
  

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
              

Informe amb les dades, mesures i 

necessitats mes rellevants de la Fundació 

Àuria en el context actual de pandèmia del 

COVID 19  

 

10 d’abril 2020 



                                                    DADES RELLEVANTS  01-04-2020  

      

 

2 
 

 

 

Índex 
 

Índex ................................................................................................................................................................. 2 

Introducció........................................................................................................................................................ 3 

1. Sistema d’Organització: ......................................................................................................................... 4 

2. Suport  i atenció del sistema Sanitari: ................................................................................................. 5 

3. Equips professionals .............................................................................................................................. 7 

4. Comunicació i presencia a les xarxes: ................................................................................................ 8 

 

 

 

  



                                                    DADES RELLEVANTS  01-04-2020  

      

 

3 
 

 

Introducció 
 

 

Presentem el tercer informe que inclou el conjunt de  dades més rellevants de la Fundació Privada 

Àuria, davant el context  actual de la pandèmia del Coronavirus, COVID-19, a la nostra ciutat i 

comarca. Amb l’objectiu principal de compartir, la informació amb el nostre òrgan de govern i els 

Departaments de Salut i el de de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

Es tracta d’un informe que,  com la memòria d’accions, l’estem editant  i ampliant de manera 

contínua amb la finalitat de donar a conèixer les dimensions i impacte que esta tenint la pandèmia 

a la nostra entitat.   

Aquest  document és fruit del treball de tots els professionals, que en aquests moments tant difícils 

estan en plena dedicació i cura.   

 

Estem 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 cal reforçar-nos, tant  a 

nivell d’equips professionals, com incidint en el nostre entorn -sigui a nivell específic, Salut, com 

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

organització que hem establert per afrontar la pandèmia. 

 

És per això que hem definit 4 objectius de treball 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. 

 

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: 

Des de la Fundació seguim treballant diàriament per  mantenir i millorar 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 Distribució dels recursos i equipaments. 

 

Tota l’organització de recursos humans, materials i d’equipaments es realitza tenint en compte els 

criteris i protocols de confinament, sectorització d’espais, neteja, i formació i experiència dels  

professionals en les llars o espais on tenim persones amb simptomatologia. Del 1 al 10 d’abril 

s’han produït força canvis que responen als resultats de tests PCR que ja han identificat persones 

positives i persones negatives. 

 

Fins el dia 10 d’abril estem atenen a un total de  66 persones usuàries de llars-residència, 

residència i de respir, distribuïdes de la següent manera:  

 

 
 

Aquesta nova distribució suposa 1.988 h d’atenció directa 

a la setmana, això suposa 49,7 professionals d’atenció 

directa. 

 

 

 

 

 

Pel què fa a l’organització de serveis interns mantenim la mateixa dedicació de la setmana 

passada. 

 

   

 
 

 

537h setmanals  destinades a cobrir les necessitats d’alimentació ( esmorzar, dinar, berenar i 

sopar ), bugaderia de totes les llars i amb freqüència diària en espais de confinament, l’augment 

de freqüència en la neteja  especialitzada a les llars-residència i els transports destinats a repartir 

menjars, roba neta i també en trasllats especials de persones. Tenim 3  professionals mes  que 

s’han reincorporat. S’ha pogut  donar vacances  a una part de la plantilla. 

 

182 h. setmanals 182 392 h. setmanals 448 224 280

5 PROFESSIONALS  DIARIES DE 

DILL A DIU ( 24h)

h. setmanals h. setmanals h. setmanals h. setmanals

3,25 PROFESSIONALS 

DIARIS DE DILL A DIUM ( 

24H)

3,25 PROFESSIONALS DIARIS DE 

DILL A DIUM ( 24h)

7 PROFESSIONALS DIARIS 

DE DILL A DIU ( 24 h)

8 PERSONES DIÀRIES DE DILL 

A DIU ( 25h)

4  PROFESSIONALS DIÀRIES 

DE  DILL A DIU ( 24)

5PERSONES USUARIES 10 PERSONES usuaries 9 PERSONES usuaries 11 PERSONES usuaries 8 PERSONES usuaries 13 PERSONES usuaries

LLAR GALICIA 1ER2NA NARDS: 8 LLARS COMES : 8 SOR RITA:8 PIEROLA 1:6

CASETA LES COMES DE 

RESPIR

LLAR GALICIA 1ER 1RA CONFINARDS:1 CONFILLARS:3 CONFISOR RITA: 0 PIEROLA 2: 7

CASA DE LES COMES GALICIA NARDS LES COMES SOR RITA PIEROLA

h. setmanals

5 PROFESSIONALS DIÀRIES DE DILL A 

DIUM ( 24H)

280

10 persones 

AVDA ANDORRA ( Planta 1)

CONFIFAP: Instal·lacions AVDA 

andorra

30 hores set

90 hores set

56 hores set

25 hores set

336 hores set

Serveis Interns

Neteja de dill a diu

De dill a div

de dill a div

DE dill a diU

Manteniment

de dill a diVTransport

Cuineres

Bugaderia
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1.2  Altres Serveis de Suport a les persones vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb les noves  instruccions dels departaments de Salut i de TASF, relatives al  retorn de persones 
grans a les llars familiars, estem notant que  famílies s’han interessat  per un  servei d’atenció 
domiciliaria intensiu per a persones grans que estan a l’espera de poder sortir de les residències on 
tenen places adjudicades. 

