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Pg. Bisbe Guillamet, 5. 17800 Olot (Girona)

La Residència Santa Maria del Tura és una
institució privada sense afany de lucre.
Situada al centre d’Olot, la seva ubicació
privilegiada facilita la sortida dels residents
a zones de passeig molt properes.
Aquesta institució, amb una experiència de
més de 50 anys en l’atenció a les persones,
ofereix places privades i públiques de
residència i és centre col·laborador del
Departament de Treball, Afers Socials i

Famílies de la Generalitat de Catalunya.
També ofereix places de centre de dia
privades.
L’equip humà, el model sanitari centrat
en la persona i la ubicació, instal·lacions
i equipaments, fan del Centre un espai
atractiu, segur i confortable per als
residents i les seves famílies. S’han
convertit en el nostre signe d’identitat
a la comarca.
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Presentació
de la Direcció
Els canvis estructurals que ens han facilitat la gestió de la prevenció dels potencials contagis al Centre han afavorit la cohesió dels diferents grups, l’estabilitat de
l’equip assistencial i la dinamització i estimulació de grups d’usuaris/àries amb
perfils més semblants.

Equip directiu i superiora de la comunitat
del Centre.

Es per mi una gran satisfacció presentar
la memòria d’activitat 2020 de la Residència Santa Maria del Tura.
Tot i haver estat un any del tot atípic, en
què s’han viscut situacions excepcionalment tristes, l’equip humà del Centre ha
treballat més que mai per fer que els/les
nostres residents hagin rebut no només
una atenció de qualitat sinó l’acompanyament emocional que tanta falta ha fet.
A més dels canvis d’equip directiu que
s’han dut a terme, cal destacar la reorganització de la Residència en unitats de
convivència.
La pandèmia ha marcat un abans i un després en molts aspectes. Hem patit nombroses pèrdues però també ens ha ofert
l’oportunitat de reinventar-nos, de ser
més empàtics i creure encara més en el
treball en equip per garantir l’excel·lència
en l’atenció.

Hem adaptat una Unitat Especialitzada de
Cures a la primera planta amb bugaderia i
office propis per garantir, en cas de brot,
el correcte aïllament i sectorització dels/
de les residents.
Hem continuat professionalitzant la Unitat de Psicogeriatria a nivell assistencial i
hem acabat la inversió de millora d’infraestructures de la Unitat de Pal·liatius de la
quarta planta. També hem invertit en millores de mobiliari i ajudes tècniques, i la
formació a tots els/les professionals ha
estat un dels pilars per adaptar-nos als
nous protocols i mesures dictats per les
autoritats.
L’horitzó de 2021 és molt més esperançador. Vivim un present cada cop menys
restrictiu i les esperades vacunes ens
ofereixen una visió més optimista.
Agraïm profundament la confiança dels/
de les residents i les famílies i la bona voluntat que han demostrat en tot moment
davant les adversitats.
Moltes gràcies!

Eva Carrera
Directora
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Equip de professionals de la Residència.

Equipaments
Instal·lacions
Nre. llits total

Altres
equipaments

Espais comuns

134

Sala de Centre de Dia

Biblioteca

Nre. llits adaptats

100%

Cafeteria

Nre. habitacions
individuals

51

Sala de rehabilitació/
fisioteràpia

Sala d’actes

Nre. habitacions
dobles

41

Sala de teràpia
ocupacional i psicologia

Nre. places Centre
de Dia

25

Consultori mèdic
Consultori d’infermeria
Perruqueria
Podologia
Bugaderia
Cuina pròpia

Menjador
Sales de lectura
Sala de jocs
Sala de manualitats
Sala de formació
Sales polivalents
Església
Jardins
Aparcament
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Professionals

†

†
†

†

Comunitat
del Centre

†

Grup assistencial (total)

56

Superiora del Centre

Personal d’infermeria

6

Germanes

10

Fisioterapeutes

2

Total comunitat

11

Gerocultors/es

48

Grup social (total)

5

Educadora social

1

Treballadora social

1

Terapeuta ocupacional

1

Personal mèdic

1

Pastoral de la Salut

2

Perruquera

1

Grup atenció
indirecta (total)

25

Podòloga

1

Sistemes d’informació

1

Total col·laboradors
externs

4

Direcció

1

Administració

1

Serveis d’hostaleria

6

Manteniment

1

Recepció

3

Personal de neteja

13

Total professionals

86

1

Col·laboradors
externs

Grup atenció
indirecta

25

56

Grup
assistencial

Total
professionals

86
Grup social

5

Recursos econòmics i inversions
118.833,96 €
2.592.287 €
Xifra de negoci

Inversions en
equipaments
i infraestructures
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Cartera
de serveis
Àrea
medicoassistencial

