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MEMÒRIA D’ACTIVITATS FUNDACIÓ PRIVADA GANDHI 
 

Introducció 
 

La Memòria d’activitats de la Fundació Privada Gandhi pretén mostrar d’una manera 
integral el funcionament de l’entitat i el treball realitzat durant l’any 2018. 
 
S’ha de remarcar que la Fundació consta de dos serveis diferenciats: per una banda el 
Servei de Llar-Residència i per una altra el Servei de Teràpia Ocupacional. 
 
L’objectiu d’aquesta memòria es mostrar quines activitats s’han dut a terme en els dos 
serveis, les persones que han participat, característiques de les persones ateses, 
personal necessari, funcions del personal, col·laboració amb serveis i entitats de la 
comunitat i participació de les famílies.  
 
Això ens permetrà avaluar i valorar la feina realitzada durant tot l’any i portar a terme 
els canvis necessàries per millorar els serveis. 
 
Aquest treball es troba dividit en tres parts: 
 

• Primerament farem una descripció general de l’Entitat. 
• En una segona part descriurem el funcionament del Servei de Teràpia 

Ocupacional. 
• I, per últim, mostrarem com funciona el Servei de Llar-Residència. 

 

Descripció de l’entitat 
 

La Fundació Privada Gandhi neix l’any 1984 amb l’objectiu d’acollir persones amb 
discapacitat psíquica orfes, amb el lema “treball i convivència”. Amb el temps va 
començar a acollir també persones amb discapacitat psíquica que a causa de la seva 
problemàtica precisaven llar, ja que havia esdevingut desaconsellable viure a la seva 
pròpia.  
 
La Fundació Privada Gandhi és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els 
rendiments i els recursos adequats per la realització de les finalitats d’interès general 
previstes en els seus estatuts. 
 
La Fundació es regirà per la legislació aplicable i especialment per la Llei 4/2008 de 24 
d’Abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya. 
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La Fundació té de dos serveis diferenciats: el Servei de Llar-Residència i el Servei de 
Teràpia Ocupacional. 
 
Des de l’any 2016 mantenim un contracte de col·laboració amb la Fundació Finestrelles 
que ens facilita la col·laboració tant en temes de gestió com assistencials. 
 

Entorn 
 

La Fundació Privada Gandhi es troba situada al terme municipal de la Torre de 
Claramunt, a la comarca de l’Anoia, província de Barcelona, a 1 km. dels nuclis urbans 
de la Torre de Claramunt i de Capellades. 
 
La Torre de Claramunt és un municipi que té una densitat de població de 3716 
d’habitants i una extensió de 14,80Km2. 
 
Entre els seus equipaments podem destacar el Centre Social Joan Baptista, el Consultori 
Mèdic Municipal, el Pavelló Poliesportiu de Vinçó i la Piscina d’Estiu. 
 

 Organigrama de la Fundació Privada Gandhi. 
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Òrgans de govern. El patronat. Composició i funcions. 
 

El Patronat: És l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa, la 
gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució de les 
finalitats fundacionals. 

És un òrgan col·legiat, integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un 
mínim de 3 membres i un màxim de deu. 
 
Durant l’any 2018 s’han organitzat 5 reunions de Patronat. 
 
El Patronat nomena entre els seus membres un/a president/a i un/a secretari/ària. 
També podrà designar un o varis vicepresidents i un tresorer. 
Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals. 
 
El President del Patronat: El/la president/a i, en la seva absència, el/la vicepresident/a 
tenen les facultats següents: 
 

• Representar institucionalment la Fundació. 
• Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les 

sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions. 
• Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat. 
• La resta de facultats indicades en els estatuts i aquelles que li siguin 

expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la 
normativa aplicable. 

 
El Secretari: Convoca en nom del president, les reunions del Patronat i n’estén les actes, 
conserva el llibre d’actes i lliure els certificats amb el vistiplau del President, o per ordre, 
en la seva absència del/la vicepresident/a. 
 
Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen els 
estatuts. 
 
Director/a general: El Patronat pot nomenar un director que desenvolupa la direcció 
executiva de la Fundació. 

Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a 
què fa referència l’article 3.3.2.2.1 de la Llei 4/2008. 
 