2. Suport  i atenció del sistema Sanitari: 
 

Continuem donant prioritat al fet d’ aconseguir un major i millor suport del Sistema Sanitari, 

sobre tot en relació a l’atenció dels casos més urgents i  la disposició de tot tipus d’equips  i 

materials sanitaris de protecció ( EPIS) 

 

2.1  Dades d’evolució de la realització de Proves de PCR per COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fins el set d’abril es van realitzar les PCR a 30  persones que havien presentat simptomatologia 

compatible amb COVID-10. Malauradament no es va poder passar a la persona usuària que va 

morir el dimarts 31 de març. 

 

 

 
 

SERVEIS ITINERANTS 

Atenció Domiciliària 

  

Servei d'Autonomia a 

pròpia  Llar 

 23 PERSONES usuàries  45 persones 

6 professionals  actives 
5 professionals actives  
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A partir del dilluns 6 d’abril, també  es varen fer proves a persones usuàries que no presentaven 

simptomatologia, en aquest cas a les 2 que estaven a la caseta de respir. En els propers dies es 

realitzaran a les persones de les llars les COMES i també de NARDS  i de la resta de llars residència. 

També s’iniciarà el procés de repetir proves a persones que ja han acomplert la quarantena. 

 

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. 

 

El criteri que s’utilitza per determinar els professionals que han de ser subjectes a la seva realització 

és en base al que determinen els propis facultatius. Nosaltres els hi proporcionem les dades que 

ens requereixen; professionals amb baixa mèdica i la data en la que es troben en aquesta situació, 

professionals actius que es troben en espais de confinament i professionals en actiu de la resta de 

serveis.  

 

A dia d’avui la disponibilitat d’aquests test és limitada. Cada dia ens comuniquen a quants  i a quins 

professionals se’ls podrà realitzar. La voluntat  és anar fent a tot els equips professionals, però no 

depèn de la nostra entitat, sinó del Servei Públic de Salut i de l’equip  sanitari d’ atenció primària  

que ens realitzen el seguiment. 

 

Fins el 7 d’abril les dades en relació al total de proves PCR realitzades han estat: 

 

 66  PROVES COVID REALITZADES 

 32 a persones usuàries: 22 positius, 10 negatius. 

 10 professionals de baixa per covid-19.  

 24 professionals d’atenció directa i que treballen en els espais de confinament. 

 

2.2  Dades de seguiment de les persones usuàries amb 

simptomatologia compatible amb cOVID-19 

 
Fins a dia 10 d’abril tenim el conjunt de persones estables i reubicades en funció dels resultats de 

les proves. 

 

El seguiment de les persones que en algun moment han presentat simptomatologia compatible 

amb COVID-19  és: 

 20 persones positives que a hores estan asimptomàtiques. 

 7 persones sense febre, però amb alguna simptomatologia lleu 

 

De moment el conjunt de persones usuàries confinades, especialment  els 3 casos que 

assenyalàvem la setmana passada, amb una complexitat prèvia a nivell de salut, estan estables. 

Durant aquesta setmana tenim el cas d’una persona, també amb molta complexitat de salut que 

s’està tractant  des de l’equip sanitari del CAP, per molta acumulació de mucositat. 
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3. Equips professionals 
  

3.1Seguiment de l’absentisme 

Actualment tenim contractats un total 194 professionals. Aquesta setmana ha estat marcada pel 

desconfinament de la Conca d’Òdena, cosa que també ha facilitat la mobilitat dels professionals de 

la Fundació,  i per la recuperació de professionals que estaven de baixa. 

Les dades d’absentisme a 9 de març són: 

 Tenim un 27,8 % de baixes, això suposa 54 persones. Amb una reducció del 

6,2% respecte la setmana passada. 

 El 7.73% d’aquestes baixes mèdiques corresponen a casos confirmats per COVID-

19, mentre que la resta, el 72.22%, són fruits d’altres malalties comunes, 

maternitats, o simplement no estan identificats com a positius o confinaments per 

positius de COVID-19, però si més no, ho podrien ser. 

 El 17,52% dels professionals ja s’ha fet la prova del PCR 

 

3.2  Disponibilitat  actual de la plantilla i mesures realitzades que 

reforçar equips i cobrir necessitats de suport . 

 En la data d’aquest informe recuperem efectius. 

 El 72,8% de la plantilla esta activa, això suposa un total de  140 persones 

treballadores. 

 D’aquestes 140 persones treballadores, el 78,5% són professionals disponibles 

per  executar tasques d’atenció directa, atenció sanitària, serveis interns. Dels quals  

o 49 professionals d’atenció directe són serveis de residència i llars-

residència 

o 28 són professionals  d’atenció directa  dels  Centres de dia. 

o 5 professionals  d’atenció directa destinats als suports de Servei 

d’autonomia a la pròpia llars 

o 6 professionals d’atenció domiciliària, fan tasques en aquest servei, la 

resta de professionals s’han reubicat en d’altres serveis, sobretot llars i 

serveis interns. 

