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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 27 d’abril al 31 de maig. S’hi inclouen també les dades
més rellevants d’aquest mateix període. Us compartim aquest document com a òrgan de govern
de l’entitat, que farem extensiu als 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’aquest període són:
Finalitzem el mes de maig sense cap persona contagiada per Covid-19; una fita importat que
indica l’estat de salut de les persones que estan vinculades a les nostres entitats.
Com a conseqüència de les mesures adoptades en les diferents fases de la desescalada, s’han
ampliat les activitats relacionades amb les sortides terapèutiques i l’atenció personalitzada a
domicili.
Amb la vista posada en la represa, la fundació ha preparat les instal·lacions, els equipaments i els
equips de recursos humans per al desconfinament progressiu.

L’informe recull també les polítiques empreses per responsabilitat de l’equip de la pròpia
Fundació perquè, malauradament, algunes d’aquestes accions s’han pres sense comptar amb
unes indicacions clares per part del Govern de la Generalitat que s'adeqüin als serveis a les
persones amb discapacitat; un exemple n’és que la ‘Guia dels centres residencials’ per poder
elaborar els Plans de contingències dels Serveis d’Acolliment Residencial no es va rebre fins el 29
de maig.
Aquesta situació, hem respost administrativament davant la persona de referència de TASF, la
Sra. Goya Galera, i es procedeix a adreçar una carta al Secretari d’Afers Socials i Famílies per
exposar-li la nostra consideració de la greu vulneració de drets i discriminació que pateixen les
persones amb discapacitat. Per això, sol·licitem que les nostres petites llars-residències siguin
tractades com a llars comunitàries amb el conseqüent suport sociosanitari. Amb aquest canal,
ens comprometem també a compartir l’últim informe de les accions realitzades durant el mes de
maig i un pla detallat amb les mesures concretes d’actuació i recursos necessaris per aconseguir
que la majoria de les persones en una llar residència, puguin disposar d’una habitació individual.
El que teniu a les mans és doncs un document resultant del treball de tots els professionals que,
en aquests moments viscuts tan difícils, han tingut cura i plena dedicació a un dels col·lectius
més vulnerables durant aquesta crisi sociosanitària sense precedents.
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Introducció
Finalitzem el mes de maig treballant amb la consideració 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 des de l’inici de la pandèmia s’han marcat 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, sobretot 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 contínua 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.
1.1.1

Mesures i accions més importants
S’inicien les sortides terapèutiques prioritàriament d’aquelles persones que
romanen amb les famílies i les persones de les llars-residència que ho necessiten.
L’inici d’aquesta nova activitat fa necessari l’establiment de tres protocols
d’actuació
Protocol de sortides terapèutiques
Protocol de mesures per entrada a habitatges particulars
Protocol d’utilització de vehicles d’empresa.

1.1.2

A finals de mes es clausura l’hospital de campanya i la caseta de respir. Espais
que durant tot els període de crisi provocat per la pandèmia del Covid-19, han servit
com a mesura de sectorització de tots els serveis d’acolliment residencial d’Àuria. Es
procedeix a fer-ne una desinfecció profunda contractant una empresa externa.

1.1.3

S’apliquen totes les mesures preventives i de seguretat que ens recomana la
inspecció de Salut Pública: S’estableixen els circuits més segurs per les càrregues i
descàrregues d’aliments i deixalles, la distribució de vestuaris, l’abastiment de
dosificadors de solucions hidroalcohòliques a tots els espais i la intensificació horaris
de neteja als espais comuns. Es recomana també rentar la roba professionals a la
bugaderia de la Fundació. La valoració de l’inspector és molt positiva sobre les
mesures preses fins el moment .

1.1.4

Amb la finalitat d'avançar en el treball de desescalada compartim l'esborrany de
Programa Àuria de suport a les persones en un context de desconfinament
progressiu i de prevenció del Covid-19. Un guió que té per objectiu donar una
resposta integrada a les persones amb discapacitat i/o dependència, problemes de
salut Mental i risc d'exclusió, personalitzant els suports i serveis, tot preservant la seva
salut, l'autodeterminació i la participació comunitària.

1.1.5

Per preparar la reobertura dels serveis diürns i seguint les indicacions de Salut Pública,
es programa un conjunt d’accions d’ordre i neteja a totes les instal·lacions,
equipaments, materials de la Fundació. També s’aprofita per reorganitzar els espais
de despatxos. Es preveu destinar les dues primeres setmanes de juny a l’execució de
tot aquest programa, nomenant un responsable per planta que executi i supervisi totes
les actuacions.
5
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1.1.6

1.2.