El càrrec de director és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la 
naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i les seves funcions. 
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Quan no és patró el director assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca 
i pot intervenir-hi amb veu, però sense vot. 
 
Els patrons o membres del Patronat: Els patrons són designats d’acord amb els estatuts. 
 
Consell Assessor i de Seguiment 
 

Està format per: 
 

• El President 
• La Direcció Tècnica 
• Dos professionals del centre responsables de les activitats designades pel 

President. 
• Cincs representants legals dels usuaris, escollits per ells mateixos. 

 
El Consell Assessor el presideix el President o el seu representant, que té vot diriment 
en cas d’empat en les votacions. 
 
Durant l’any 2018 el Consell Assessor i de Seguiment no s’ha pogut reunir per motius 
aliens a aquest. 
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SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL 
 

Descripció del Servei  
 

El Servei de Teràpia Ocupacional de la Fundació Privada Gandhi és un servei i 
establiment de Serveis Socials, obert a les necessitats de l’àmbit d’actuació que té per 
objecte facilitar a les persones, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador 
integral, els serveis de teràpia ocupacional pertinents, a fi que puguin assolir, a partir de 
les seves pròpies capacitats i amb els suports necessaris, mitjançant un programa 
individual de rehabilitació, la seva màxima integració social. 
 
El Servei de Teràpia Ocupacional es basa en els principis ideològics en els quals 
s’emmarca l’atenció a les persones amb discapacitat psíquica: integració (incorporació 
de la persona al cos de la comunitat social) i normalització (posar al seu abast mitjans 
socials i culturals el més propers i usuals possibles, per afavorir comportaments els més 
adaptats i ajustats possibles des del punt de vista social i cultural). 
 
El Servei de Teràpia Ocupacional de la Fundació Privada Gandhi consta, a l’exterior, 
d’una gran extensió d’hort, un hivernacle amb les dependències pertinents, una granja 
i una nova Aula de treball a l’antic magatzem; i en el interior del recinte, una aula per 
realitzar diferents activitats d’estimulació, i el menjador també es fa servir com a aula 
de treball per activitats de grup gran, la cuina també és un espai ocupacional per 2 
persones. 
 

- Gràficament es pot mostrar de la següent manera:                
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Definició, funcions i objectius del Servei de Teràpia Ocupacional. 
 

Els Centres Ocupacionals per a persones amb discapacitat psíquica són l’alternativa, des 
de l’àmbit de Serveis Socials, a la integració d’aquelles persones que no poden 
incorporar-se al mercat de treball ordinari ni a un centre especial de treball, per no 
arribar al nivell de capacitat productiva necessari i, que conseqüentment, no poden 
adequar-se a una relació laboral. 

En el Decret 279/1987 de 27 d’Agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a 
persones amb discapacitat, s’especifica la naturalesa del STO (conceptualització) i les 
seves funcions i objectius dins el marc de treball terapèutic amb persones amb 
discapacitat i malaltia mental. Així, en aquest sentit en el STO poden diferenciar-se els 
següents aspectes: 

 
Definició 

Serveis adreçats a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus rehabilitador 
per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari, la seva màxima integració. 

 
Funcions 

• Ajustament personal, consistent en el conjunt d’activitats que tenen per objecte 
una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn 
cívic. 

• Ocupació terapèutica, consistents en tasques amb les quals, evitant les simples 
ocupacions rutinàries, sempre que sigui possible, l’usuari pugui adonar-se de 
l’assoliment d’un resultat material i satisfactori. 

 
Objectius: 

Aconseguir la potenciació i manteniment de les capacitats de les persones ateses en 
relació a l’obtenció de la seva màxima integració social i laboral, si s’escau. Ocupació 
terapèutica, consistent en tasques amb les quals, evitant les simples ocupacions 
rutinàries o estèrils, l’usuari pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material i 
satisfactori. No és objectiu de l’ocupació terapèutica aconseguir productes per ser 
objecte de comercialització. L’objectiu principal es que cada persona pugui assolir la 
seva màxima integració i adaptació personal i social, normalitzant al màxim les seves 
activitats de la vida quotidiana. 

 



9 
 

 

L’horari de Teràpia Ocupacional és el següent: 

De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 15h a 19.00h (8 hores diàries, en conjunt 40 
hores setmanals). 

