més feliços i 

animats per tornar amb els seus companys i espai habitual.     
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Annex 7. Memòria del Programa d’Autonomia a la Pròpia Llar 

Del 30 de març al 14 d’abril 

 

DADES PRINCIPALS 

 

Cap usuari del servei ha presentat cap simptomatologia pròpia del covid-19. 

Per analitzar les properes dades cal tenir en compte que durant els dies de vacances pasqua es 

dona habitualment un servei més reduït. 

Dels 45 usuaris que té el servei s'han atès diàriament una mitjana de 24 persones durant el 

període analitzat. 

D'aquestes 24 persones ateses diàries, 12 persones se'ls hi ha fet suport presencialment i la resta 

via telèfon amb trucades, whatsapp i/o videotrucades. 

De les persones ateses presencialment s'han fet 118 hores d'atenció . 

Dels 10 professionals d’atenció directe, 7 estan de baixa (2 positius confirmats, 4 per risc i 1 amb 

baixa llarga durada anterior covid-19). 

 (Les dades que s’exposen s'han extret fent mitjanes del resultat total de tots els dies) 

 

ACCIONS DESTACADES 

 

En el treball que es fa es continua centrant el focus de treball en tenir cobertes totes les necessitats 

bàsiques ( alimentació, higiene, temes mèdics,...), suport en temes laborals i s'ha posat especial 

èmfasi en la protecció i prevenció del coronavirus. 

També s’ha fet molt seguiment psicològic i s’ha donat suport emocional a totes les persones que ho 

han necessitat degut a la situació de confinament. El psicòleg Toni Font ha atès a 18 usuaris. 

Ha continuat molt actiu el grup de WhatsApp amb tots els usuaris del servei, moderat per la 

coordinadora del servei on es donen suport mutu. 
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S’han lliurat eines d’entreteniment i manteniment d’habilitats cognitives. També propostes d’exercici 

físic. 

S’ha donat suport específic en la compra de tablets a les persones que ho han demanat, també en 

la utilització i manteniment d’aquestes. S’han proporcionat propostes de jocs online. 

Es fan trucades setmanals amb les famílies dels usuaris. 

Es continua coordinant i cooperant amb l’entitat tutelar i altres entitats de salut mental. Per exemple 

amb Aidar que es fa una reunió quinzenal telemàtica. 

S’ha establer de forma diària comunicació amb la Fundació tutelar de l’Anoia per facilitar la tasca 

de seguiment dels usuaris. 

Diàriament també es fa reunió telemàtica entre coordinador i professionals d'atenció directe per tal 

de distribuir les tasques del dia i fer seguiment dels usuaris i repàs dels protocols d’Epis que arriben 

per part del departament de Riscos de la Fundació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Les persones beneficiàries del servei 

 

El servei compta amb 44 usuaris. Amb les circumstàncies actuals 

17 viuen sols, 19 amb parella o companys de pis i 8 estan amb la 

família o bé amb els amb els seus progenitors  d’edat avançada . 

 

2.- l'Equip de professionals 

 

Durant aquest període hi ha hagut treballant 3 professionals 

d’atenció directe més la coordinadora del servei.  

 

Abans de les vacances de Pasqua havien donat d’alta a un altre membre del equip . Al fer les proves 

(PCR) a tots els treballadors en actiu, 2 surten positius i s’han d’agafar la baixa. 

Per tant queden treballant 2 professionals i la coordinadora.  
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S’activa a una tercera treballadora que fins ara havia estat fent 

tasques de coordinació de la llar de Galicia tota la jornada.  

 

Els professionals en actiu fan seguiments telefònics, via 

WhatsApp, vídeo trucades i suport presencial. 

 

A més és compta amb un professional (Toni Font psicòleg)  que 

fa seguiment psicològic dels usuaris que ho necessiten.   

 

 

 

Memòria del Programa d’Autonomia a la Pròpia 

Llar: Del 15 al de març al 24 d’abril 
 

DADES PRINCIPALS 

 

Cap usuari del servei ha presentat cap simptomatologia pròpia 

del covid-19. 

Per analitzar les properes dades cal tenir en compte que durant 

els dies de vacances pasqua es dona habitualment un servei 

més reduït. 

Dels 44 usuaris que té el servei s'han atès diàriament 

una mitjana de 34 persones durant el període analitzat. 