Serveis
d’hostaleria

Àrea sociocultural

Centre de Dia

Cuina pròpia

Teràpia ocupacional

Servei mèdic

Neteja

Animació sociocultural

Infermeria

Bugaderia

Sortides i activitats

Nutrició

Repàs de roba

Biblioteca i hemeroteca

Fisioteràpia/Rehabilitació

Manteniment

Psicologia
Podologia
Gimnàstica
de manteniment
Valoracions geriàtriques
integrals
Plans Individuals
d’Atenció
Interdisciplinària

Serveis
a usuaris
i famílies
Atenció a usuaris
i famílies
Treball social
Pastoral de la Salut
Acompanyaments
externs
Perruqueria
Recepció
Administració
Sistemes d’informació

Servei de perruqueria de la Residència, reobert el juny
de 2020.
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Activitat
assistencial
Atenció residencial

Concertada

Privada

Total

Places (capacitat)

52

82

134

Usuaris atesos

78

99

177

Ingressos totals

27

25

52

83%

68,6%

73,8%

Ocupació

25
Places Centre de Dia

Testimoni

“Sou un gran equip, però més enllà de la professió, estimeu a
cada persona com si fos algú de casa vostra, tinc el record
dels moments que entràveu a veure com estava la iaia, us
brillaven els ulls com em brillaven a mi per la situació. Això
demostra l’estima que teniu a la gent. Una abraçada a tothom
esperant que torni la normalitat per poder venir en persona a
donar-vos les gràcies.”
(M.J.)
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Els reis del Carnestoltes
2020 acompanyats pels reis
del 2019.

Voluntàries de la Residència
vestides amb disfresses
de paper, per amenitzar la
festa de Carnestoltes.

Grup amenitzant
un Sant Joan diferent.
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Alguns residents preparant
l’exposició Mandales Nadalencs
(desembre 2020).

Algunes de les protagonistes de
“Els Pastorets del Tura”.

Residents jugant
a la Quina d’Any Nou.
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Covid-19
al centre
Principals
accions realitzades
La irrupció de la pandèmia va fer imprescindible canviar de
dalt a baix la manera d’organitzar-nos i cuidar les persones
grans que viuen a la Residència.

●

●

Qualitat
i estratègia

●

●

●

✙

●

●

Àrea sanitària
●

 reació del gabinet de crisi amb assignació de funcions entre els memC
bres per coordinar treballs orientats cap al benestar dels residents, la
comunicació amb les famílies i el suport als treballadors.
 daptació del nostre Sistema de Qualitat a les mesures indicades per la
A
comunitat científica i les autoritats.
 isseny del Pla de Contingència per a la Prevenció i resposta davant
D
l’aparició de casos i brot de covid-19.
 btenció de la certificació d’Applus + en el Protocol d’Higienització i
O
Control de malalties per infecció respiratòria com la covid-19.
 ectorització del Centre per unitats de convivència establint protocols,
S
circuits i horaris d’atenció.

 isseny de les mesures d’aïllament, les zones d’atenció a la sospita i, en
D
casos de brot, els circuits de net-brut.
 ersonal: formació en mesures de prevenció d’infecció, simulacre de
P
col·locació i retirada d’EPI, dotació de material de prevenció: gel, mascaretes, etc.
 resa de mostres de PCR, tant en l’atenció a la sospita, com en els criP
bratges realitzats a tots els col·laboradors del Centre.
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●
●

Àrees
terapèutiques

Potenciació de les activitats a l’aire lliure.

●

Videotrucades amb familiars i enviament de vídeos personalitzats.

●

●

●

●

Logística

 ctivitats personalitzades en habitacions (fitxes d’estimulació cognitiva,
A
música relaxant, visites de conversa...).

●

●

Comunicació

Adaptació dels cronogrames d’activitats per unitats de convivència.

●

●

 laboració i publicació de cartells amb mesures de prevenció de la in
E
fecció.
 nviament periòdic d’informació a les famílies sobre la situació del CenE
tre: noves mesures, dia a dia dels residents...
 estió de correus de les famílies (derivació a l’àrea implicada, aclariment
G
de dubtes).

 arantir la correcta desinfecció de totes les zones del Centre, readapG
tant els procediments de neteja i desinfecció amb productes específics.
 ervei de suport en gestions indispensables (compra de queviures, roba,
S
objectes personals, etc.).
 otació de material individualitzat o per unitats de convivència per a acD
tivitats terapèutiques: tauletes, pedaliers, bandes elàstiques, piques, boles, material escolar, etc.
 quipament de material per a l’atenció hotelera per unitats de convivència:
E
safates tèrmiques, carros de menjar, pantalles protectores, termos, etc.
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Un gerocultor i una resident envien
ànims durant la primera onada.