 

 

 

Els objectius generals i específics de les activitats i dinàmiques que es duen a terme dins 
del servei són els següents: 

Hàbits d’autonomia personal i de salut 

• Fomentar hàbits saludables (beure aigua entre hores, menjar una peça de fruita a 
mig matí...) 

• Canviar hàbits nocius (rentar-se les mans i la cara al acabar de treballar...) 
• Aprendre la relació entre treball i salari (si es treballa es guanyen diners útils i 

necessaris per a comprar-se coses, gaudir d’activitats de lleure...) 
• Respectar els horaris de treball (arribar puntual al lloc de treball, canviar-se amb 

roba de treball. 
• Ser capaç de desenvolupar la tasca encomanada (escoltar els passos que cal dur a 

terme per fer la tasca, arribar a finalitzar la tasca...) 
• Mantenir l’hàbit d’anar a la piscina tant a l’hivern com a l’estiu. 

 

Hàbits de treball relacionats con la cura de la casa 

• Desenvolupar un sentit de pertinença de la llar desenvolupant així el desig de voler-
la mantenir neta i endreçada. Que cada resident tingui cura de la seva habitació i 
dels espais que ocupa. 

• Desenvolupar tasques (de la cura de la casa) que contribueixin a la creació d’un 
sentiment de grup i de col·lectivitat, afavorint una millor convivència. 

 

HORARI

STO

Llar residència
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Hàbits de treball relacionats amb l’hort i l’hivernacle 

• Conèixer els diferents tipus de cultiu i de manteniment d’aquest cultiu. 
• Aprendre el valor de la plantació i conservació de l’hort (ens dona fruits per a poder 

viure). 
• Aprendre a treballar en equip en diferents tasques encomanades (l’hort és un espai 

obert en el que es duen a terme diverses tasques en grup). 
• Veure l’evolució en el creixement d’una hortalissa. En quins estats ha de passar i com 

el pas del temps va transformant-la. Es treballa el procés de creixement d’una 
hortalissa. 

 

Hàbits de treball relacionats amb la granja 

• Adoptar la responsabilitat de fer-se càrrec dels animals (gallines). 
• Tenir cura de l’espai (mantenir-lo net i endreçat) 

 

Hàbits de treball relacionats amb aspectes manipulatius i intel·lectuals 

• Desenvolupar certs aspectes manipulatius (psicomotricitat fina, gruixuda, habilitats 
psicomotrius...) a través de diferents activitats i dinàmiques. 

• Treballar per al desenvolupament cognitiu  a través del treball amb l’ordinador com 
a eina educativa.  

• Desenvolupar aspectes del llenguatge i habilitats mentals i de raonament ( a través 
de relacions de causalitat, representació mental, conceptualitzacions...) 

• Millorar la lecto-escriptura i tot el que la seva pràctica pot comportar (coneixement 
de certes àrees de coneixement...) 

• Treballar amb la música com a eina per aconseguir objectius terapèutics 
(manteniment i millora de la salut mental i física). Aquest objectiu s’acompleix a 
partir del projecte que es desenvolupa de musicoteràpia.  

• Treballar a través de l’art com a eina per a desenvolupar la creativitat, 
psicomotricitat fina... un cop a la setmana es du a terme un taller d’art amb diferents 
materials. 

 

Comunicació i socialització 

• Afavorir les relacions d’amistat i entesa entre els usuaris quan s’estigui en l’entorn 
de treball (col·laborar en les tasques encomanades, parlar quan succeeixi algun 
conflicte...) 
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• Participar en la vida en grup (promoure el diàleg, l’intercanvi d’idees  i opinions entre 
els residents...) 

• Treballar el conflicte quan sorgeixin malentesos entre els residents; aprofitar-ho per 
a millorar a certs aspectes de les relacions amb els residents. 

 

Personalitat 

• Augmentar el seu equilibri emocional intentant donar les condicions més adients per 
estar més estable i gaudir d’una certa tranquil·litat i qualitat de vida. 

• Disminuir l’agressivitat. Agressivitat que pot aparèixer en situacions concretes i 
originades de la pròpia dinàmica de treball. 

• Ser capaç d’acceptar les pròpies errades quan s’està en l’entorn de treball (tasques 
incorrectes, mal comportament...) 