D'aquestes 34 persones ateses diàries, 14 persones se'ls hi ha fet suport presencialment i la resta 

via telèfon amb trucades, WhatsApp i/o videotrucades. 

De les persones ateses presencialment s'han fet 126  hores d'atenció . 

Dels 10 professionals d’atenció directe, 7 estan de baixa (2 positius confirmats, 4 per risc i 1 amb 

baixa llarga durada anterior covid-19). 

En el transcurs d’aquestes dues setmanes 6 persones s’han incorporat el seu lloc de treball.  

(Les dades que s’exposen s'han extret fent mitjanes del resultat total de tots els dies) 

DIA 
suport en 

el domicli el domicili trucades/whats atenció total no atenció 

hores atenció directe 

professionals   

15   17 18 35 10 14 Aran i Ricard 

16   15 16 31 14 13 Aran i Ricard 

17   18 19 37 8 13 Aran i Ricard 

18   9 17 26 19 6,5 Aran    

19   10 19 29 16 8 Ricard    

20   16 22 38 7 12 Aran i Ricard 

21   15 23 38 7 15,5 Aran, Ricard i Clara 

22   12 24 36 9 15 Aran , Ricard iClara 

23   14 22 36 9 15 Aran, Ricard i Clara 

24   18 24 42 3 14,5 Aran , Ricard i Toni 
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ACCIONS DESTACADES 

 

En el treball que es fa es continua centrant el focus de treball en tenir cobertes totes les 

necessitats bàsiques ( alimentació, higiene, temes mèdics,...), suport en temes laborals i s'ha 

posat especial èmfasi en la protecció i prevenció del coronavirus. 

També s’ha fet molt seguiment psicològic i s’ha donat suport emocional a totes les persones que 

ho han necessitat degut a la situació de confinament. El psicòleg Toni Font ha atès a 19 usuaris. 

Des de l’equip és detecta la necessitats d’algunes persones a sortir una estona el carrer. Iniciem 

amb el psicòleg Toni Font les passejades terapèutiques. Sempre consensuades amb els familiars i 

/o tutors legals de cada un d’ells. 

Ha continuat molt actiu el grup de WhatsApp amb tots els usuaris del servei, moderat per la 

coordinadora del servei on es donen suport mutu. 

S’han lliurat eines d’entreteniment i manteniment d’habilitats cognitives. També propostes 

d’exercici físic i entreteniments musicals. 

La diada de Sant Jordi les persones del PALL l’han pogut gaudir amb l’entrega de la Rosa per part 

dels professionals.  

S’han proporcionat propostes de jocs online. 

Es fan trucades setmanals amb les famílies dels usuaris. 

Es continua coordinant i cooperant amb l’entitat tutelar i altres entitats de salut mental. Per 

exemple amb Aidar que es fa una reunió quinzenal telemàtica. 

S’ha establer de forma diària comunicació amb la Fundació tutelar de l’Anoia per facilitar la tasca 

de seguiment dels usuaris. 

Diàriament també es fa reunió telemàtica entre coordinador i professionals d'atenció directe per tal 

de distribuir les tasques del dia i fer seguiment dels usuaris i repàs dels protocols d’Epis que 

arriben per part del departament de Riscos de la Fundació. 

 

1 - Les persones beneficiàries del 

servei 

El servei compta amb 45 usuaris. Amb 

les circumstàncies actuals 17 viuen sols, 

19 amb parella o companys de pis , 8 

estan amb la família o bé amb els amb 

els seus progenitors  d’edat avançada  i 

una persona que continua ingressada en 

un recurs socio-sanitari abans del Covid-

19, recuperant-se d’un post-operatori. 
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2.- l'Equip de professionals 

Durant aquest període hi ha hagut treballant 3 professionals d’atenció directe més la coordinadora 

del servei.   

Els professionals en actiu fan seguiments telefònics, via WhatsApp, vídeo trucades i suport 

presencial. 

A més és compta amb un professional (Toni Font psicòleg)  que fa seguiment psicològic diaris  

dels usuaris que ho necessiten.   
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Annex 8. Memòria del Servei d’Atenció Domiciliària 

Del 15 de març  al 24 d’abril 

 

DADES PRINCIPALS 

 

Dels 102 usuaris que té el servei habitualment s'han atès 25 
persones durant el període analitzat. 

