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ORGANITZACIÓPRESENTACIÓ

Sr. Josep Maria Vila 
d’Abadal, president de la 
Fundació Hospital de la Santa 
Creu de Vic

Em complau introduir, una vegada més, aquest recull anual de 
l’activitat de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. En 
aquesta ocasió ho faig per darrera vegada ja que durant 2015 
tindrà lloc la renovació del Patronat coincidint amb les eleccions 
municipals.

Aquests vuit anys com a President de la Fundació han significat 
una experiència altament gratificant per a mi i de la que guardaré 
un excel·lent record, malgrat que s’han desenvolupat en un 
escenari complex i difícil per la crisi econòmica generalitzada 
que hem patit. A la nostra institució, això s’ha manifestat en 
una pèrdua d’ingressos i un increment dels costos, que ens ha 
obligat a buscar noves fórmules d’eficiència per garantir-ne la 
sostenibilitat. I tot plegat, sense que se’n ressentís la qualitat 
assistencial que oferim als ciutadans d’Osona. 

Durant aquests anys, la Fundació ha consolidat grans projectes que 
ja són el nostre present i també grans apostes que dibuixaran el 
nostre futur. Convé destacar la plataforma de serveis d’atenció a la 
dependència d’El Nadal, pel que implica d’increment de serveis als 
ciutadans, i el  compromís amb el territori, que ha estat un element 
clau de les nostres polítiques de gestió. En aquest àmbit, podem 
citar actuacions que van des dels projectes d’integració de serveis 
assistencials i de suport amb el CHV, fins a les sinergies amb altres 
municipis de la comarca per a la gestió de serveis municipals com 
la Residència Fundació Gallifa de Sant Hipòlit de Voltregà i el Saiar 
de Folgueroles. O també el fet d’haver endegat projectes estratègics 
per a la millora de l’atenció a les persones grans dependents a la 
comunitat juntament amb altres institucions d’Osona, com ara la 
Fundació Assistencial d’Osona (FADO) a través de l’aliança amb la 
Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu i la Fundació AC El Cedre.

Un altre compromís de la nostra institució ha estat la contribució 
a potenciar Vic com a ciutat universitària i del coneixement, 
esdevenint aquest any Hospital Universitari, en conveni amb el 
CHV i la UVic-UCC i amb una aposta interna per a potenciar la 
docència i la recerca.   

En el 2014 s’ha avançat molt en el projecte de reforma 
estructural de l’Hospital que completarà la seva modernització, 
amb la construcció d’un nou edifici annex, la reforma de la planta 
baixa, l’excavació d’un aparcament soterrat i finalment una gran 
zona verda al seu entorn, que farà que sigui un centre encara 
més integrat i obert a la ciutat. La nova àrea de rehabilitació 
que se situarà en l’edifici annex neix de la voluntat i l’acord entre 
el Consorci Hospitalari de Vic i la UVic-UCC d’avançar cap a un 
model integrat, assistencial i docent.     

Per últim, he d’agrair a tot l’equip humà de l’entitat la lliçó que 
m’heu donat de generositat envers els altres.

Moltes gràcies.

La Fundació ha assolit al 2014 la 
condició d’Hospital Universitari, en 
conveni amb el CHV i la UVic-UCC, en 
el que és una aposta per a potenciar 
la docència i la recerca, per tal 
d’avançar cap a un model integrat, 
assistencial i docent.

La consolidació 
de grans 
projectes
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ORGANITZACIÓPRESENTACIÓ

PATRONAT
President
Josep Maria Vila d’Abadal i Serra

Vicepresident
Josep Arimany i Manso

Vocals
Pere Casas i Font
Sergi Vilamala i Bastarras
Maite Pallarès i Icart
Joan Rovira i Vilaró
Robert Villaescusa i Saiz
Joan Lagunas i Riera
Anna Ma. Carbonell i Mas
Joan López i Carol
Antoni Serrat i Climent

COMITÈ DIRECTIU
Director Gerent
Jordi Roca i Casas

Director Assistencial
Joan Espaulella i Panicot

Director Econòmic i Administratiu
Josep Carbonell i Lera

Directora de Cures
Marta Ferrer i Solà

Directora de la Residència  
i Centre de dia El Nadal
Montse Blasco i Rovira

Directora de Gestió de Serveis
Eva Torrejón i Bernardo

Administració
Recursos Humans
Recepció

Alimentació: Grup SERHS
Neteja: SAS
Bugaderia: STAT. COOP. “LA CALANDRA”
Riscos i Salut laboral (Servei mancomunat)
Manteniment/ informàtica: SAS

Direcció Econòmica 
Administrativa

Direcció de Serveis 
Generals i TIC’s 
(externalitzada a SAS)

Serveis externalitzats

Directora de cures
Infermeres d’àmbit
Àmbit internament
Àmbit ambulatori
Àmbit domiciliari

Infermeres PA
Infermeres

Auxiliars
Fisioteràpia/ T. Ocupacional

Treball Social 
Serveis complementaris

Serveis Sanitaris Hospital 
Universitari de la Santa Creu

PATRONAT
Direcció Gerència

Formació
Documentació i Sistemes d’Informació

Atenció a l’usuari
Secretaria de direcció

Servei religiós
Patrimoni

Metges
Consultors

Director assistencial

RESIDÈNCIA / CD EL NADAL

Directora
Infermera rhs

Infermeres
Auxiliars/ gerocultores

Fisioteràpia / T. Ocupacional
Educació Social/ lleure

Treball Social
Psicòleg

Serveis complementaris

GESTIÓ DE SERVEIS 

Directora
SAD Aj. Vic
Infermera

Auxiliars/ gerocultores
Residència SHV

Infermera
Auxiliars/ gerocultores

Fisioteràpia/ T. Ocupacional
Educació Social/ lleure

SAIAR Folgueroles
Tècnica

Auxiliars/ gerocultores

Serveis d’atenció a la dependència El Nadal: 
Serveis per a la gent gran

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

• La FHSC de Vic és una institució
de serveis de salut i socials, tant
en l’àmbit públic com privat, sense
ànim de lucre. Servim donant una
assistència que busca l’excel·lència
mitjançant una intervenció integral
centrada en la persona i d’alt nivell
humà, tècnic i científic.