 

Sexualitat 

• Assumir la sexualitat de forma natural i amb respecte dins el propi grup de treball. 

 
El Servei de Teràpia Ocupacional de la Fundació Privada Gandhi ofereix activitats 
terapèutiques encaminades a millorar l’autoestima i autonomia dels usuaris i un 
ajustament personal i social, intentant millorar alhora, l’equilibri emocional dels 
residents que atén. 
 
Aquestes activitats s’organitzen segons els diferents grups de treball.  
 
En l’Annex 1 detallem els grups que hi ha, les activitats i els horaris.  
 

 
Programació de les activitats en cada grup de treball 
 

La programació de les activitats es du a terme trimestralment, tot i que hi ha també 
moltes activitats que es programen per a tot l’any. Durant l’any 2018 s’han dut a terme 
les següents activitats: 
 
Grup de la granja 
 

Durant tot l’any: 
• Recollida i neteja  dels ous que ponen les gallines. 
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• Posar menjar i aigua a les gallines, als pollastres (mostrar com fer-ho, mirar les 
quantitats...). Supervisar que els recipients estiguin nets. 

• Escombrar a terra i mantenir net l’espai de treball. 
• Manteniment del jardí que envolta la granja (plantar flors, regar, treure herba i 

pinassa, regar les plantes...) 
• Revisar periòdicament si cal comprar menjar per les gallines. 
• Portar fems i palla a l’hort. Carregar-ho al carretó i portar-ho fins a l’hort. 
• Participació en sessions de musicoteràpia els dimarts durant una hora. 
• Participació en un taller d’art. 
 
Trimestralment: 
Gener a març:  

• Participació d’un curset de natació els dimecres. 
• Participació els dijous a l’activitat d’hípica 
• Endreçar i netejar l’armari de les sabates i de les eines (un cop cada tres 

mesos). 
Abril a juny: 

• Endreçar i netejar l’armari de les sabates i les eines (un cop cada tres mesos). 
• Participació d’un curset de natació els dimecres.  
• Participació els dijous a l’activitat d’hípica 

 
Juliol a Setembre 

• Endreçar i netejar l’armari de les sabates i les eines (un cop cada tres mesos). 
Octubre a desembre 

• Participació a un curset de natació un dia a la setmana. 
• Participació els dijous a l’activitat d’hípica 
• Endreçar i netejar l’armari de les sabates i les eines (un cop cada tres mesos). 

 
Grup de neteja de la llar i taller de cuina (matí i tarda) 
 

Durant tot l’any:  
• Neteja de les habitacions i passadís. Tasques que es duen a terme: escombrar, fregar 

el terra (dilluns i divendres) i treure la pols. 
• Neteja dels banys: escombrar i fregar els terres, netejar els vidres. 
• Tasques de cuina com assecar plats i gots. 
• Cura de la roba: estendre-la i treure-la quan està seca. 
• Participació en sessions de musicoteràpia un cop a la setmana durant una hora. 
• Participació en un taller d’art un cop a la setmana. 
• Participació en un taller en que cada resident planta una hortalissa i es treballa el 

seu creixement. 
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• Es realitzen exercicis d’estimulació cognitiva a través de l’ordinador com a eina 
educativa. 

• Es participa un cop a la setmana a l’activitat d’hípica. 
 
Trimestralment: 
Gener a març 

• Participació a un curset de natació tots els dimecres durant 1 hora. 
• Participació els dijous a l’activitat d’hípica 
• Preparació de la festa del Carnaval. Fer alguna manualitat per anar 

disfressats. 
Abril a Juny 

• Participació a un curset de natació tots els dimecres durant 1 hora. 
• Participació els dijous a l’activitat d’hípica 
• Es comença a treballar la sortida de colònies. Enguany es va anar a l’Espluga 

de Francolí (província de Tarragona). 
• Es preparen manualitats per a les festes de Sant Jordi i Sant Joan. 
• Es comença a preparar tot per a la festa d’estiu. 

Juliol a Setembre 
• Els dilluns a la tarda es va a la piscina municipal de la Torre de Claramunt, de 

16 a 18h. 
• Es prepara verdura per a congelar; es talla, s’embossa... 