D’aquests 25 usuaris, un és positiu confirmat de covid-19, la 
resta no ha presentat símptomes.  

Per atendre aquests usuaris s’han fet 344'5 hores d’atenció.  

 

De les  22 treballadores del servei, 6 estan de baixa. 

3 treballadores estan fent exclusivament serveis de SAD. 

4 treballadores del servei estan fent exclusivament tasques a 

les llars-residències d’Àuria. 

9 treballadores fan tasques de SAD i tasques de llars de la 

Fundació alhora. 

El total d’hores realitzades a les llars d’Àuria per part de les 

treballadores de Sad és de 406 hores. 

Tenim dues 2 professionals del servei que compten amb formació sanitària estan fent suport a la 

infermera de la Fundació. S’han fet 40 hores de suport. 

 

ACCIONS DESTACADES 

 

Es continua posant l’èmfasi en dotar a les professionals de tots els Epis necessaris per efectuar els 

serveis. També en fer repàs dels protocols dels elements de protecció que arriben per part del 

Departament de Riscos de la Fundació. 

Es fa seguiment continuat dels usuaris que no tenen el servei activat. 

 

Es lliuren eines d’entreteniment i manteniment d’habilitats cognitives. També propostes d’exercici 

físic i entreteniments musicals a persones que ho volen. 

 

La Diada de Sant Jordi s’ha lliurat a les persones usuàries del servei una rosa feta per persones 

d’Àuria. Una iniciativa molt ben rebuda.  

Es continua coordinant i cooperant amb el Consell Comarcal pel seguiment de casos comuns i de 

nous casos que ens deriven. 

1. Les persones beneficiàries del servei 
 

El servei compta amb 25 usuaris en actiu. Amb les circumstàncies actuals 16 viuen sols i la resta 

acompanyats per familiars. 
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Annex 9.  Memòria Servei d’Inserció Especialitzat, SIE 
 

 

La Fundació Privada Àuria és una entitat sense ànim de lucre, amb vocació de treballar per a la 

promoció, participació social i la igualtat d’oportunitats, de les persones amb discapacitat a la 

comarca de l’Anoia i el Baix Llobregat Nord, mitjançant la gestió i desenvolupament d’una cartera 

de serveis que cobreix les seves necessitats de suport amb la finalitat d’afavorir la construcció d’una 

vida activa i plena. 

 

En aquesta cartera de serveis s’hi troba el Servei d’Inserció Especialitzat que té per objectiu :  

fomentar i  millorar  la integració sociolaboral de les  persones amb discapacitat intel·lectual i/o 

trastorn mental ,  discapacitat física i/o sensorial, i altres col·lectius de risc,  principalment en el 

mercat ordinari. 

 

El Servei d'Inserció Especialitzat d'Àuria comparteix missió amb la Fundació: posar al centre de les 

nostres accions i objectius el benestar de la persona. 

 

Per aquest motiu, amb l'aparició del COVID 19, ràpid va prendre consciència de la situació, i es va 

adaptar a les noves circumstàncies, innovant i portant a terme activitats de seguiment i suport a les 

persones beneficiàries del servei, empreses i serveis col·laboradors. 

 

Per altra banda, com a servei que depèn en gran mesura del finançament extern, ha mantingut 

contacte estret amb els qui en són proveïdors :  Departament de Treball Afers Socials i Família de 

la Generalitat de Catalunya,  Obra Social "La Caixa" amb el programa Incorpora i el SOC. 

 

Per últim, i molt important, tenint en compte els diferents serveis de la nostra entitat i la complexitat 

que es despertava amb la pandèmia, l'equip es va posar a disposició de la Fundació per tal de donar 

suport allà on fos necessari. 

 

Així doncs, podem dir que en aquest període s'ha treballat amb l'objectiu de vetllar, donar suport i 

continuïtat al servei enfocat en 5 blocs, diferents i interrelacionats: 

1.- Les persones beneficiàries del servei 

2.- Les empreses col·laboradores 

3.- Fonts de Finançament 

4.- L'entitat 

5.- L'equip 

 

Posarem dades en forma de resum a la nostra acció i de forma posterior en farem una descripció 

més extensa : 

 

DADES  

 

En aquest període s'ha fet seguiment i suport a 203 persones beneficiàries del servei i a 30 

empreses col·laboradores. 