• La nostra visió s’orienta cap a
una institució assistencial experta
i professionalitzada en l’atenció a
les persones en situació de malaltia
avançada, fragilitat i/o dependència
i a les seves famílies i també vol
ser referent en la gestió i difusió
del coneixement respecte aquests
àmbits.

• Els valors de la Fundació són:
· Hospitalitat
· Solidaritat
· Corresponsabilització i implicació
· Creativitat i innovació
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EQUIPAMENT I ESTRUCTURACARTERA DE SERVEIS

SERVEIS SANITARIS
Pel que fa als serveis sanitaris, aquests s’ubiquen  a l’Hospital 
Universitari de la Santa Creu de Vic, un centre d’atenció intermèdia que 
acull els serveis sanitaris públics i privats. 

La raó d’ésser és assistir persones amb malalties cròniques, sovint 
amb manca d’autonomia personal i dependència, amb motiu de 
l’envelliment o d’altres situacions, amb la finalitat d’aconseguir la millora 
o el manteniment de les màximes capacitats funcionals, cognitives i de 
relació, i amb l’objectiu final d’aconseguir la màxima qualitat de vida per 
al malalt i el seu entorn.

El nostre compromís és proveir la persona i la seva família d’una atenció 
integral, integrada i interdisciplinària, centrada en la persona.

L’Hospital ofereix una assistència especialitzada en l’àmbit de la 
geriatria, les cures pal·liatives i la psicogeriatria/demències.

En funció dels àmbits d’actuació, la cartera de serveis és la següent:
• Hospitalització

· Subaguts
· Postaguts / Convalescència
· Cures pal·liatives
· Psicogeriatria / unitat de demència
· Equip de suport a l’Hospital d’aguts  

• Atenció diürna ambulatòria
· Hospital de dia
· Equips d’atenció integral ambulatòria
· Rehabilitació ambulatòria  

• Atenció comunitària
· Equip de suport domiciliari / Hospitalització domiciliària (equip mixt 
FHSC-CHV)
· Rehabilitació domiciliària

LA FUNDACIÓ

Assistència 
sanitària, atenció 
a la dependència
Per poder assolir amb garanties 
la missió de la Fundació, cal 
assegurar l’efectivitat i l’eficiència 
de l’organització i per això  el model 
d’organització es fonamenta en els 
principis d’enfocament a la persona, 
“el nostre client”, per tal d’assegurar 
que totes les activitats serveixen per 
respondre a les seves necessitats 
i expectatives, d’implicació de 
l’equip humà per tal de desenvolupar 
el potencial de coneixements i 
creativitat i en la millora continuada 
del servei.

SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
El Nadal. Serveis per a la gent gran és la marca que engloba 
els serveis socials d’atenció a la dependència de la Fundació i 
el componen una sèrie de centres, tant públics, com privats, 
propis o aliens que tenen per objectiu atendre a persones 
grans amb dependència configurant entre tots una plataforma 
assistencial de serveis.

Des d’aquesta plataforma s’ofereixen diferents programes 
d’atenció personal, amb els objectius de:
• Proveir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció 
en cada moment
• Procurar mantenir la seva autonomia personal 
• Garantir una atenció personalitzada i de qualitat, d’acord amb 
les seves necessitats

La cartera de serveis la forma una sèrie de programes agrupats 
en àrees d’actuació:
• Programes d’acolliment residencial: estades residencials 
permanents
• Programes d’acolliment diürn: estades en centre de dia
• Programes d’acolliment alternatius a la llar: habitatges 
amb serveis
• Programes a domicili: atenció personal al domicili i 
menjars al domicili
• Programes de suport al cuidador: estades temporals de 
descàrrega i suport a la família
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Dos grans 
centres propis
La Fundació Hospital de la Santa Creu 
de Vic disposa de dos grans equipaments 
propis i en gestiona d’altres. Els propis 
són l’Hospital Universitari de la Santa 
Creu de Vic, amb instal·lacions renovades 
després del projecte de reconversió 
estructural finalitzat el 2003, i la 
residència assistida i centre de dia El 
Nadal, inaugurat l’octubre de 2009. 

A més, la Fundació gestiona des de l’any 
2009 la residència d’avis i centre de dia 
F. Gallifa de Sant Hipòlit de Voltregà, de 
la que n’és  titular el seu  Ajuntament, 
i des del mes de desembre de 2010  el 
Servei d’Atenció Integral a la gent gran 
en l’Àmbit Rural de l’Ajuntament de 
Folgueroles.

LA FUNDACIÓ

INSTAL·LACIONS I OFERTA DE SERVEIS

Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic
És un centre concertat pel CatSalut i  integrat en el Sistema Sanitari 
Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). Els dispositius 
assistencials de què disposa són:

EQUIPAMENT I ESTRUCTURACARTERA DE SERVEIS

Residència assistida i centre de dia El Nadal
Residència: 144 places, tant públiques com privades, amb 
caràcter temporal o permanent. Unitats de convivència autònomes 
per atendre les necessitats de cada resident, amb la finalitat 
de promoure una atenció individualitzada i equips d’atenció 
interdisciplinaris i altament professionalitzats, que garanteixen la 
millor assistència en tots els nivells de dependència i complexitat.