S’inicia un estudi per conèixer la capacitat d'accés a internet que tenen les famílies
amb la finalitat de preveure accions futures d’atenció virtual

Dades més rellevants en l’àmbit de l’organització

1.2.1 Serveis d’acolliment residencial:
1.2.1.1 Breu descripció de les persones que viuen a les llars
Hem donat suport i atenció a 72 persones amb discapacitat que viuen distribuïdes en 9 petites
llars-residència i una residencia que van de 5 a 9 places.
Segons el sexe, el 54% són dones i 46% homes. L’edat mitjana és de 52 anys.
El grau de discapacitat té una mitjana del 77%.
Segons la intensitat de suport

Intensitat de Suport de les persones d'Acolliment residencial

21%

24%

Intermitent

Limitat

14%

41%

Extens

Generalitzat

La majoria de les persones que viuen en els nostres serveis d’acolliment residencial combinen
amb d’altres suport i serveis d’atenció diürna
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Distribució segons tipologies de serveis diürns
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Dels 16 treballadors de Centre Especial de Treball de la cooperativa, afectats per ERTO, 5 d’ells
estan incorporats laboralment des de l’11 de juny, la resta continuen rebent suport i atenció des
dels serveis de la Fundació.

1.2.1.2 Distribució de recursos i equipaments en acolliment residencial
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
evolucionava la salut de les nostres persones i s’editaven noves instruccions de Salut.
Amb el tancament del l’hospital de campanya primer i el de la caseta respir posteriorment, podem
destacar que el 100% de les persones han estat donades d’alta i com a conseqüència han
pogut retornar a les llars i residència d’Àuria on viuen habitualment.
Tot i reduir les necessitats d’atenció directa, passant a ser de 1.424h setmanals, s’han iniciat els
torns de vacances dels equips d’acolliment residencial. De moment i mentre no s’arriba a una
nova normalitat l’equip de monitors de la caseta de respir i de lleure s’ha destinat a cobrir els
períodes vacacionals.
Pel què fa als serveis interns durant aquest període s’han destinat 420h setmanals a cobrir les
necessitats d’alimentació (esmorzar, dinar, berenar i sopar), bugaderia de totes les llars i roba
laboral, la neteja especialitzada a les llars-residència i els transports destinats a repartir menjars,
roba neta i també en trasllats especials de persones.
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1.2.1.3 Despeses addicionals degudes a la Covid-19
El total de sobre costos assumits per la fundació en el període que va del 10 de març al 10 de
maig han estat de 66.459,37 €.
La partida més important és la recursos humans, amb un total de 44.984,34 €, repartits entre
els dos espais de sectorització utilitzats durant aquest període.
En els gràfics següents podem observar les despeses relatives al CONFIFAP i la caseta respir

Despeses de RRHH CONFIFAP ( Hospital de campanya)
30.000,00 €
20.038,23 €
20.000,00 €
10.074,80 €

6.419,09 €

10.000,00 €
0,00 €

Cost total març

cost total abril

cost total maig

Despeses de RRHH a la Caseta de respir
10.000,00 €
5.000,00 €

7.366,22 €
1.086,00 €

0,00 €
Cost total març

cost total abril

Despeses derivades de l’atenció diürna a les persones treballadores de Centre Especial de
Treball que han estat i/o encara estant d’ERTO. Estimem una despesa addicional de 9.780€ en
el període del 10 de març al 10 l’abril.
Per la compra de productes d’higiene, roba laboral i EPIS, les despeses han estat de

11.695,03€, distribuïdes segons el quadre següent:
EPIS
Neteja
Textil

1.887,57 €
2.671,72 €
7.135,74 €
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1.2.2 En l’àmbit d’atenció diürna:

1.2.2.1 Sortides Terapèutiques
Aquestes són un dret per a les persones amb discapacitat, reconegut al BOE.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3898. S’efectuen seguint totes les
mesures preventives necessàries respecte a la sortida i entrada de la llar i durant la sortida .
Aquestes mesures estan recollides en el següent protocol: Protocols sortides terapèutiques
Les persones que fan sortides són les que no han presentant símptomes o les que ja han superat
la malaltia donant doble negatiu.
A partir de les necessitats familiars i
personals detectades per l’equip de treball
social s’organitzen sortides terapèutiques
per les persones dels serveis diürns per
part de professionals de la Fundació, per
tal de donar-hi resposta .
Per a les persones que viuen a les llars
residència de la fundació s’inicien les
sortides el 27 d’abril. Aquestes també
s’efectuen en funció de les necessitats i
respectant sempre el seu estat de salut.

81 persones han pogut fer sortides terapèutiques. El 53% han estat usuaris de les llars d’Àuria i el
47% restant persones dels serveis diürns. Un total de 782 sortides d’una hora de durada
realitzades en el període analitzat.
Un equip d’11 professionals ha realitzat les sortides als llarg d’aquests setmanes.