39 persones s'han quedat sense feina com a conseqüència del COVID 19, 35 de les quals són 

persones afectades per ERTO's. La resta han estat finalitzacions de contracte 

13 persones han trobat feina generada per la crisi del COVID 19 
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13 empreses col·laboradores del servei han hagut de presentar ERTO's 

5 persones tenien programades pràctiques no laborals que no es podran dur a terme. Dues d'elles 

les van haver de deixar a mitges. 

4 formacions previstes han quedat afectades. 3 de les quals estaven en procés : noves tecnologies 

del programa SIOAS, recerca de feina del programa MAIS i Magatzem, reposició i manipulats 

industrials del PFI. Per últim, el curs de PFI de neteja socio sanitària, està pendent de data d'inici. 

L'afectació és important en aquesta àrea, ja que aquest curs es fa amb col·laboració estreta amb 

l'Hospital d'Igualada. 

El servei només ha pogut fer 2 altes noves al servei. 

15 monitors de l'entitat han rebut suport d'algun tècnic del servei 

2 coordinadors han rebut suport dels psicòlegs del servei 

S'ha fet seguiment als 15 usuaris que viuen a Pierola. 5 de forma més puntual i intensa. 

S'ha fet seguiment a 20 persones de PALL 

S'ha fet seguiment i suport a 2 famílies del STO 

S'ha donat suport a diferents pisos i llars, en especial a usuaris i monitors de : Pierola, casa Respir, 

Nards, Confifap i Galícia, i amb major intensitat en moments d'acompanyament en el dol. 

 

Per entrar més en detall de les accions i seguint els 5 blocs definits: 

 

1.- Les persones beneficiàries del servei 

 

El confinament afecta molt en primera persona a tots els beneficiaris del servei. Per això, es va 

decidir fer un seguiment ampli de les persones actives del servei. Les eines han estat diverses, 

WhatsApp, correu electrònic, trucades, videotrucades,... igual que la intensitat de suport que també 

s’ha adaptat a les necessitats i circumstàncies de cada persona. 

S'ha prioritzat i intensificat en les persones que tenen problemes de salut mental, malalties 

respiratòries, les persones que viuen soles, amb poc entorn familiar i social,.... 

Els objectius són garantir que estan bé de salut, explicar i que entenguin el significat del confinament 

i la seva importància, acompanyar en dubtes, angoixes, informar i assessorar en situacions de 

ERTO's, i altres prestacions com la Renda Garantida de la Ciutadania, etc. 

 

S'està fent seguiment a 203 persones de l'Anoia i el Baix Llobregat Nord. 

 

La nostra acció es basa sobretot en la escolta activa, contenció, proposta d’activitats per mantenir-

se actiu i no caure  en situacions de risc, mantenir rutines, conèixer la situació real de les persones 

(tant de salut com de recursos bàsics) , acompanyament en el dol, donar eines per a la recerca de 

feina i realització d'entrevistes telemàtiques, dotar d'eines emocionals per superar situacions 

d'angoixa i estrès, ... 

En resum, treballem en situacions molt diverses i és impossible resumir-les totes. Ja que cada 

persona és única i amb una situació única. Les més habituals són: 

 

* Suport i acompanyament en persones que ja estaven en situació de possible descompensació 

prèvia a l'estat de crisis. 

* Suport i acompanyament a persones que viuen soles i/o tenen família lluny. 

* Suport i acompanyament a persones que tenen  pares ingressats en residències on hi ha persones 

infectades. 

* Suport i acompanyament a persones que tenen familiars amb COVID 19 o que han mort a causa 
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del mateix. Acompanyament en el dol. 

* Suport i acompanyament a persones que estan treballant en empreses de la zona confinada, no 

poden anar a treballar, però no tenen informació clara del que passarà (baixa IT, ERTO,...). Sobretot 

a l'inici de la pandèmia on les empreses s'estaven situant, buscant informació, no es coneixia l'abast 

real de la crisis i no podien dir gaires coses amb seguretat. 

* Suport i acompanyament en persones que s’estan angoixant per la manca d’objectius vitals i 

l'excés d’informació 

* Acompanyament en el dol, la por, l'angoixa,.. 

* Acompanyament en tràmits de represa de RGC, Atur, IT, ... Molts tràmits cal fer-los on line. Hem 

mantingut coordinacions amb diferents estaments per tal de poder donar informació veraç a les 

persones afectades i transmetre missatges positius. 