Visita d’un familiar.

Resident al balcó de l’habitació, durant
l’aïllament pel virus.
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Lliurant la rosa en la diada
de Sant Jordi.

Donació de solució
hidroalcohòlica.

Donació de “salvaorelles”,
que evita molèsties per l’ús
de mascareta.
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Qualitat
Qualitat percebuda per dimensions

Enquesta realitzada a:
53 u suaris (residents
i familiars)

% de satisfacció

Valoració del personal
87,9%
Atenció rebuda
84,3%
Confort
83%
Comunicació i participació
85,6%
Atenció psicosocial
88%
Tracte de la intimitat i l’autonomia
85,3%
Satisfacció general
80,2%

8,49
Satisfacció global
(sobre 10 punts)
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Certificacions, premis,
reconeixements i acreditacions

La Residència s’ha certificat en el Protocol d’Higienització i Control de la prestigiosa entitat Applus+.
Aquest certificat avala la bona implementació i aplicació de les mesures per prevenir les malalties per infecció respiratòria com la covid-19, com són:
	El protocol de mesures bàsiques d’higiene per a la
prevenció de malalties per infecció respiratòria:
Informació, formació i observació de les mesu	
res d’higiene de mans i respiratòries.
Disponibilitat de productes higiènics en punts
	
clau de la Residència, tant per als professionals
com per als residents i familiars.
	El protocol de neteja i higienització de totes les
instal·lacions, superfícies, equips de treball, vehicles, etc.
	La formació dels/les professionals sobre els protocols, mesures i accions a realitzar.
	La comunicació interna i externa sobre els mateixos protocols i mesures perquè residents, famílies
i professionals els coneguin i puguin aplicar-los.
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Com cada any, ens visiten els Reis d’Orient.

Dos “Pastorets del Tura”.

Celebració del 150 aniversari de l’Institut de Religioses
de Sant Josep de Girona.

Detall de gravació de la representació nadalenca 2020.
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L’Obra
de l’Institut

residenciatura.org

L’Obra de l’Institut
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L’Obra
de l’Institut

Gna. Flor Puma amb dos pacients, al Centro de Salud San José de Tiabaya (Perú).

L’Obra de l’Institut de Religioses de Sant
Josep de Girona es desenvolupa principalment a Àfrica i Amèrica Llatina, en àrees empobrides en què l’accés a la sanitat,
a l’educació o a les cures dignes en la vellesa és molt difícil.
Els Centres que formen part de l’Obra
ofereixen els seus serveis a molt baix cost
–de vegades fins i tot gratuïtament–, sempre buscant l’equilibri entre la millor
atenció i la sostenibilitat del Centre i els
seus professionals. A més de donar resposta a necessitats sanitàries, educatives
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o geriàtriques, s’impulsen projectes d’ajuda al desenvolupament socioeconòmic de
les comunitats locals, buscant una millora
global i de futur.
Tot això és possible gràcies al finançament rebut per part de l’Institut, així com
de les Clíniques i Residències que té a
Europa, que contribueixen amb part dels
recursos que generen. També per l’extraordinària generositat d’organismes i entitats públiques i privades, així com de benefactors particulars que dipositen la
seva confiança en el bon fer de l’Obra.

Institut de Religioses de Sant Josep de Girona
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L’Institut
en el món

Centres propis
Centres en col·laboració

Banyoles, Girona
Centre Geriàtric Maria Gay
Girona

Altres països on som
presents

Casa Santa Elena
Solius, Girona

Residència Santa
Maria del Tura
Olot, Girona

Col·legi Sagrada Família
Vila-roja, Girona

Clínica Nostra Senyora
del Remei
Barcelona
Residència Nazaret
Malgrat de Mar, Barcelona
Casa del Anciano
Los Tres Reyes
Tizimín, Mèxic

Clínica Santa Elena
Madrid
Colegio Santa Teresa
Porcuna, Jaén

Hogar Sagrada Familia
Santa Fe de Bogotá,
Colòmbia

Casa di Cura Pio XI
Roma, Itàlia
Residencia San José
Burjassot, València

Dispensario
de San José
Mérida, Venezuela

Clínica Nuestra Señora de
los Remedios
Cali, Colòmbia

Nairobi, Kènia

Hogar Santa Inés
Cali, Colòmbia
Centro Médico
María Gay Tibau - La Nave
Cali, Colòmbia