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

o 2 professionals dels serveis d’intermediació s’han reubicat per cobrir 

baixes 

o 16 professionals 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 15,08% de la plantilla activa realitzant 

Teletreball ( 21 persones) 
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 També assenyalem que un 4,28%de la plantilla professional amb patologies de 

risc, s’han mantingut a la reserva. ( 6 persones) 

 Un 2,14% de la plantilla correspon a professionals pre-jubilades ( 3 persones) 

Així doncs, amb  les excepcions esmentades –per causes obvies de salut- tota la plantilla 

professional restant esta actuant en els diferents serveis abans exposats. 

 

4. Comunicació i presencia a les xarxes: 
Seguim treballant per 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. 

 

Els indicadors de la setmana del 3 al 10 d’abril han estat : 

 

FACEBOOK:  2.828 seguidors.  

9,760 Interacció, 90% increment 
8,168 abast de la publicació, 13% increment 
15 publicacions aquesta setmana 
 
ANÀLISI DE FACEBOOK 
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TWITTER: 1,047 seguidors.  

24.7K impressions  
712 visites 
12 publicacions aquesta setmana 
 

ANÀLISI TWITTER  Top Tweet  2,507 impressions 

[SERVEIS ESSENCIALS] 🙌Les heroïnes de carn i ossos, al peu del canó, no tenen casc o espasa. 

Elles vesteixen de blau i blanc, i groc, i porten mascareta i no màscara. La Marga i la Matilde, CAP 
Anoia, i la Sònia, infermera fundació, gran equip, preservant la vida #ÀuriaActua 

pic.twitter.com/II7BI29kkU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/%C3%80uriaActua?src=hash
https://t.co/II7BI29kkU
https://twitter.com/auria_grup/status/1245644899644407815
https://twitter.com/auria_grup/status/1245644899644407815
https://twitter.com/auria_grup/status/1245644899644407815
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INSTAGRAM: 895 seguidors. 15 seguidors més 

9 publicacions aquesta setmana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEGRAM: 206 subscriptors  

4 missatges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAI WEB: 7.914 visites web en el període del 14 de març al 9 d’abril  Una mitjana de 

282,6 al dia. 
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IMPACTES A PREMSA: 

https://www.auria.org/auria-cooperativa-crea-solucions-hidroalcoholiques-de-produccio propia/ 

https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1248215959380414464 

https://twitter.com/ACNpenedes/status/1248202492179107840 

https://www.elmon.cat/directe-hora-coronavirus_229126.html 

https://www.ccma.cat/324/la-cooperativa-de-la-fundacio-auria-digualada-fabrica-gel-hidroalcoholic-per-proveir-serveis-

essencials/noticia/3003596/ 

https://anoiadiari.cat/salut/cooperativa-auria-comenca-fabricar-gel-hidroalcoholic/ 

https://www.naciodigital.cat/noticia/200209/cooperativa/grup/auria/fabrica/gel/hidroalcoholic/proveir/serveis/essencials 

https://www.publico.es/public/cooperativa-grup-auria-personal-discapacitat-fabrica-gel-hidroalcoholic-per-serveis-

essencials.html 

https://www.regio7.cat/anoia-baix-llobregat/2020/04/09/cooperativa-del-grup-auria-

fabrica/607187.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dogtrack 

 

MAILING de DIFUSIÓ:  

S’han enviat 8 missatges al grup de difusió a traves de comunicació i  3 missatges enviats 

des del Departament de RRHH. 
 

 

https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1248215959380414464
https://twitter.com/ACNpenedes/status/1248202492179107840
https://www.elmon.cat/directe-hora-coronavirus_229126.html
https://www.ccma.cat/324/la-cooperativa-de-la-fundacio-auria-digualada-fabrica-gel-hidroalcoholic-per-proveir-serveis-essencials/noticia/3003596/
https://www.ccma.cat/324/la-cooperativa-de-la-fundacio-auria-digualada-fabrica-gel-hidroalcoholic-per-proveir-serveis-essencials/noticia/3003596/
https://anoiadiari.cat/salut/cooperativa-auria-comenca-fabricar-gel-hidroalcoholic/
https://www.naciodigital.cat/noticia/200209/cooperativa/grup/auria/fabrica/gel/hidroalcoholic/proveir/serveis/essencials
https://www.publico.es/public/cooperativa-grup-auria-personal-discapacitat-fabrica-gel-hidroalcoholic-per-serveis-essencials.html
https://www.publico.es/public/cooperativa-grup-auria-personal-discapacitat-fabrica-gel-hidroalcoholic-per-serveis-essencials.html
https://www.regio7.cat/anoia-baix-llobregat/2020/04/09/cooperativa-del-grup-auria-fabrica/607187.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dogtrack
https://www.regio7.cat/anoia-baix-llobregat/2020/04/09/cooperativa-del-grup-auria-fabrica/607187.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dogtrack