% USUARIS DE SERVEIS DIÜRNS/LLARS ÀURIA

DIÜRNS

LLARS ÀURIA

53%

47%
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Si analitzem les dades en funció dels itineraris vitals podem veure que majoritàriament les
persones que han realitzat més sortides terapèutiques provenen de l’itinerari de vida a la
comunitat i del sociolaboral.
USUARIS PER ITINERARI
BENESTAR

ENVELLIMENT

COMUNITAT

14%

SOCIOLABORAL

V.INDEPENDENT

15%
12%

28%
31%

Per poblacions de procedència les dades són :

POBLACIONS DE LES PERSONES USUARIES
14
12
10
8
6
4
2
0

12
7

6

6
2

3
1

1

1.2.2.2 Atenció personalitzada al domicili per a persones dels centres de dia
i/o de llars residència que actualment estan al domicili familiar
S’han realitzat un total de 201,5 hores de suport a 15 persones durant el mes de
maig La majoria del suport es concentra en la segona quinzena del mes. El resum de
dades per itineraris és:
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-

Itinerari Envelliment:
●

Atenció a domicili per persones usuàries del Centre de Dia Calaf
S’han atès a 5 usuaris amb un total de 26,5 hores, concentrades gairebé totes en la
última setmana de maig. Les tasques desenvolupades són: Suport en la higiene,
Estimulació cognitiva, Conversa, Psicomotricitat

●

Atenció a domicili per persones usuàries del Centre de Dia Masquefa
S’han atès a 5 usuaris amb un total de 26 hores, gairebé totes durant la última
setmana de maig. Les tasques desenvolupades són: Acompanyament passejades,
estimulació cognitiva, respir familiar, psicomotricitat

●

Atenció a la persona de la llar de Pierola que està a casa
S’ha atès a una persona amb un total de 6 hores. Tasques desenvolupades: Respir
familiar

●

Atenció a domicili per a persones del servei de teràpia ocupacional
S’ha atès a una persona amb un total de 30 hores. Les tasques desenvolupades:
Acompanyament passejades, estimulació cognitiva, respir familiar

-

Itinerari Benestar:
●

Atenció a domicili de dues persones de CAE amb un
total de 93 hores realitzant :acompanyament
passejades, Estimulació cognitiva, respir familiar.

●

Atenció a domicili d’una persona de la llar de Nards
que esta a casa
S’ha atès a una persona amb un total de 20 hores:
acompanyament a passejades, estimulació
cognitiva, respir familiar

Els serveis amb més usuaris que han sol·licitat una atenció personalitzada a domicili han estat els
centres de dia d’avis de Calaf i Masquefa.
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ATENCIO PERSONALITZADA A DOMICILI
c.d CALAF

c.d MASQUEFA

CAE

7%

NARDS

PIEROLA

STO ENVELLIMENT

7%

7%

33%

13%

33%

1.2.3 Altres Serveis de Suport a les persones vulnerables.
SERVEIS ITINERANTS
Atenció Domiciliària

Servei d'Autonomia a
pròpia Llar

57 PERSONES usuàries

45 persones

16 professionals actives
1.689 hores mensuals

6 professionals actives

El servei d’atenció domiciliària ha recuperat clients que durant els primers dos mesos van
congelar el servei. Així doncs s’ha duplicat les persones usuàries i es preveu un increment
important pel mes de juny.
Les treballadores d’aquest servei han estat essencials durant el període més crític, doncs han
substituït gran part de les baixes dels equips professionals de llars residència i han donat suport a
les dues infermeres que han realitzat l’atenció sanitària.
El Programa d’Autonomia a la Pròpia Llar, ja dóna suport a la totalitat de persones
destinatàries, les de dins i fora de la Conca d’Òdena. També s’han reprès els 3 suports privats
contractats a febrer.
Cal assenyalar que aquest servei és dels que encara manté moltes baixes de professionals, la
majoria per ser col·lectiu de risc, cosa que ha suposat activar treballadores d’altres serveis.
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1.2.4 Atenció a les famílies
Des de l’inici de la pandèmia la Fundació ha establert un canal de comunicació constant amb les
famílies.
- Per a les persones dels serveis diürns entre la treballadora social de referència i els
coordinadors del propi servei es fa un mínim d’una trucada setmanal de seguiment per
a detectar possibles necessitats de suport psicològic, d’assessoraments d’autonomia
personal o productes de suport, de necessitats d’atenció domiciliaria i/ si la persona
amb discapacitat o malaltia mental necessita fer sortides terapèutiques de forma urgent
per millorar el seu benestar emocional i/o físic.
En cada trucada es fa acompanyament emocional, s’ofereixen recursos per fomentar el
benestar físic, emocional o de treball cognitiu i també es dóna informació rellevant que
els hi pugui ser útil.
-

Per als familiars de persones de les nostres llars residència, és la treballadora social de
referència qui fa el seguiment i estableix el pla de comunicació amb la persona que viu
a la llar , adequat a les seves circumstàncies.
Amb els familiar de referència acordat, es pacta la forma de comunicació: trucada,
videotrucada, missatge de veu o vídeo. Aquestes es fan de forma assistida, si la persona
ho necessita.
Segons la situació d’estabilitat de l’usuari i seguint les indicacions del “Pla d’atenció,
suport i comunicació a les famílies de persones que viuen en residències en context de
la crisi de COVID-19” s’estableix unes franges horàries, una periodicitat concreta de
traspàs d’informació, etc. Aquestes adequacions es poden veure en el document : pla
de contingència dels serveis d’Acolliment Residencial d’Àuria.

Tots els seguiment queden registrats amb les observacions rellevants i les prioritats i/o urgències
Detectades. S’indica a mode de semàfor per programar millor les prioritats.