Alguns tràmits els hem fet directament nosaltres per agilitzar i assegurar-ne la realització. 

* Suport i acompanyament a persones que han quedat confinades lluny del domicili i de la familiar i 

sense possibilitat de retorn fins a fi del confinament perimetral 

* Coordinació amb Fira de Barcelona on ha arribat un beneficiari nostre en situació sense sostre. 

 

Per altra banda, hi ha situacions que no han canviat. Continuem fent recerca d'ofertes de feina que 

es presenten a candidats segons perfil i, donat, el cas, s'acompanyen en l'enviament de Cv, 

preparació d'entrevista, ara totes telemàtiques, seguiment laboral,... 

 

2.- Les empreses col·laboradores 

 

El teixit empresarial és dels majors afectats en aquesta crisi provocada per la pandèmia. 

La relació del servei amb les empreses s'ha centrat principalment en dos àmbits: 

D'una banda estar en contacte amb totes les que ho han requerit per diferents motius, des 

d’informació de la gestió de la baixa dels treballadors per confinament  perimetral,  com és el cas 

de empreses de Calaf i Odena,  com per demanar  suport i acompanyament a treballadors que s'han 

vist afectats per l'ERTO que moltes empreses s'han vist obligades a presentar. 

També s'han posat en contacte per informar que malauradament presenten un ERTO forçat per les 

circumstàncies i que esperen reprendre activitat quan els sigui possible. 

Hem ofert el nostre suport i ànims a empresaris i personal de RRHH i ens hem posat a disposició 

per qualsevol aspecte laboral que requereixin mentre duri aquesta angoixant situació deguda a 

l'estat d'alarma. 

Així mateix,  hem recollit la informació que ens han demanat de traslladar a alguns dels treballadors 

afectats per la situació de confinament o ERTO per ajudar  a aquestes persones a sobre portar la 

situació o a entendre qüestions de paperassa i gestions administratives. 

 

Aquesta intermediació sovint la demanen des de les pròpies empreses que confien en aquesta 

forma de vehicular la informació. 

 

D'altra banda però, hi ha un sector que ha destacat en quan a demanda de personal i aquest és el 

de la neteja. En concret hem col·laborat d'una forma molt estreta amb l'Hospital d'Igualada, derivat 

de l'extrema situació que ha patit especialment des dels primers dies del confinament perimetral i 

fins a dia d'avui. 

 

Des del servei han  trobat feina 7 persones de les que teníem en borsa de treball. Cal dir que es va 

trucar a moltes persones per a aquesta oferta, moltes la van descartar per por a l'exposició al virus  
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o bé  per les dificultats  de conciliar vida familiar i treball.   

A favor d'aquesta intermediació amb l'empresa encarregada del servei de neteja hospitalària,  és el 

retorn que ens fan aquests treballadors recents,  els qual ens comenten sovint  l'agraïment per 

aquesta oportunitat i  ens parlen  del bon ambient de treball que hi ha, malgrat la situació d'estrès i 

angoixa que es viu. 

 

En aquest sentit, cal remarcar que el SIE ha enviat missatges a totes les empreses col·laboradores 

del servei que es dediquen a serveis assistencials i de neteja per oferir el nostre servei i recordar 

que seguim actius: Residència Pare Vilaseca, Consorci sociosanitari, Fundació Sant Josep, 

Amavir,...En la immensa majoria no hem rebut resposta, però entenem que forma part de la dificultat 

en l'engranatge i embalum de feina actual que demana un ritme frenètic i accelerat. . 

 

S'ha fet missatge per informar de la continuïtat del servei, mitjançant el teletreball, a totes les 

empreses col·laboradores del servei, però s'ha fet un seguiment més intens a 30 empreses. 

 

Cal remarcar que tan beneficiaris com empresaris han agraït de forma constant l'acompanyament 

que s'està fent des del servei en aquests moments. 

 

3.- Fonts de finançament 

 

El SIE es nodreix principalment de fonts de finançament extern. Per aquest motiu, ha mantingut 

contacte constant amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família (per els programes SIOAS 

i MAIS) i amb el programa Incorpora de la Obra Social "La Caixa" 

 

Tots els programes segueixen en marxa, mantenint terminis i calendaris, si bé tota l'activitat 

s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies. 