Centre de dia: 30 places, tant públiques com privades, amb 
caràcter temporal o permanent. Ofereix atenció diürna de 
persones grans amb dependència, amb trastorn cognitiu o sense, 
amb una atenció personalitzada que busca mantenir el màxim grau 
d’autonomia personal i social. També ofereix suport a les famílies 
compartint la cura del seu familiar.

El centre disposa de serveis mèdics, infermeria, psicologia, 
fisioteràpia i teràpia ocupacional, activitats socioculturals, atenció 
a l’usuari, farmàcia, perruqueria, podologia, serveis religiosos, 
servei de bugaderia, biblioteca i cafeteria/restaurant per a visites i 
residents.

Residència d’avis i centre de dia F. Gallifa
22 places residencials i 10 de centre de dia. Durant aquest any s’ha 
dut a terme un projecte de renovació i ampliació fins a 42 places  
que es posarà en marxa a principis del 2015. L’accés a les places és 
gestionat directament per l’Ajuntament. El centre ofereix tots els 
serveis propis d’un equipament assistit, preparat per donar un alt 
servei assistencial.

L’HUSC EN XIFRES
Hospitalització

Atenció ambulatòria

UFISS Geriatria: UFISS Cures pal·liatives:

Capacitat de les unitats 
d’hospitalització:

94

Sessions Hospital de Dia:

1 equip 1 equip

Ocupació de llits:

92,41%
Estada mitjana:

23 dies

Atenció domiciliària

Capacitat de l’Hospital de Dia:

39
places

8.997
E.A.I.A. en geriatria E.A.I.A. en trastorns 

cognitius
E.A.I.A. en cures 

pal·liatives

132
processos

242
processos

100
processos

Unitat Pades/Hosp. 
domiciliària

Rehabilitació 
domiciliària

Visites a domicili

6.3981 equip 1 equip

Rehabilitació ambulatòria: Sessions de rehabilitació 
ambulatòria:555

processos 5.947
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EQUIPAMENT I ESTRUCTURACARTERA DE SERVEIS

Saiar Folgueroles
Servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural. 16 places. 
Ofereix un servei d’atenció a les persones grans en l’àmbit rural, 
en el seu entorn habitual que facilita els serveis assistencials 
ambulatoris, de forma continuada i integral, d’acord amb les 
necessitats de la persona gran.

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de l’Ajuntament de Vic
El SAD  és un programa individualitzat de caràcter preventiu i 
rehabilitador. Ofereix atencions personals, ajuda a la llar i suport 
social a aquelles persones amb manca d’autonomia personal, amb 
l’objecte de promoure una millor qualitat de vida, potenciar la seva 
autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el 
seu mateix entorn familiar i sociocomunitari.

Localitzacions
Fundació Hospital Santa Creu
Rambla Hospital, 52 · 08500 Vic · T 93 883 33 00 

Hospital Universitari de la Santa Creu
Rambla Hospital, 52 · 08500 Vic · T 93 883 33 00  

Residencia assistida i centre de dia El Nadal
Carrer de la Laura, 83 · 08500 Vic · T 93 693 92 25 

Habitatges amb serveis per a la gent gran El Nadal
Carrer Ermita de Sant Sixt, 70 · 08500 Vic · T 93 702 72 52   

Saiar Folgueroles
Ctra. de Vilanova de Sau, s.n. · 08519 Folgueroles · T 93 812 21 95 

Residència d’avis F. Gallifa de SHV
Carrer de la Vinya, s/n. · 08512 St. Hipòlit de Voltregà · T 93 850 27 09

DISTRIBUCIÓ DE L’EQUIP HUMÀ PER GRUPS 
PROFESSIONALS 

Llicenciats

Diplomats

17
62

Titulats 
Grau Mig105
Sense 
titulació25

229

1
5

14

No assistencialsAssistencials

Total

EQUIP HUMÀ FHSC 

0

120

130

140

150

200

250

300

2013 201420122011

264 259

229
249

126 123
118

138 136
131

114

FHSC (total)El Nadal SGGHUSC

115
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RESULTATS 2014 PROJECTATS AL FUTUR

BALANÇ DE GESTIÓ

Sabem que els compromisos de la 
nostra entitat són fonamentalment 
assistencials, però també docents i 
investigadors, aspectes tots ells que 
li donen sentit. Ara bé, també sabem 
que sense un equilibri econòmic no 
seria possible fer front a aquests 
compromisos ni tampoc construir 
un projecte sòlid que respongui a les 
necessitats reals de la població a 
la que adrecem els nostres serveis, 
sovint fràgil, vulnerable i amb altes 
necessitats.

Objectius 
assolits

El balanç de l’any 2014 mostra de nou l’esforç que s’està fent 
per adequar-nos a un context general complex, tant assistencial 
com econòmic. Hem pogut tancar l’any en equilibri econòmic i 
anar fent front a tots els compromisos, que són fonamentalment 
assistencials però també de l’àmbit del coneixement, i avançar 
en les grans apostes que dibuixaran el nostre futur. 