1.2.4.1 Resultats de l’estudi del nivell d’ implantació d’internet en l’àmbit familiar
Com ja s’ha indicat anteriorment, s’inicia un estudi per conèixer el nivell d’implantació d’internet
en l’àmbit familiar que permeti disposar de dades per programar accions futures d’atenció.
Es disposen les dades dels serveis diürns. De 138 persones de serveis diürns analitzades el 73%
té accés a internet.

ACCÈS A INTERNET
AMB INTERNET

SENSE INTERNET

27%

73%
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Per Itineraris els resultats són:
1. It. Vida a la comunitat: De 32 usuaris (21 si/12 no) 66% té accés a internet
2. It. Sociolaboral
- Sto sesoliveres: De 26 usuaris ( 24 si en tenen/ 2 no) 92% té accés a internet
- Prelaboral: De 16 usuaris (13 si /3 no) 81% té accés a internet
- Soi: De 23 usuaris (19 si/4 no) 83% té accés a internet
3. It. d’Envelliment: De 9 usuaris ( 5 si/ 4 no) 55% té accés a internet
4. It. de Benestar: De 32 usuaris ( 20 si/ 12 no) 62.5% té accés a internet

1.2.5 Suport emocional.
L’equip de psicòlegs dels diferents serveis i suports de la Fundació ha continuat donant suport
emocional a professionals, famílies i persones usuàries.
Les dades són:
- Suport a Professionals .
S’han realitzat un total de 40 seguiments a 22 professionals.
Per Itineraris les dades es desglossen de la següent manera:
It. Sociolaboral. 1 seguiment a 1 professional.
It. Benestar Personal. 2 seguiments a 2 professionals.
It. Vida a la Comunitat. 5 seguiments a 2 professionals.
It. Envelliment . 13 seguiments a 5 professionals.
SR/ Confifap/Confirespir. 5 seguiments a 4 professionals.
Atenció domiciliaria. 10 seguiments a 4 professionals
Serveis Interns . 4 seguiments a 4 treballadores ( transport, cuina i neteja).
Coordinadors i tècnics de serveis també s’han realitzat 17 seguiment a 5 persones.
Des del departament de RRHH s’ofereix a tota la plantilla de treballadores/ors un nou servei de
SEPRA, extern i especialitzat en l’àmbit de suport emocional.
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També s’ha reforçat el suport i acompanyament emocional a nivell d’equips de treball de llars
residència, realitzant sessions quinzenals que ajudin a adaptar-se a les noves necessitats i
condicions.
-

A les Llars de Sor Rita s’han realitzat tres sessions però s’han abordat aspectes de
treball conductual treballant dos casos concretament.

-

A les Llars de Les Comes només s’ha realitat una sessió i s’ha demanat deixar-les de
fer ja que els suposen un sobreesforç.

-

A les Llars de Pierola s’ha fet una sola sessió , doncs la situació està força estable.

-

A les Llar de Nards es mantenen les sessions de forma quinzenal i s’aborden aspectes
tant com d’usuaris com de l’equip professional.

-

A les Llars Galícia es fan a títol individual amb els professionals però ja no es realitzen
les d’equip.

Finalment hem organitzat SESSIONS MINDFULLNESS obert a tots professionals
S’han realitzat 4 sessions de mindfullnes amb una assistència molt baixa, de dos persones per
sessió. Es decideix poder oferir els recursos online a través d’àudios de mindfullness i deixar de
realitzar-les online.
-

Suport emocional a Famílies. S’han realitzat 15 seguiments.

Les dades per itineraris son:
-

Itinerari vida a la comunitat : 5 seguiments a 2 famílies
Itinerari d’envelliment : 3 seguiments a 2 famílies
Itineraris Sociolaboral: 5 seguiments a 5 famílies.

-

Suport a persones usuàries . S’han realitzat un total de 79 seguiments a un total de 27
persones.

Les dades per itineraris són:
-

Itinerari Vida a la Comunitat: 18 seguiments a 2 persones.
Itinerari de Vida Independent:
5 seguiments a 3 persones de les llars de Galícia
38 seguiments a 12 persones del Servei d’autonomia a la pròpia llar.

-

Itinerari Sociolaboral: 18 seguiments a 10 persones del Servei d’Orientació i integració i
del Prelaboral.
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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 i àmbits del nostre
treball.
Per tal de poder iniciar el procés de desescalada hem anat incorporant nous protocols que ens
ajuden a adaptar-nos a les noves situacions en que ens trobem. Per això, s’han realitzat 3
protocols nous:
- Mesures entrada habitatges particulars
- Utilització de vehicles d'empresa
- Mesures de prevenció en els espais de la Fundació
També s’han actualitzat 3 dels protocols ja existents
Així doncs, fins a finals de maig 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.3 (14/05/2020)
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.3 (14/05/2020)
8. Protocol Covid-19 7. Mesures entrada habitatges particulars. Rev.0 (03/05/2020)
9. Protocol Covid-19 8. Utilització de vehicles d'empresa. Rev.1 (14/05/2020)
10. Protocol Covid-19 9. Mesures de prevenció en els espais de la Fundació. Rev.0 (18/05/2020)

1.2.7 EPIS i materials de protecció
Acabem aquest període amb una visió molt positiva, degut a la recuperació de la malaltia de les
persones, han disminuït notablement la necessitat dels equips de protecció. També hem
detectat un augment de la capacitat dels proveïdors per a poder subministrar-nos el material
necessari. A nivell de gestió interna també hem anat recuperant la sistemàtica de demanda de
material que teníem abans de la Pandèmia.