Octubre a desembre 
• Participació a un curset de natació tots els dimecres durant 1 hora. 
• Participació els dijous a l’activitat d’hípica 
• Planificació de la festa de Nadal: escollir la manualitat que es realitzarà per a 

regalar als familiars. 
• La representació que es va a du a terme a la festa de nadal va ser tot un recull 

de cançons que es van interpretar davant de tots els familiars. Aquests recull 
de cançons van ser dirigides pels professors de música (un cop a la setmana 
es duen a terme sessions de musicoteràpia). 

 
Grup d’estimulació psicomotriu 
 
Durant tot l’any: 
• Es realitzen activitats de desenvolupament cognitiu a través de l’ordinador com a 

eina educativa. 
• Realització de treballs manuals. 
• Es va actualitzant a mida que hi ha nous esdeveniments. Es una via de comunicació 

i informació cap a les famílies i tutors. 
• Participació en sessions de musicoteràpia un cop a la setmana durant una hora. 
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• Participació en un taller d’art un cop a la setmana. 
 
 
Trimestralment: 
Gener a març 

• Participació a un curset de natació tots els dimecres durant 1 hora. 
• Participació els dijous a l’activitat d’hípica 
• Es fan manualitats per a carnestoltes. Aquest any s’han fet unes viseres 

decorades. 
Abril a juny 
 

• Preparació d’activitats per la diada de Sant Jordi (s’elaboren punts de llibre, 
petits murals...), enguany es van fer parades de roses a Capellades durant la 
tarda. Es venen roses de sabó fetes com a activitat de taller. 

• Es fan activitats sobre les colònies (s’explica on s’anirà, quan, què s’anirà a 
visitar...).  

• Es comença a preparar tot per a la festa d’estiu. 
• Participació a un curset de natació tots els dimecres durant 1 hora. 
• Participació els dijous a l’activitat d’hípica 

Juliol a Setembre 
• El dilluns a la tarda es va a la piscina municipal de la Torre de Claramunt, de 

16 a 18.00h. 
Octubre a desembre 

• Es comencen a preparar activitats per les festes de Nadal. Regals que els 
donaran a les famílies, decoració del centre amb elements nadalencs, etc... 

• Participació a un curset de natació tots els dimecres durant 1 hora. 
• Participació els dijous a l’activitat d’hípica 

 
Grup de l’Hort 
 

Durant tot l’any: 
A l’hort exterior i hivernacle: 
• Treballar la terra per a plantar, es rega, s’hi tira compost, es preparen els fems, etc. 
• Es passa el motocultor (ho fa el monitor). 
• Es fa planter (depenent de la verdura o hortalissa cal fer planter o no). 
• Es sembren els camps o es traspassa el planter a la terra directament. 
• Es du a terme un manteniment de l’entorn: es treuen herbes, pinassa, s’enretiren 

pedres, etc... 
• Es fa un petit inventari del que cal comprar per a l’hort (llavors, planter, alguna 

eina...) 
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• Es planten i recullen herbes aromàtiques (farigola, romaní, Maria Lluïsa...) 
• Mitja hora abans de finalitzar l’activitat s’endreça l’espai de treball: es guarda cada 

eina al seu lloc, es guarden les botes i roba de treball a l’armari, s’escombra el terra, 
etc... 

• Es fa recol·lecta de productes de l’hort (verdures i hortalisses), es porten a cuina en 
caixes. 

• Es treballa el compostatge. 
• Participar a l’activitat de musica. 
• Participar a l’activitat d’hipica 
 
 
Trimestralment: 
Gener a març:  

• Es treballa la terra per a plantar de cara al bon temps. 
• Abril a juny: 
• Es comença a regar amb més freqüència ja que comença a fer molta més 

calor. També augmenta la recol·lecta de verdures a mesura que va fent més 
bon temps. 

• Es prepara/s’arregla tot de cara a la festa d’estiu. 
Juliol a Setembre: 

• Augmenta la freqüència del rec dels camps i hort i la recol·lecta de productes 
(verdures i hortalisses). 

• El dilluns a la tarda es va a la piscina municipal d’estiu de la Torre de 
Claramunt, de 16 a 18h. 

Octubre a Desembre 
• Es comencen a fer preparacions per la festa de Nadal (treure herbes de 

l’entorn, fer un manteniment dels espais,...). 
 