El 2014 es van superar  els objectius d’activitat proposats en 
l’àmbit dels serveis sanitaris, sobretot en les altes d’internament 
i d’hospital de dia i, en la majoria de casos, s’ha anat més enllà 
dels contractes amb el CatSalut. Destaca la consolidació  de la  
nova activitat d’internament de subaguts, que cal situar en el 
context del desplegament de programes territorials d’atenció a 
pacients crònics complexos i com alternativa a l’hospitalització 
d’aguts,  i que consolida el canvi de fluxos en l’accés de pacients 
a l’hospital. Més del 35% ja hi accedeixen directament des de la 
comunitat o des d’urgències. 

Els resultats de l’informe 2013 de la Central de Resultats de 
l’Àmbit sociosanitari del Departament de Salut i l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, situen l’HUSC com 
el més ben valorat pel que fa a la satisfacció i fidelitat dels 
usuaris i en la sensació d’estar en bones mans.  També destaca 
el nivell d’eficiència en l’atenció de dues patologies d’alta 
prevalença en la gent gran com són la fractura de coll de fèmur i 
l’ictus,  en les que el territori d’Osona és el més eficient, fet que 
valida l’alt nivell d’integració assolit  entre l’atenció aguda i la 
intermèdia o sociosanitària.

En l’àmbit de l’atenció a la dependència els resultats d’activitat 
també assoleixen els objectius fixats  en tots els recursos 
assistencials, excepte en els centres de dia, assolint la gran 
majoria d’objectius de qualitat assistencial. La residència F. 

Gallifa de Sant Hipòlit de Voltregà ha iniciat un canvi estructural 
ambiciós i necessari per a la posta al dia de les instal·lacions i 
donar un millor servei.

Com a balanç final de l’anàlisi de gestió, cal fer èmfasi i agrair 
a l’equip humà de l’entitat l’esforç  d’adaptació davant del 
canvi cultural progressiu en el nostre sector, del que en són 
elements clau el model d’atenció centrat en la persona, amb 
una atenció personalitzada i participativa que marca la relació 
entre la persona atesa i el professional tant en l’àmbit sanitari 
com social; l’atenció intermèdia amb alta accessibilitat 
i progressiu increment d’ingressos des de la comunitat i 
urgències  com a evolució del model sociosanitari; la visió 
territorial, per potenciar una atenció integrada a l’àmbit 
sanitari i social; i,  per últim, el fet d’esdevenir Hospital 
Universitari en conveni amb el CHV i la UVic-UCC com a 
element referent de què cal potenciar el coneixement a partir 
de la docència i recerca. Gràcies al capital humà, professional 
i intel·lectual de què disposem hem pogut avançar en la gestió 
del canvi sense deixar de banda una gestió eficient del dia a 
dia i rigorosa amb els recursos que fem servir.

Dr. Jordi Roca, director gerent 
de la Fundació Hospital de la 
Santa Creu de Vic



9 ut MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2014

INTRODUCCIÓ LA FUNDACIÓ INFORME D’ACTIVITAT INDICADORS DE RSC CONEIXEMENT I PROJECCIÓBALANÇ DE GESTIÓ

RESULTATS 2014 PROJECTATS AL FUTUR

La Fundació, tot i la seva història 
centenària, projecta els seus 
compromisos cap al futur en un doble 
àmbit d’actuació: a nivell de gestió, 
mitjançant la definició i aplicació de 
6 línies estratègiques per al període 
2015-2016; a un nivell estructural, 
a través de la reforma de l’Hospital 
Universitari i la construcció de noves 
instal·lacions.

Polítiques 
d’actuació 
i reformes 
estructurals

Per tal de garantir en l’esdevenidor el compliment de la seva 
missió, tot aplicant els principis de la Responsabilitat Social 
Corporativa, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic ha 
dissenyat un conjunt de polítiques d’actuació que posen l’èmfasi 
en la relació amb els diferents Grups d’Interès. Així, pel que fa 
als ciutadans/clients, ja s’està implementant el model d’Atenció 
Centrada en la Persona (ACP), que situa els usuaris i les seves 
famílies al centre de l’activitat de l’entitat.

En l’àmbit de la societat, es potenciarà la docència i la recerca 
en matèries consubstancials a l’activitat professional, com ara 
l’envelliment i la malaltia crònica. La maximització de la capacitat 
d’ingressos, incloent l’atenció privada i l’autoavaluació formen 
part de la línia estratègica destinada al patronat. Per últim, la 
principal novetat respecte de l’equip humà professional serà la 
potenciació de la comunicació interna mitjançant la posada en 
marxa d’una intranet.

Paral·lelament al desplegament de les línies estratègiques, la 
Fundació persistirà en la millora i l’increment del seu patrimoni 
estructural amb la construcció del nou edifici annex a l’Hospital 
Universitari de la Santa Creu de Vic, destinat a acollir l’àrea de 

Línies estratègiques 2015-2016

LÍNIA 1:
Desenvolupar noves estratègies per a l’atenció a les 
persones malaltes amb necessitats d’atenció complexes 
basades en models assistencials integrats. 

LÍNIA 2: Desenvolupar el model d’atenció centrada en la persona.  

LÍNIA 3: Estimular el desenvolupament professional a la FHSC i 
desenvolupar un sistema de competències. 

LÍNIA 4: Garantir la viabilitat econòmica de l’entitat i maximitzar 
la capacitat de generar ingressos. 

LÍNIA 5:
Revisar els processos de recursos humans i de 
comunicació interna per a millorar la confiança i 
coherència i la comunicació sobre la situació actual. 