16

INFORME COVID 19

ESTOC D’ESPIS A 31 DE MAIG

31/05/2020

Previsió
consum màxim

Dies provisió

MASCARETES FPP2

927

10

92,7

MASCARETES QUIRÚRGIQUES

4000

100

40

MONOS PAPER

132

5

26,4

GUANTS TOTALS

8000

500

16

ULLERES

16

0,5

32

CAPELINES

29

0,5

58

GORRETS

500

10

50

PANTALLES

19

0,5

38

MONOS PLÀSTIC

169

5

33,8

PEUCS

300

10

30

Tenint en compte aquesta disponibilitat, i amb les combinacions de material, podem disposar
d’equips de protecció com a mínim per 30 dies.

Els guants son el material que aquest final de mes ha anat més just, però tots els proveïdors ens
indiquen que a primers de juny quedi solucionat.

Les donacions que hem tingut aquest mes són: església de la Sagrada Família d’Igualada, la
Malla, Generalitat de Catalunya.
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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. Finalitzem un període on s’han aplicat segones proves PCR a tots les persones
usuàries positives i professionals de suport, afortunadament finalitzem el mes
de maig sense cap persona amb COVID-19, un gran salt en l’estat de salut i
benestar de les persones. Davant els resultats de proves PCR amb dobles
negatius i segons les indicacions del Servei d’Atenció Primària, es tanca
l’hospital de campanya ( CONFIFAP).
2.1.2. Aquells professionals que van donar un segon resultat positiu en la prova PCR,
passat un termini mínim de 15 dies, juntament amb el Servei Públic de Salut s’han
realitzat de nou aquesta prova per tal de tenir la certesa que la persona
treballadora ja no patia la malaltia i, es podia incorporar sense cap risc al seu lloc
de treball.
2.1.3.

El dia 4 de maig rebem visita de l’inspector de salut Sr. Antoni Argelich a l’espai
de confinament de la planta 1 i del pis de la planta 3 de l’edifici de la Fundació
que ens indica alguna recomanació per tal de millorar l’atenció i la prevenció en
aquest entorn.

2.1.4. S’han reorganitzat els horaris de la responsable higiènic- sanitària perquè la seva
dedicació estigui repartida per tots els serveis d’acolliment residencial.
2.1.5. És un més caracteritzat per la reactivació de visites i tractaments de les persones
que teníem amb d’altres malalties de base.
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2.2.

Dades sanitàries més rellevants

Una vegada hem tingut totes les persones que viuen a les llars d’Àuria donades d’alta en
relació al Covid- 19, ens ha semblat interessant afegir al seu perfil de salut, d’altres
malalties i/o diagnòstics rellevants i que també condicionen molt les seves cures i atenció
sanitària.

Presència de malalties cròniques en les persones que viuen en els serveis
d'Acolliment residencial
Diagnòstic de Salut Mental
Diabetis
Malalties Respiratòries
Malalties Vasculars
Malalties Cardiovasculars
Malalties digestives
Malalties oncologiques
Malalties autoinmunes
Sindromes congènits
Malalties neurològiques
Hipertensió
0
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20
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30

35

3. Equips Professionals
Durant aquest període, hem continuat reforçant i acompanyant els nostres equips
professionals, en tots aquells aspectes a afavoreixin la formació continua en l’atenció vinculada al
COVID-19, la prevenció de riscos específics i la millora en l’eficiència.

3.1.

Mesures i accions més importants

3.1.1

Amb la finalitat de continuar acompanyant als equips professionals en el suport
emocional, es complementa al realitzat pels equips de psicòlegs d’Àuria, posant a
disposició un servei gratuït especialitzat que ofereix SEPRA.

3.1.2

S’ajusten les jornades laborals d’alguns treballadors degut a la dràstica reducció
dels serveis privats com ara el lleure, el transport, el menjador i l’atenció domiciliària.

3.1.3

Iniciem la planificació dels horaris presencials del conjunt de coordinadors i tècnics
dels diferents itineraris . S’estableixen franges horàries que permetin respectar les
distàncies de seguretat establertes i evitar les situacions de molt fluxe de treball.
D’aquesta manera es pretén regularitzar una tornada a la normalitat de manera
progressiva i organitzada, que combini el treball presencial amb el telemàtic.
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3.1.4

Per assegurar el merescut descans dels coordinadors de llars, que durant aquests
mesos han tingut una dedicació extraordinària de temps i esforç en l’organització i
seguiment a les mateixes, s’ha programat que fessin una setmana de descans
cadascun.