Cruz del Eje, Argentina

Fundación Hogar Nazaret
Agua Blanca
Cali, Colòmbia
Casa de Espiritualidad Santa
Elena
Cali, Colòmbia

L’Obra de l’Institut
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Centre Médical Catholique de Nkolondom
Yaoundé, Camerun

Centro de Salud María Gay
Bata, Guinea Equatorial
Lima i Arequipa
Perú

Centre de Salut de Nyarusange
Foyer Nyarusange
Nyarusange, Ruanda

Centre d’Éducation Rubare
Centre de Développement de Rubare

(gestió cedida)

Centre de Salut de Rubare
Rubare, RD del Congo
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Carta de la Delegada
General de Missions
Estimats col·laboradors, benefactors i amics
de l’Obra de l’Institut,
A través d’aquestes línies, en nom de l’Institut i del
meu propi, us vull transmetre un missatge d’esperança, ple d’il·lusió i optimisme, tot i que aquest any
2020 hagi estat tremendament dur i difícil a causa
de la pandèmia mundial de la covid-19.
Si bé hem hagut d’afrontar moltes dificultats provocades per aquest nou virus, amb la vostra confiança
en la nostra missió de servir i vetllar les persones
que més ho necessiten i treballant per readaptar-
nos a les situacions que es presentaven, hem pogut
continuar cuidant de la salut dels nostres pacients i
portant a terme projectes d’ajuda al desenvolupament econòmic, social i educatiu.
En plena crisi sanitària mundial, les comunitats desfavorides són les que més necessiten l’esperit fraternal de la humanitat per no sumir-se, encara més,
en la pobresa, la malaltia i/o el conflicte. Tot i que
no és possible albirar el que ens depararà l’any que
ve, confiem en la generositat i l’empatia de tots/es
per continuar construint un món millor.

La Delegada Gral. de Missions (esq.)
i la de Centres (dreta) a la Comunitat
de Bata (Guinea Equatorial).

Com Sant Pau als filipencs, desitjo gràcia i pau als que col·laboren, ajuden a conèixer i/o
formen part de l’Obra social de l’Institut.
Un altre any més, en nom de l’equip de Missions, gràcies per la vostra solidaritat i com
promís.
Ana Mérida Montoya
Delegada General de Missions
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Projectes i
accions destacats

✔

L’Obra de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona està basada en
els principis de l’humanisme cristià i de la responsabilitat amb la sostenibilitat i el medi ambient. Sobre aquests pilars s’han desenvolupat diverses activitats i projectes, com ara:
	Adquisició de quatre màquines de cosir per al projecte de dones
emprenedores (Taller de costura de Nyarusange, al Camerun).
	Subvenció del material didàctic d’un orfenat al Camerun.
	Suport a l’alimentació de pacients hospitalitzats lluny del seu lloc
d’origen, al Centre de Salut de Rubare (R. D. del Congo). Molts d’ells
provenen de zones rurals i no tenen família que pugui acompanyar-los i ajudar-los a menjar. Amb la preparació d’un esmorzar nutritiu s’aconsegueixen dos objectius: afavorir el restabliment dels
malalts i donar-los una atenció càlida i humana.
	Subvenció per a l’adquisició de mobiliari per al Dispensario de San
José, a Mèrida (Veneçuela). Aquest es troba en obres i preparant-se
per reprendre la seva activitat sanitària i social.
	Suport a l’escolarització de 103 nens i nenes de Butare (Ruanda),
Obili i Nkolondom (Camerun).
	Construcció de quatre habitatges i suport econòmic per a la rehabilitació de dos més, per a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica a Ruanda i R. D. del Congo.

L’Obra de l’Institut
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Taller de costura de Nyarusange (Ruanda).

Un dels habitatges construïts per a famílies en situació de vulnerabilitat.
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Formació per a mares caps de llar al Centro Médico María Gay Tibau - La Nave (Cali, Colòmbia).

Alumnat del Centre d’Éducation Rubare (R. D. del Congo).

L’Obra de l’Institut
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residenciamariagay.org

clinica-santa-elena.org

residenciatura.org

clinicasalus.org

residencianazaret.org

clinicadelosremedios.com.co

residencialsanjose.org

casadicurapioxi.it

hogarsantaines.com

irsjg.org

hogarsagradafamilia.com.co

sites.google.com/site/escolasagradafamiliagirona

irsjg.org

irsjg.org

irsjg.org

casa-santa-elena.org

centromedicomariagay.com

casadesantaelena.com

irsjg.org
clinicaremei.org

irsjg.org
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