LÍNIA 6:
Potenciar el posicionament de la FHSC com a institució de 
referència a Osona i el coneixement de les activitats que 
s’hi duen a terme.

rehabilitació més gran de la ciutat. El projecte contempla també altres 
canvis que completaran la modernització de l’Hospital, com ara la 
posada en marxa d’un aparcament soterrat, la conversió de  l’entorn 
del centre en una gran zona verda, o les obres de reforma interior.

Avaluacions qualitatives
Anàlisi de la satisfacció global* HUSC Catalunya

Grau de satisfacció (sobre 10) 9,1 8,4

Fidelitat (%) 98,8 91,9
Sensació d’estar en bones mans (%) 98,8 97,7
* Pla d’enquestes de satisfacció del Servei Català de la Salut
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SERVEIS SANITARIS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

INFORME D’ACTIVITAT

Atenció 
hospitalària, 
ambulatòria i a 
domicili
L’Hospital Universitari de la 
Santa Creu desenvolupa la seva 
activitat sanitària d’acord amb 
els estàndards de l’Acreditació 
Hospitalària, i organitza els 
seus serveis a través de 3 grans 
àmbits d’atenció: Hospitalització, 
Atenció ambulatòria i Atenció 
Comunitària.

Hospitalització:
• Convalescència/sub-aguts: Atén a 
persones amb malalties en fase de recuperació 
i amb pèrdua d’autonomia.
• Cures pal·liatives: Per a l’atenció integral 
i continuada de persones en situació de 
malaltia crònica avançada.
• Psicogeriatria/ Unitat de demència: Atén 
a persones amb deteriorament cognitiu i/o 
trastorns mentals que requereixen ingrés per 
avaluació diagnòstica, control de símptomes 
i suport.
• Llarga estada/Llits de transició: Per a 
l’atenció de persones amb processos crònics 
de forma transitòria i amb l’objectiu de 
coordinar el recurs idoni a l’alta.
• Equip de suport a l’Hospital d’Aguts 
(UFISS): Avaluació, consulta, gestió de 
casos, connexió i assistència de malalts amb 
malaltia crònica.

* Recursos que desenvolupen la seva activitat a l’Hospital Universitari de Vic

Hospitalització
Ingressos Altes Atesos Estades Estada mitja (dies)

Subaguts
222 216 223 2.499 10,63

Convalescència
796 794 840 21.818 20,52

Cures Pal·liatives
419 424 447 7.706 17,81

Llarga estada
16 15 19 1.472 91,46

Procedència ingressos

Lloc 2014 % Variació 
resp. 2013

Comunitat 19,85 +47%

Urgències 15,81 +32%

HUV 57,15 -6,3%
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Activitat

Eficiència ús de recursos: 
ocupació i rotació
Ocupació 2013 2014

llits/dia 94,14 92,41

Altes/llit 14,5 15,8
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Atenció ambulatòria:
• Hospital de dia: Per a l’atenció temporal de 
persones amb necessitats de rehabilitació, 
tractament i seguiment. 
• Unitat de diagnòstic i seguiment: 
Avaluació integral ambulatòria. Unitat de 
diagnòstic i seguiment de malalts geriàtrics, 
psicogeriàtrics i pal·liatius. 
• Rehabilitació ambulatòria: Per a l’atenció 
de persones amb dèficits i discapacitats 
tributaris de rehabilitació mèdica en règim 
ambulatori.

Atenció comunitària:
• Equip de suport domiciliari (Pades) /
Hospitalització a domicili: Avaluació, 
consulta, gestió de casos, connexió i 
assistència en el seu domicili de malalts 
crònics, especialment en situacions més 
complexes i de seguiment de tractaments.
• Rehabilitació domiciliària: Per a l’atenció 
de persones amb dèficits i discapacitats 
tributaris de rehabilitació mèdica a domicili. 

Atenció ambulatòria
Hospital de dia

Ingressos Altes Atesos Estades

424 370 510 8.997

Atenció comunitària
Pades/Hospitalització a domicili (HD)
Programes Ingresssos Altes Atesos Visites

Geriatria 51 42 69 290

Pal·liatius 106 101 121 470
Cures infermeria 52 43 56 564
OCD 46 42 176 81
Gestió de casos 53 56 59 68
HD 490 489 506 4.925

Total 798 773 987 6.398

Rehabilitació
Activitat 2014 Sessions Altes

Ambulatòria 5.974 547

Domiciliària 6.552 420

Activitat 2013 Sessions Altes

Ambulatòria 6.587 619

Domiciliària 5.604 383

Unitat de diagnòstic i seguiment
Processos de geriatria Processos de transtorns 

cognitius
Processos de cures pal·liatives

271 304 5

INFORME D’ACTIVITAT

SERVEIS SANITARIS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
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Promocionar 
l’autonomia i el 
benestar dels 
residents 
L’any 2014 es va consolidar 
una transformació rellevant en 
l’assistència a persones grans en els 
entorns residencials de la Fundació, 
amb l’inici de la implantació del 
Model d’Atenció Integral centrat  en 
la Persona (AICP) a la Residència 
El Nadal. Aquest model implica 
promocionar l’autonomia i  benestar 
dels residents a partir de potenciar 
la seva participació efectiva, els seus 
valors i les seves preferències. 

INFORME D’ACTIVITAT

Després d’una fase de sensibilització i formació adreçada als 
professionals, a la tardor de 2014 va començar la implantació 
a la segona planta de la Residència El Nadal, amb una sèrie 
d’intervencions a  tres  nivells diferents: 

1) A nivell organitzatiu es van definir unitats de convivència més 
reduïdes, amb equips de professionals més estables. Les auxiliars 
que treballen a la planta ho van escollir de forma voluntària, i van 
assumir el rol de persona de referència dels residents. L’equip de 
tècnics també va adaptar el seu rol.  