3.1.5

Tots els professionals del la Fundació han signat una declaració responsable
conforme se’ls hi ha informat dels protocols establerts en matèria preventiva davant
de la COVID-19, així com que es comprometen a no assistir al treball en el cas que
hagin patit o pateixin algun símptoma d’aquesta malaltia. Amb la finalitat de millorar
l’eficiència s’ha enviat de forma telemàtica, a través del portal SingEasy, s’ha pogut
signar de manera àgil i respectuosa amb el medi ambient, ja que ho poden fer
mitjançant el seu mòbil.

3.1.6 Es difon el Pla de Contingència de la Fundació Privada Àuria per a totes les persones
treballadores i també es penja a la web per facilitar-ne l’accés.

3.2.

Dades rellevants en l’àmbit dels professionals

A finals de maig tenim contractats un total 183 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 número de treballadors que tenim en la plantilla
en cada moment.
1. Reduïm el percentatge de baixes, que tot i ser alt, passa a un 20,77 %, que en termes
absoluts suposa 38 persones.
2. El 44,74% d’aquestes baixes 13 corresponen a treballadores de baixa per ser col·lectiu
de risc i només 4 són encara positives per covid-19.
3. El 55,26% corresponen a baixes per d’altres situacions ( maternal, IT de llarga durada)
4. També indiquem que tenim 1,63% de professionals que estan en situació de prejubilació
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BAIXES MEDIQUES
10,53%

34,21%

Total % baixes per altres causes

55,26%

Total % baixes per COVID-19/Col. Risc

Total % baixes PCR +

3.2.2 Disponibilitat de la plantilla per cobrir necessitats de suport.
●

El 77,60 % de la plantilla està activa, això suposa un total de 142 persones
treballadores.
PROFESSIONALS DISPONIBLES
9,02%
6,77%
21,80%

69,17%

●

ESTRUCTURA SERVEIS INTERNS

ESTRUCTURA SERVEIS ADMINISTRATIUS

PERSONAL ATENCIO DIRECTE

COST TECNIC

D’aquestes 142 treballadores, el 78,89 % estan disponibles per executar
tasques d’atenció directa, atenció sanitària, i serveis interns. Estan distribuïdes de
la següent manera:
o
o

45 professionals d’atenció directe propis dels serveis de residència, llarsresidència i respir.
27professionals d’atenció directa dels centres de dia, que actualment
realitzen tasques a les diferents llars.
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o
o
o
o
o

5 professionals d’atenció directa destinats als suports del Servei
d’autonomia a la pròpia llar.
16 professionals d’atenció domiciliària, fan tasques en aquest servei.
Encara queden professionals ubicades en d’altres serveis cobrint baixes.
3 professionals formen part de l’equip d’atenció sanitària.
2 tècnics dels serveis d’intermediació s’han reubicat per cobrir les baixes al
Programa d’autonomia a la Llar.
14 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 21,81 % de la plantilla activa realitzant teletreball i/o teletreball combinat amb
presencial.

4. Millora en la comunicació
Dur a terme una campanya contínua 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.

1.1 Mesures i accions comunicatives més rellevants
1.1.1

Adhesió i campanya a favor del Manifest Volem Llars per viure, on es reivindica el
dret de cada ciutadà a viure a la pròpia llar en un entorn vital acollidor, inclusiu i
accessible. Una defensa pel dret a viure de forma independent de cada persona en
entorns comunitaris. Els nostres canals de comunicació se’n fan ressò de l’adhesió i
participem en la difusió de la iniciativa als diferents grups d’interès.

1.1.2

Àuria Fundació ja forma part de Associació Europea de Proveïdors de Serveis per a
Persones amb Discapacitat. Una acció amb la que volem compartir bones pràctiques,
innovar i desafiar-nos per produir un canvi positiu dels serveis socials i les persones que
donem suport. Una acció que es difon a través dels diferents canals de comunicació.

1.1.3

Es sistematitza la manera de proveir setmanalment el banner Àuria Actua contra el
COVID-19 de forma coordinada amb els responsables dels diferents itineraris per abastir
als grups d’interès de recursos i eines davant la situació excepcional. Destaquem en un
exercici de transparència la compartició del Pla de Contingència de la Fundació Privada
Àuria.
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1.1.4

S’estableix relació continuada amb l’associació de familiars d’Afauria i es participa a les
reunions telemàtiques setmanals de la junta per donar resposta a tots els dubtes que
tenen i fer traspàs de les accions fetes des de l’inici de la pandèmia.

1.1.5

Es participa a 2 reunions convocades per la Generalitat, dirigides a totes les entitats
de Discapacitat de la Catalunya Central, amb l’objectiu de clarificar dubtes i
acompanyar i facilitar els processos relacionats amb la gestió de la crisi provocada per la
pandèmia. Al llarg de les dues sessions de treball queda clar que les entitats de la
discapacitat no poden tenir les mateixes instruccions i pautes que s’apliquen amb gent
gran, donat que tant el perfil de persones, com els tipus d’establiments tenen
característiques i condicions molt diferents. Aplicar les mesures que es recomanen a les
residències de gent gran, vulnera drets i discrimina a les persones. Tot i la insistència en
aquest tema i el compromís de adequar unes instruccions als nostres serveis, finalment el
29 de maig envien la guia de residències de gent gran per elaborar el Pla de
contingències dels serveis d’Acolliment residencial.