 

En referència al programa MAIS : la data de finalització de l'actual programa continua essent el 

30/04. A partir d'aquí hi haurà dos mesos per presentar la justificació econòmica i tècnica 

Tot i que el programa ja estava finalitzant, encara hi havia algunes pràctiques pendents i s'estava 

realitzant la formació de recerca de feina. 

Per altra banda s'està treballant perquè surti de forma retroactiva el MAIS 2020 amb data 01/05 tal 

i com estava previst. 

 

Això vol dir que coincidirà la justificació i la sol·licitud en èpoques de confinament i teletreball. Tot i 

que mostren flexibilitat en molts aspectes, considerem que serà un treball complicat. Tot i poder fer 

teletreball no tenim accés a tots els documents, no tenim accés a l' intranet de la Fundació, i alguns 

membres de l’equip no poden accedir als aplicatius que permeten la justificació d'hores mensuals 

dels diferents programes subvencionats i no subvencionats  ( GIA, Galileu, Espacio telematico 

Comun,...) 

 

La major dificultat rau també en que per al MAIS 2020 necessitem coordinació amb el SOC, per la 

derivació de  nous candidats per el nou programa. I el SOC està treballant de forma telemàtica amb 

la única prioritat d'accelerar prestacions per tal de minimitzar la crisis econòmica. 

 

En referència al SIOAS : afortunadament  aquest any el SIOAS va sortir aviat i, tant la formació 

tècnica com les pràctiques que se'n deriven, ja són accions realitzades. 
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La major part de les formacions transversals també s'han fet. Tot i això, en el cas d'Igualada  va 

quedar pendent d'acabar un conveni de pràctiques, li faltaven dos dies per finalitzar el període i la 

formació de noves tecnologies estava a mig fer. S'està buscant la manera de fer la formació 

telemàtica, però no tothom té les eines ni l'autonomia per fer-ho. 

En aquest cas, també ens preocupa la recerca de participants del nou SIOAS. Necessitem 

entrevistar a nous candidats per tenir-los a punt en data 01/07. 

 

En ambdós programes, el Departament de Treball, Afers Socials i Família, s'ha mostrat flexible en 

quan als indicadors d'inserció i accions tenint en compte la situació actual. 

 

Pel que fa la Programa Incorpora de la Obra Social "La Caixa". És la plataforma que millor podem 

utilitzar des de casa. L'activitat d'ofertes i gestió d'enviament de candidats continua activa, igual que 

la coordinació amb les entitats de la xarxa. 

També continua  endavant la publicació de la noticia del servei que estava preparada abans del 

confinament  i algunes reunions intercomarcals planificades. 

Incorpora ha adaptat moltes accions a la situació, com la gestió del document de protecció de dades. 

Per altra banda, des de l'Oficina Pedagògica s'ha compartit amb les entitats un munt d'arxius i  

informació d'interès,  consells per seguir amb les accions formatives  de forma telemàtica i tips per 

afrontar millor la situació de confinament. 

 

Per últim, el Punt Formatiu Incorpora. És el programa que pel moment ha sortit més perjudicat. La 

primera formació de: Magatzem, reposició i manipulats industrials, estava a la meitat de curs. Es fa 

seguiment amb els participants, tal i com es va acordar amb Coordinació d' Incorpora, amb l'objectiu 

de mantenir l'interès. Però no només falta la meitat de la formació, sinó que això inclou el carnet de 

carretoner i les pràctiques no laborals en empresa, la millor oportunitat perquè les empreses 

coneguin a futurs candidats. 

Per altra banda, ja s'havia començat amb la selecció de les persones, possibles participants del 

segon curs : Neteja sociosanitària. 

Aquest curs es fa amb la col·laboració  de l'empresa Ndavant, encarregada del servei de neteja a 

l'Hospital d'Igualada. El calendari formatiu està fet expressament per fer-ho coincidir amb les 

substitucions de l'estiu. 

Aquests cursos no tenen data d'inici, ja que cal seguir l'evolució de la pandèmia i les recomanacions 

de Salut i Govern. 

 

Tot i que la continuïtat d'aquestes dues formacions  es pugui fer a la tornada, de ben segur dificultarà 

la possibilitat de fer un tercer curs, tal i com estava previst, ja que no quedaran opcions de 

calendaritzar una altra formació de 300h tal i com demanen des de Incorpora.  