2) A nivell de la vida quotidiana de les persones, que esdevé 
l’element central de l’organització de la planta, es van incorporar 
activitats de la vida quotidiana amb valor per als residents, com 
ara parar i desparar la taula, cuinar.... d’acord amb les seves 
preferències i gustos identificades en el seu  pla de vida. 

SERVEIS SANITARIS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

El Nadal. Serveis per la gent gran

El Nadal Llista espera 
Dones

Llista espera  
Homes

Temps espera 
ingrés

Places 
concertades 171 80 17 mesos

Reclamacions
Lloc Nombre de reclamacions
El Nadal-Residència 0
R. F. Gallifa-SHV 1
SAD Vic 0
SAIAR Folgueroles 0
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SERVEIS SANITARIS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Atenció a la dependència
El Nadal. Residència

Ingressos Baixes Usuaris atesos Ocupació (%)

51 45 180 98,33

Sense grau Grau I Grau II Grau III
5,5% 6,5% 41,5% 46,5%

El Nadal. Centre de dia
Ingressos Baixes Usuaris atesos Ocupació (%)

10 12 31 53,9

Residència F. Gallifa. SHV
Ingressos Baixes Usuaris atesos Ocupació (%)

5 5 27 99,6
Sense grau Grau I Grau II Grau III

30,8% 3,8% 26,9% 38,5%

Centre de dia residència F. Gallifa. SHV
Ingressos Baixes Usuaris atesos Ocupació (%)

4 7 11 31,2

Activitat SAD Vic*

Serveis Ajuda persona Suport activitats 
domèstiques

Usuaris 88 38
Hores 3.984,3 726

Menjador social SAIAR 
Folgueroles

Usuaris atesos Àpats

8 1.109

Menjador social Residència 
F. Gallifa. SHV

Usuaris atesos Àpats

10 1.566

Activitat SAIAR Folgueroles
Ingressos Baixes Usuaris atesos Ocupació (%)

7 5 24 97,61

3) A nivell ambiental, es tractava 
d’aconseguir una atmosfera més casolana 
i confortable que faciliti la vida quotidiana. 
Així, per exemple, cada planta disposa 
de dos espais de cuina menjador, i es fan 
canvis en l’equipament i la decoració  amb 
la participació de tothom.    
El canvi de manera d’entendre i fer l’atenció 
a les persones grans a les residències és 
necessari i afecta directament la seva 
qualitat de vida. També la de tots els 
professionals que hi intervenen.
El model presenta molts elements que són 
nuclears, però en destaquen dos que estan 
en la base del canvi de la relació entre la 
persona gran i l’equip cuidador. Primer, que 
es fonamenta en la capacitat de construir 
relacions “significatives” entre l’equip i els 
residents. Segon, que cal “empoderar” les 
persones grans i els que treballen amb ells 
per què siguin més actius en la presa de 
decisions quotidiana.

intensitat ajuda a la persona: 11,47 hores/mes
* Període gener-maig. Des d’aleshores l’activitat és assumida per la FADO
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ECONOMIA, SOCIETAT I MEDI AMBIENT

Compromís 
amb un futur 
sostenible 
La Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC) és el compromís de 
l’organització envers les necessitats 
dels seus grups d’interès en els 
diferents àmbits (laboral, acció 
social, medi ambient, clientela i 
entitats proveïdores, i bon govern 
i transparència), per mitjà d’una 
implicació voluntària i solidària més 
enllà del que estableix la legislació 
vigent.

Indicadors econòmics (€)

Indicadors socials
1.- Participació a institucions sanitàries: 

• CHV: Consell de Govern
• SISO: Coordinació, Consell i Desenvolupament Assistencial
• FORES: Patronat i Comissió Executiva

2. - Implicació en el teixit social:
• Junta Directiva d’Osona contra el Càncer
• Associació Familiars Malalts d’Alzheimer Osona

3.-  Administració sanitària i social: 
• Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari
• CSC: Comissió Permanent / Comissió sòcio-sanitària i Comissió
social Patronat Fundació S21

4.- UVic-UCC: 
• Participació en les Comissions de Govern i de Seguiment de
l’Hospital Universitari, junt amb el CHV
• Conveni amb la Càtedra de Cures Pal·liatives
• Col·laboracions amb el Centre d’Estudis Socials i Sanitaris
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Actiu% Passiu

Actiu corrent
5.383.537,61

Actiu 
no corrent

6.388.609.82

Passiu 
no corrent

2.788.803,72

Patromoni net
7.194.718,53

Balanç de situació Actiu/Passiu (€)

Passiu corrent
1.788.625,18

Indicadors mediambientals

2014 Mwh Mwh/m2 construïts

Electricitat HUSC 636,58 0,10764

El Nadal 907,90 0,11137

Total electricitat 1.544,48 0,10980

Gas Natural HUSC 914,68 0,15467

El Nadal 1.090,36 0,13376

Total Gas Natural 2.005,04 0,14255

Total consums 3.549,52 0,10983

m3 m3/100m2  construïts

Aigua HUSC 3.066,00 51,844

El Nadal 3.347,00 41,058

Total consum aigua 6.413,00 92,902

FHSC (HUSC + El Nadal) Residus generats:

Concepte 2014 Destí

Rebuig (grup I i II) 74,79 tones Abocador

Grup III 368,00 kg Esterilització/Abocador

Paper i cartró 4,18 tones Reciclatge

Tòners 9,50 kg Gestor especialitzat

Voluminosos 360 kg Deixalleria Municipal
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Docència, 
recerca i 
innovació 
La Fundació Hospital de la Santa Creu 
de Vic vol ser un centre de referència 
de coneixement, per la qual cosa 
desenvolupa línies de recerca, docència 
i innovació en relació amb l’envelliment 
i amb la geriatria i les cures pal·liatives. 
En aquest sentit té acords amb el 
Consorci Hospitalari de Vic (CHV), la 
Universitat de Vic, i la seva càtedra de 
cures pal·liatives, i amb altres entitats.