1.1.6

Davant aquesta situació es respon administrativament a la nostra referent de TASF, Goya
Galera, i s’adreça una carta al Secretari d’Afers Social i Famílies exposant la situació de
greu vulneració de drets i discriminació de les persones amb discapacitat, i proposant-li
que les nostres petites llars-residències, siguin tractades com a llars comunitàries amb
suport sociosanitari d’acord amb els següents punts:

-

Que se’ns validi donar continuïtat a les actuacions que hem realitzat fins ara, i que s’ha
anat reportant periòdicament des de l’inici de la pandèmia.
Més enllà del suport en què comptem, ens caldria disposar per part d’ambdós
departaments d’un suport addicional de monitoratge i habilitació de nous espais i serveis
per tal que tota persona que viu en una llar residència de petit tamany compti amb una
habitació individual. Aquesta és la principal mesura per contenir riscos de contagi i en el
seu cas reduir la propagació.
En relació en aquestes dues propostes, elaborarem un informe de les actuacions
realitzades el mes de maig i un pla detallat amb les mesures concretes d’actuació i
recursos necessaris per aconseguir que la majoria de persones acollides en una llar
residència disposin d’una habitació individual.

1.2 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.
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4.2.1 L’ Espai Web

18.179 visites

web durant el període de confinament.

Hem duplicat el número de visites a la web respecte al mes d’abril. El mes de maig rebem
6.719 visites quan al l’abril en vam obtenir 3.546.
Els dies de més visites a la web no coincideix, aquest mes, amb cap notícia rellevant però sí amb
dies posteriors sobre la pujada a la web de nous recursos a través de les xarxes socials o canals
de comunicació interna.

Visites web
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4.2.2 Xarxes socials
Continuem amb la 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.
També fem especial incidència a la col·laboració i suport amb les entitats de l’entorn.
Indicadors principals
Mostrem els seguidors de les diferents xarxes amb les dades comparatives dels mesos d’abril a
maig, produint-se un augment de 80 seguidors a Instagram, 194 a Facebook i 34 a Twitter.

E V O L U C I Ó S E G U I D O R S X AR X E S
S O C I AL S

SEGUIDORS
INSTAGRAM

SEGUIDORS
FACEBOOK

1.119

1.085

3.042

31 maig

1041

961

2.848

26-abr

SEGUIDORS
TW ITTER
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L’Evolució de dades des que va iniciar-se el període de confinament, ens mostra un augment de
mitjana de 100 seguidors a totes les xarxes.

FACEBOOK
26/04/2020:
31/05/2020:

M’agrada:
2.848
2.879
31 m’agrada + al maig

Seguidors:
2850
3041
191 seguidors + al maig

L’Abast de la publicació : 12.417 persones (4 al 31 de maig)
Interacció de la publicació: 10.985 persones (4 al 31 de maig)

TWITTER
1.119 seguidors
36 més respecte l’abril
45 tuits
32,6 K impressions
851 visites al perfil
Destacats: El millor Tweet ha obtingut 3.638 impressions
[SERVEIS ESSENCIALS] Som l’única entitat d’economia social, autoritzada per AEMPS que fabrica
solucions hidroalcohòliques de producció pròpia Oferir oportunitats laborals per a persones amb
discapacitat o persones en situació de vulnerabilitat, el nostre compromís
# ÀuriaActua
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INSTAGRAM
1.042 seguidors
81 seguidors més respecte l’abril

4.2.3 Impactes a premsa
Recollim les aparicions als mitjans de premsa escrita o audiovisuals destacant l’article de La
Vanguardia amb testimonis del Servei d’Inserció o el reportatge de la Fundació Privada Àuria a
l’Anoia diari.
Impactes del 27 d’abril al 31 de maig
https://www.lavanguardia.com/vida/20200429/48837979430/trabajo-en-igualada-si-ni-me-lo-pense.html
https://anoiadiari.cat/entrevista/entrevista-auria/
https://www.ccma.cat/324/la-fundacio-auria-reincorpora-51-empleats-afectats-per-lerto-del-centreespecial-de-treball-desparreguera/noticia/3014860/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/la-fundacio-auria-reincorpora-51-empleats-afectats-per-lertodel-centre-especial-de-treball-desparreguera/
https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2020/05/16/auriafil-reincorpora-personal-despres9/612297.html
https://labustia.cat/auriafil-reincorpora-54-treballadors-erto/
https://enacast.com/radioabrera/#!/programs/informatius/radioabrera_podcast_16967
http://www.latossa.com/antics/876-21Maig20-1.pdf