Grup de jardí 
 

Durant tot l’any: 
A l’hort exterior i hivernacle: 
• Es treuen herbes de l’entorn. 
• S’inicia un taller en el que cada residents planta una hortalissa segons la temporada 

(pebrot, enciams, cols...), la planten, reguen i n’observen el seu creixement. 
• Es planten flors aromàtiques i flors a l’exterior segons la temporada. 
• Es col·labora en altres tasques de l’hort. 
 
 
L’horari que ha ocupat cada un dels grups al llarg del dia és el següent: 
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El treball a l’hort, el grup de neteja de la llar i taller de cuina, i el grup d’estimulació 
psicomotriu ocupen 8h. El treball en el grup de la granja i el jardí ocupen únicament 4 
hores. 
 
 
Segons el nombre d’usuaris distribuïts per grups de treball: 
 
MATÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25%

12%

25%

25%

13%

Hort

Granja

Neteja de la llar i taller de
cuina

Estimulació psicomotriu

Jardí

40%

30%

10%

20% Hort

Granja

Neteja de la llar i taller de
cuina

Estimulació psicomotriu
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TARDA 
 

 
 
 
Deixant de banda les activitat de cada grup, també s’han realitzat altres activitats tant 
a dins com a fora del centre, però en horari de teràpia ocupacional, encaminades a 
millorar la integració sociocultural dels residents en el seu entorn més proper. 
 
Durant tot l’any 2018: 
 

• Activitat de natació: es desenvolupa tots els dimecres d’11 a 12h al Centre 
Aquàtic Montaqua de Santa Margarida de Montbui. Participen 15 residents en 
grups de 7 persones. 

• Activitat d’equinoterapia: durant l’any 2018 s’ha continuat l’activitat d’hípica a 
la Finca Serra Burges, situada a la Torre de Claramunt. Participen 18 residents en 
grups de 5 persones. Es realitza els dijous de 10 a 13h. 

• Artteràpia: Continuïtat de l’activitat d’artteràpia amb tots els residents distribuït 
en petits grups o individualment, depenent de les necessitats de cada usuari. 

• Sessions conjuntes de fisioteràpia: Tots els dies a primera hora abans de 
començar les activitats es fa una sessió d’estiraments. Participen 19 residents. 

• Musicoteràpia activitat realitzada pels 19 residents els dimarts de 10 a 11h. 
 

• Gener: 
o 5 de gener Cavalcada de Reis a Igualada  
o 6 de gener Fira de Reis a Igualada 
o 7 de gener Exposició pessebre a Església de Capellades 
o 12 de gener visita Fundació Finestrelles a Esplugues de LLobrebat 
o 14 de gener Els Pastorets a Igualada 
o 21 de gener Els Tres Tombs a Igualada 

35%

22%

26%

17% Hort

Jardi

Neteja de la llar i taller de
cuina

Estimulació psicomotriu
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o 27 de gener Visita exposició Oceans l’últim territori salvatge al Museu 
de Ciències Naturals 

o 28 de gener Visita al Museu del Traginer a Igualada 
 

• Febrer 
o 3 de febrer Fira de la Candelera a la Pobla de Claramunt 
o 4 de febrer Cantagran al Kursal de Manresa 
o 11 de febrer visita al Monestir de Sant Benet 

 
• Març 

o 18 de març Competició petanca a la Fundació Finestrelles. 
o 30 de març Pianissimo Circus a l’Auditori Caixa Forum 
o 31 de març visita Museu de la Xocolata a Barcelona 

 
• Abril 

o 5 d’abril Un Matí d’Orquestra a l’Auditori de Barcelona 
o 8 d’abril La Passió d’Olesa 
o 15 d’abril sortida a les Golondrines del Port de Barcelona 

 
• Maig 

o 1 de maig Festa Sardanes a Òdena 
o 10 de maig Aquàrium de Barcelona 
o 19 de maig Trobada de Tabalada a Vilanova del Camí 

 
• Juny 

o 5 de juny visita a la Ràdio de Vilanova del Camí 
o 13, 14 i 15 de juny Vacances 
o 30 de juny visita al laberint d’Horta a Barcelona. 