Participació al pla de formació
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Participació 2013: 128 persones (51,4%)

55 65

9Directius

Participació 2014: 260 alumnes
151 persones (64,25%)
(persones diferents)

Ponències: 13
Curso de cuidados paliativos en geriatria. 
SEGG: H. Ramon y Cajal

2 ponències

V Jornada Geriatria del Bages 1 ponència
Jornada  Right Care ACMCB 1 ponència
Models, metodologies i experiències ACP. 
Parc sanitari Pere Virgili

1 ponència

Jornada cures expertesa infermeria. HUV 1 ponència
II Jornades Pla de Salut. RS C. Central i 
Girona

2 ponències

Forum ITESS. Esadecreapolis 1 ponència
Atenció a la cronicitat. CUIMPB. Centre 
Ernest Lluch

2 ponències

II Col·loqui internacional integració atenció 
somàtica i salut mental. Uvic-CHV

1 ponència

Exchange NHS-Catalunya 1 ponència

Nombre d’activitats docents: 30

Nombre d’alumnes en pràctiques (pre-grau i 
cicles formatius) HUSC Nadal. 

SGG
Universitat de Vic 37 17
IES (Vic i Manlleu) 1 8
A. Vic 1
Fundació Mil·lenari 1 11
Institut 1 3

40 40
Total 80

Nombre de professionals en formació post-grau
MIR Geriatria 6
MIR Altres 6
Altres post-grau 1

Visites
Visita delegació NHS / IFIC
Visita del Dr. Stephen Connor, World Palliative Care Alliance

Premis: 3
XXXII Premi Sanitat Osona Dr. J. Espaulella
Beca Consultori Bayés 2014 Dra. N. Molist
Premi Beltran Báguena 2014  al millor article original àrea 
clínica. Revista Española de Geriatria y Gerontologia

Doctorands: 5

Publicacions: 5
European Geriatric Medicine 2
Drugs and Ageing 1
Palliative Med care 1
Revista Española de Geriatria y Gerontologia 1

Comunicacions / Pòsters: 9
24 Conference EWNA-11 simposyum 
GNEAUPP 2014. Madrid. Maig 2014

1 comunicació

56 Congreso Sociedad Española Geriatria y 
Gerontologia. Barcelona. Maig 2014

7 comunicacions

Jornada Pla de Salut 2014 1 pòster

Adjudicació de places a la Unitat Docent de la Uvic
Mercè Oliver, en l’assignatura Estudi del cos humà (II), 
sistema locomotor, dels graus de Fisioteràpia i Teràpia 
Ocupacional
Anna Noguera, en l’assignatura Ergonomia i antropometria 
del grau de Teràpia Ocupacional
Matilde Barneto, en l’assignatura Estudi del cos humà (II), 
sistema nerviós, del grau d’Infermeria

Participació en congressos i jornades Docència
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Qualitat i millora 
de l’equip humà
La Fundació avalua l’excel·lència del 
seu treball mitjançant l’aplicació del 
model EFQM, la filosofia de gestió 
que persegueix l’èxit a llarg termini 
mitjançant la satisfacció equilibrada 
i contínua de les necessitats i 
expectatives de tots els seus Grups 
d’Interès.

Són objectius essencials de la Fundació l’esdevenir una organització 
experta i professionalitzada en l’atenció  a les persones en situació de 
malaltia avançada, fragilitat i/o dependència i a les seves famílies, i 
també ser un referent en la gestió i difusió del coneixement respecte 
aquests àmbits. Per a aconseguir-ho, els projectes de desenvolupament 
s’orienten a la provisió  de serveis  innovadors i d’alt valor afegit en els 
àmbits social i sanitari i a la consolidació com hospital universitari.

Per mesurar el nivell de resultats a través de l’avaluació basada en el 
model d’excel·lència EFQM, s’han establert un seguit d’objectius. Per la 
seva transcendència, mereixen ésser assenyalats:
• El desenvolupament del model ACP (Atenció Centrada en la Persona)+
• Augmentar la integració dels sistemes d’informació assistencial 
HUSC-CHV
• Augmentar la participació en el pla  de formació en més d’un 25%

• Augmentar el compliment del Pla de Millora de l’Equip Humà

Precisament, dins d’aquest Pla de Millora de l’Equip Humà, a l’any 
2014 es van executar les següents propostes:
• Revisió de processos
• Millora de les TIC’s 
• Espai físic de treball RSHV 
• Nous projectes 
• Psicòleg 
• Coordinació entre centres de treball 
• Formació i desenvolupament 
• Departament de Recursos Humans 
• Selecció i acollida 
• Comunicació interna 
• Espais de participació