 

4.- L'entitat 

 

Com ja hem dit, la relació i implicació de l'equip amb l'entitat és màxima. Coneixem els professionals 

i els usuaris. Per això, ens vam posar a disposició de la Fundació des del primer minut, per tal que 

poguessin comptar amb nosaltres, on i quan es considerés oportú. 

 

En aquest sentit, hi ha 4 persones de l'equip, 3 psicòlegs i una Pedagoga, que formen part del Grup 

de Psicòlegs que l'entitat va crear per tal de donar suport a monitors, famílies i usuaris. 
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S'ha donat suport a 15 monitors de diferents pisos i a dos coordinadors. A més s'ha fet 

acompanyament i suport a 20 usuaris de PALL i 13 del pis de Pierola 

S'ha fet atenció directe a la Llar Respir, i s'ha donat suport a monitors de ConfiFap, Nards, 

Galícia... 

També s'ha donat suport emocional a 2 famílies del STO. Acompanyant en aquests moments de 

dificultat i oferint eines als pares, per tal que puguin donar un acompanyament de qualitat als fills i 

treure angoixes, pors i estrès. 

 

Per altre banda, s'ha participat en reunions d'equip de psicòlegs i de pisos i s'ha col·laborat en 

l'elaboració de documents sobre gestió emocional i avaluació de necessitats. 

 

Actualment es treballa en el projecte per iniciar sortides terapèutiques. 

 

5.- L'Equip 

 

Les persones que integrem l'equip hem volgut que aquesta situació afectés el mínim possible a les 

persones i a les empreses. Per això es va enviar un missatge a tothom per explicar que continuem 

actius i a disposició de tothom per tal de portar aquesta crisis acompanyats. 

 

D'aquesta manera, accions com la recerca d'ofertes, l'enviament del mailing, l'enviament 

d'informació d'interès tant per a beneficiaris com per empreses, documents de suport, infografies, 

etc. es van fent regularment.... A més a més hem anat incorporant noticies d'interès i actualitat que 

hem trobat apropiades i de lectura fàcil. Un exemple d'aquests mailings  són els documents 

explicatius de com renovar la demanda de l'atur on line, què és i que significa un ERTO, ajudes per 

a autònoms, etc. 

 

També s'han mantingut les reunions setmanals d'equip. La primera setmana no es va realitzar, 

però la resta si, mitjançant plataformes com el Zoom i el Jitsi. 

A banda de la reunió setmanal, hem mantingut reunions de treball a nivell de tècnics per programa 

per gestionar millor les tasques i les directrius a seguir en cadascun d'ells. L'objectiu d'aquestes 

reunions és preparar les justificacions dels programes que finalitzen i els projectes nous que s'han 

de presentar, que ambdues accions es fan  gairebé en el mateix període. 

 

També es manté el treball amb Salut Mental Incorpora. En aquest període ja s'han mantingut 2 

reunions amb la Oficina Tècnica de Barcelona i l'entitat Ampans. En aquestes reunions, realitzades 

per Skype, s'està donant continuïtat al projecte   "Acompañamiento a la inserción laboral con 

perspectiva de salud mental. Guia de apoyo a la toma de decisiones para el personal Incorpora". 

Un cop realitzada la eina, es prepara la presentació i formació que s'està demanant a diferents 

ciutats de l'estat. 

Per això, i per intentar ser més àgils i eficients, ens hem repartit la feina en tres grups. 

 

Per altra banda, s'han mantingut i potenciat les coordinacions amb: 

- Promocions econòmiques 

- Serveis Socials 

- SOC 

- Centres de formació 

- Ajuntament d'Igualada (tràmits) 
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Les formacions també formen part del nostre dia a dia actual. Així hem fet alguna formació on line 

com : acompanyament en el dol,   o la Integració de salut mental a l'empresa ( formació Incorpora) 

 

Però com a equip aquesta situació també ens planteja reptes i noves mires. 

Cal potenciar la formació i l'atenció on line. Però ens trobem que molts dels nostres beneficiaris no 

tenen les eines per fer-ho. Estem preparant càpsules formatives però no tots hi podrien accedir. 

Per aquest motiu, volem dur a terme una enquesta que ens doni una imatge de quina és la realitat 

tecnològica de les persones que utilitzen el nostre servei. 

Això ens donarà pistes per afrontar el present i el futur del nostre servei. 

 

 

 

 