 
• Juliol 

o 4 i 21 de juliol visita piscina Fundació Finestrelles 
 

• Agost 
o 12 d’agost visita Parc Prehistòric a Capellades 
o 18 d’agost visita piscina Fundació Finestrelles 

 
• Setembre 

o 3 de setembre visita el Jardí del Ocells 
o 22 de setembre visita Parc Güell 
o 29 de setembre visita Zoo de Barcelona 
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• Octubre 
o 12 d’Octubre visita al Santuari de Queralt i al Mercat del Bolet de Cal 

Rosal 
o 14 d’Octubre visita Trenet de la Pobla de Lillet 

 
• Novembre 

o 3 de Novembre Mercat de la Tardor al Mon.Sant Benet 
o 10 de Novembre Mag Lari al Kursal de Manresa 
o 11 de Novembre visita Centre d’Interpretació de l’Or a Balaguer 
o 22 de Novembre Un mati d’orquestra a l’Auditori de Barcelona 

 
• Desembre 

o 1 de desembre visita al Castell de la Torre de Claramunt 
o 2 de desembre visita Torrons Roig a Agramunt 
o 5 de desembre partit al Camp Nou (Barça-Cultural Leonesa) 
o 13 de desembre Un matí d’orquestra a l’Auditori de Barcelona 

 
A part d’aquestes activitats programades també s’ha fet la Festa d’Estiu i la Festa de 
Nadal on també participen les famílies. 
 
Els dies que no hi ha activitat programada es fan sortides en l’entorn més proper per 
anar a prendre alguna, al cinema, jugar a bitlles.... 

 
 

Persones participants 
 
Els residents que han participat en el Servei de Teràpia Ocupacional han estat 19 
persones: 
 

• 14 homes  
• 5 dones  

 
Recompte en data de 31 de Desembre de 2018  (Aquest any no hi ha hagut cap baixa ni 
alta). 
 
Segons les edats dels usuaris en data 31 de Desembre de 2018 es pot veure gràficament 
la seva distribució: 
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Segons els graus de disminució es pot diferenciar: 
 

 
 
Segons situació familiar: 
 

• 13 usuaris tenen a la família com a tutors legals (pares, cosins, germans...) 
• 6 usuaris estan tutelats/representats per Fundacions tutelars (1 per la Fundació 

Malalts Mentals de Catalunya, 4 per la Fundació Tutelar de l’Anoia i 1 per La 
Tutela). 
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40%

25%
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De 30 a 40 anys
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De 51 a 60 anys

De 61 a 70 anys

De 71 a 80 anys

0%

35%

65%

De 33% a 64%

De 65% a 74%

Iguals o superior a 75%
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En l’annex 4 es mostra un quadre amb l’any de naixement, grau de discapacitat, 
diagnòstic  i tipus de relació dels tutors legals. 

 
Recursos Humans  
 
La Direcció Tècnica: Les seves funcions són: 
 

• És la responsable de l’organització de les actuacions tècniques de conformitat 
amb els objectius del centre. Compta amb l’assistència i l’assessorament de 
l’equip tècnic. Li corresponen en concret les següents funcions: 

• Assumir la coordinació tècnica del centre. 
• Exercir la direcció del personal tècnic i de suport del Servei de Teràpia 

Ocupacional. 
• Executar el programa general d’activitats establert per l’entitat titular i ser 

informat pel Consell Assessor i de Seguiment. 
• Dirigir les sessions amb l’equip tècnic i amb l’equip d’educadors per dur a terme 

el seguiment  i l’avaluació dels programes individuals i grupals. 
• Supervisar l’execució dels programes, així com comprovar l’eficàcia i la qualitat 

en la prestació de serveis tècnics. 
• Col·laborar amb tots els professionals del centre perquè l’atenció als usuaris es 

realitzi d’una manera integral. 
• Dirigir les assemblees conjuntes d’usuaris i personal d’atenció directa. 
• Assistir a les reunions de la Junta Directiva per informar de la marxa del centre. 
• Assistir a les reunions del Consell Assessor i de Seguiment. 

 
Durant aquest any ha canviat la persona que porta la Direcció Tècnica. 
L’equip tècnic: 

74%

26%

Tutelats per familiars

Tutelats per Entitats tutelars
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Està format per: 
 
• Responsable tècnic (Direcció tècnica). 
• Psicologia. 
• Treballadora Social. 
 