Agents facilitadors Resultats
No ponderat= 11/12= 91,6%

Ponderat= 45,83%
No ponderat= 10/10= 100%

Ponderat= 50%

Lideratge Persones Processos Resultats en les PERSONES Resultats CLAU

PC= 10%
AE= 1/1
T= 10%

PC= 10%
AE= 2/2
T= 10%

PC= 10%
AE= 1/2
T= 5%

PC= 10%
AE= 1/1
T= 10%

PC= 15%
AE= 6/6
T= 15%

Política i Estratègia Resultats en els CLIENTS
PC= 10%
AE= 2/2
T= 10%

PC= 15%
AE= 1/1
T= 15%

Aliances i Recursos Resultats en la SOCIETAT
PC= 10%
AE= 5/5
T= 10%

PC= 10%
AE= 2/2
T= 10%

Innovació i Aprenentatge
Llegenda: PC= Pes del criteri / AE= Atributs d’Excel·lència (assolits/previstos) / T= Total aconseguit

Compliment dels objectius EFQM (Ponderat= 95,83%)
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Transparència i 
impacte
D’entre tota l’activitat en Comunicació 
desplegada al llarg de 2014, i a mode 
de resum, cal destacar:

• La inclusió del distintiu “Hospital 
Universitari” a la papereria 
corporativa oficial
• L’edició de la segona Memòria 
d’Activitat anual, corresponent a 2013
• L’actualització del web www.fhsc.cat
• L’edició de 4 números del butlletí 
INFOSantaCreu, destinat a tots els 
professionals de l’entitat
• El funcionament regular tant del 
Gabinet de Premsa com del Comitè de 
Comunicació

Aparicions a mitjans de comunicació 30
Indicadors senyalètics dissenyats 2
Actualitzacions dels Manuals  d’identitat 
corporativa

1

Elements d’identitat corporativa produïts 2
Elements de promoció corporativa produïts 3
Anuncis dissenyats i publicats 2
Notícies publicades a la web 22
Publicacions elaborades (disseny + redacció) 5
Cobertures fotogràfiques d’esdeveniments 4

Reunions del Comitè de Comunicació 11

La Comunicació de la Fundació al 2014 en xifres

Quan cal  
demanar ajuda?
La major part de les vegades, l’ajuda i el suport de les 
persones del teu entorn seran suficients per adaptar-
te a la nova situació. En alguns casos, però, aquest 
camí pot ser més dificultós. 
Considera demanar ajuda professional si:

● L’estat d’ànim et fa sentir ansiós i/o deprimit 
perllongadament, o si tens la sensació de  
“no sentir res”

● Tens intensos sentiments de culpa o desesperació 
extrema

● Tens pensaments intensos i persistents de desig  
de mort

● Sents enuig, ira, amargor intensos que t’afecten en  
el dia a dia i t’aïllen de familiars i amics

● Tens problemes físics que t’afecten la salut com 
insomni persistent, pèrdua de gana, abús de 
substàncies estimulants... 

Si et trobes en alguna de les situacions anteriors o 
tens dubtes, consulta algun dels professionals del teu 

EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

I si vull més  
informació?
Hi ha eines complementàries d’informació i ajut com 
llibres, pel·lícules, recursos web, grups de suport al dol... 
Alguns d’aquests recursos són:

● DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials. 
Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit
Inici>Recursos>Dossiers temàtics>Recursos per 
gestionar la mort i el dol

● Material psicopedagògic per a nens i 
adolescents. Departament d’Educació. 
Generalitat de Catalunya 
http://www.xtec.cat/crp-santcugat/
maletadidacticadolcontingut1.htm 

● Grup de dol – Suport emocional d’Osona
Tel.: 938 892 598 – 650 394 647

Què és 
el dol?

El dol és la reacció que tots 
experimentem quan es trenca 
el vincle afectiu que ens uneix 
a una persona estimada que ha 
mort. És un procés normal 
i natural en què la tristesa 
per l’absència conviu amb la vida 
quotidiana, fet que ha de permetre 
recuperar, progressivament, 
l’equilibri personal i  
familiar i adaptar-se a la nova 
situació. El dol no és una malaltia, 
però pot generar malestar, per  
això és bo conèixer  
com ens pot  
afectar. 

La pena i el malestar es poden manifestar en un 
seguit de reaccions d’inquietud que conviuen amb 
altres de tranquil·litat i assossegament. No tothom 
sent les mateixes reaccions, ni es produeixen alhora. 
Així, podem notar:

CONDUCTES

SENTIMENTS
tristesa, enuig, culpa, 
ansietat, soledat...

PENSAMENTS
incredulitat, confusió, 
canvis d’humor...

SENSACIONS FÍSIQUES
opressió al pit, manca d’energia, 
cansament, sensació de sentir o veure 
la persona que ha mort...

plor, somnis sobre 
la persona morta, 
necessitat d’estar 
sol, alteració 
d’hàbits com dormir 
o menjar...

Què em pot ajudar?
Com tot procés d’adaptació, el dol requereix temps. 
Però el temps per si mateix no és suficient, el 
que ajuda és què fem amb el temps. El temps és 
necessari per:

No hi ha una duració normal pel dol, cada persona 
necessita el seu temps, des d’unes setmanes fins a 
dos anys o més.

ACCEPTAR
la nova situació

SENTIR I EXPRESSAR
el dolor i totes les emocions  
que l’acompanyen

APRENDRE I VIURE
sense la persona estimada

RECUPERAR L’INTERÈS
per viure i gaudir

• Deixa’t SENTIR el dolor 

• Permet-te estar de DOL

• Dóna’t el TEMPS que necessitis, el dolor 
pot tornar quan “sembla” que ja estàs bé

• Busca i accepta el SUPORT dels altres

• EXPRESSA els teus sentiments i 
emocions, PLORA quan tinguis ganes

• Ajorna les DECISIONS importants

• CUIDA’T, la teva salut és important

• CONFIA en tu mateix i en els teus 
recursos per tirar endavant

Quant temps dura?

Què ens passa?
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