4.2.4 Eines per la comunicació interna a través de mailings i la xarxa
MAILING DIFUSIÓ
12 Missatges enviats al grup de difusió a través de comunicació
3 Missatges enviats des del Departament de RRHH
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5. Conclusions i propostes
En aquest període que comencem ara, a més de consolidar les 4 línies de treball exposades, cal
afrontar la nova etapa de progressiu desconfinament i la correcta planificació per una transició i
adaptació dels suports i serveis que oferim, així com per la sostenibilitat de l’entitat.
En aquest sentit, plantegem un conjunt d’actuacions i propostes 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.
A. Trasformació de serveis i suports comunitaris
La crisi sociosanitària ha evidenciat que alguns dels models d’atenció a les persones tal com
estan dissenyats, les posava en greu risc, com s’ha observat en grans residències d’avis.
Aquesta experiència, ens porta a apostar per una desinstitucionalització dels serveis, és a dir,
més suport comunitari, com el que representa un servei com el Programa d’Autonomia a la
Pròpia Llar, que no ha presentat positius per Covid-19.
-

-

-

-

-

Les llars residències de la Fundació Àuria, que disposa de 9 llars-residències amb entre 5 i
9 places i una de 9 places, s’agrupen en sis unitats funcionals. Responen a un model
avançat de vida autònoma a la comunitat, que obeeix el mandat establert per les Nacions
Unides en l’article 19 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Es
tracta d’un dret que situa la convivència a un nivell similar, amb el suport preceptiu, al de
qualsevol altra llar.
En les nostres llars-residències, sis de les quals es troben immiscides en comunitats de
veïns de diferents barris d’Igualada, resulta inviable aplicar pautes de sectorització de les
persones, tal com es proposen per Salut Pública en el Pla de desescalada per a les
residències. És un model que s’oposa al que veníem definint, perquè es troba lluny de la
institucionalització i l’aïllament i aposta, de manera militant, per la vida implicada a la
comunitat.
Les persones amb discapacitat disposen d’un especial protecció per evitar
discriminacions; així s’estableix en la Convenció i es recull en la legislació estatal i
catalana en aquesta matèria. Justament per aquest fet, l’impediment de les activitats
laborals o esportives que suposin una discriminació respecte la resta de la població és
una violació dels drets d’aquestes persones.
Fins a la data de recepció del Pla de Desescalda, el passat 29 de maig, l’actuació que es
va dur a terme davant la crisi de la Covid-10 ha estat plenament documentada i
compartida amb el DTASF i amb el Departament de Salut. L’objectiu s’ha acomplert en
haver eradicat els contagis, malgrat trobar-nos en una zona d’alta incidència com ha estat
la Conca d’Òdena.
El compromís ha estat anar realitzant les actuacions de desconfinament en estricte
compliment de la Fase i regió Sanitària en la que ens trobem, com qualsevol altre ciutadà
o ciutadana.
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B. Proposta a la Generalitat
Analitzades les actuacions i un cop avaluat l’impacte de la crisi sociosanitària viscuda, fem la
següent proposta a la Generalitat de Catalunya.
1. Costos COVID : El total de sobre costos assumits per la Fundació en el període que va del
10 de març al 10 de maig han estat de 66.459,37 € (veure pàgina 7 i 8 informe)
2. Adaptació de les condicions materials i de recursos humans de les llars residències
-

A nivell d’equipaments:
Reconèixer com equipament residencial els següents espais:
- caseta respir per 4 places amb habitacions individuals,
- un pis de lloguer amb 2 places amb habitacions individuals
- Inversió per ampliar dues habitacions més a llars les comes (15.000€)
- Reconvertir una part de l’Altell de Nards en una habitació individual amb W.C.
Totes aquestes millores suposen passar d’un 20% de persones amb habitació individual a
un 40% de persones.

-

A nivell de Recursos Humans
Per obrir caseta respir+pis necessitaríem complementar l’atenció directa amb dos
professionals més ( 24.000 x 2= 48000€/ any), per complir els requisits plantejats per Salut
Pública respecte la contractació de professionals que precepta la nova normatiava. Per
això, plantegem a la Generalitat que assumeixi els costos que se’n derivin: suport en
l’àmbit sanitari per la incorporació d’una infermera a mitja jornada ( 33.000/2= 16. 506
€/any ), una figura totalment necessària en aquest moment per a les llars residències de
les persones amb discapacitat i que assoleix un cost total de: 145.965,37€
C. Programa d’Acció Política

Les entitats vinculades a l’atenció de les Persones amb Discapacitat, a través de prestació de
serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o del Departament de Salut, han
d’apostar per transformar els serveis.
La nostra proposta d’accions es traslladarà a les entitats federatives a les que estem associades
com Dincat amb la finalitat de promocionar una veritable transformació de serveis.
D. Formació i recursos humans
En l’àmbit intern dels recursos humans, caldria una aplicació pràctica i efectiva dels protocols
per part de totes les persones treballadores amb més formació i seguiment.
Així mateix, caldrà establir un seguiment dels professionals de risc, que es poden trobar en
situacions de baixa a resultes de contextos com el viscut.
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5.

ANNEXOS
6. Annex 1. Resum de les Publicacions d’Àuria a facebook
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