La responsable tècnica té les següents funcions: 
 
• Coordinar la tasca dels membres de l’equip tècnic. 
• Marcar les normes generals d’actuació i dinàmica interna del centre. 
• Fer propostes a presentar i discutir amb l’equip d’educadors. 
• Avaluar els resultats terapèutics i socials. 
 
Durant aquest ha canviat la persona que porta la Direcció Tècnica i l’àmbit de Psicologia. 
 
Psicologia: Les seves funcions són: 
 

• Donar suport tècnic a la tasca dels educadors i, en cas necessari, d’ajudar                 
psicològicament als usuaris. Les seves funcions son: 

• Reunir-se individualment amb cada educador o en grup per ajudar-lo a 
programar el treball individual amb cada usuari i amb el grup. 

• Ajudar a coordinar les activitats on intervenen dos o mes grups d’usuaris. 
• Donar suport psicològic a l’usuari en cas necessari. 
• Treball individualitzat amb un resident concret. 

 
La treballadora social: Té les següents funcions. 
 

• Realització dels Programes Individuals de rehabilitació amb l’equip tècnic i 
l’equip d’educadors. 

• Donar suport tècnic a les famílies dels usuaris per tal de desenvolupar un treball 
globalitzador. 

• Realització del Programa General del Servei de Teràpia Ocupacional. 
• Organitzar i gestionar l’atenció mèdica - farmacològica dels usuaris i les seves 

prescripcions medicofarmacèutiques.  
• Realització de la memòria anual d’activitats del centre. 
• Recerca i organització de les sortides lúdiques dels usuaris, sota la supervisió de 

la direcció i la coordinació amb la resta de l’equip. 
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• Informació i orientació als tutors legals dels usuaris sobre els recursos socials 
existents per a persones amb discapacitat o recursos generals que puguin ser 
utilitzats pels usuaris. 

 
Personal d’atenció directa: L’equip d’educadors es reuneix un cop per setmana. Les 
seves funcions son: 
 

• Elaborar les propostes d’actuació de cadascuna de les àrees que preveu la 
teràpia ocupacional. 

• Confeccionar, avaluar i fer el seguiment dels problemes individuals i discutir i 
posar en comú els problemes sorgits en l’aplicació dels programes individuals i 
d’activitats per trobar-ne les solucions idònies. 

• Els educadors son els responsables de l’atenció directa dels usuaris. Cada 
educador té assignat un grup d’usuaris i unes tasques especifiques que es 
descriuen en el Pla d’Activitats. 

• La tasca dels educadors és molt amplia, però dins d’aquest marc general es 
treballa amb els usuaris per al manteniment de les seves capacitats residuals 
(comprensió, expressió, relacions conceptuals i de lògica...) Treballa amb els 
usuaris aspectes de llenguatge i estimulació cognitiva (relació i traspàs de 
coneixements previs a la vida real, expressió d’idees pròpies, comprensió de 
certs conceptes, relació d’idees...) 

• Això ho fan dins de cada grup de treball, en la seva tasca diària, d’una manera 
transversal. 

El personal sanitari: Està format per una infermera i una fisioterapeuta que assisteix als 
residents un cop al mes. Les tasques que du a terme son: 
 

• Fer un control i valoració del pes dels residents. 
• Control i valoració de les tensions i valoracions dels residents. 
• Posar injeccions i vacunes quan sigui necessari. 
• Fer les cures pertinents en cada cas. 
• Fer un seguiment de les necessitats de mobilitats i donar pautes a l’equip de 

monitors. 
• Les tasques que du a terme la infermera i fisioteràpia van encaminades a millorar 

l’assistència de salut que se’ls hi dona als residents, juntament amb la xarxa 
pública sanitària i mútua d’Assistència Sanitària Col·legial amb les que compta el 
centre. 

 
Administració: 
 
La persona responsable d’administració du a terme la comptabilitat del centre (control 
de factures, albarans...), elabora documents (cartes, informes...), etc. 
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Les ràtios de personal d’atenció directa en aquest 2018 han estat les següents: 
 
MATÍ 
 

• GRUP DE L’HORT: 1 monitor per a cada 6 residents. 
• GRUP GRANJA: 1 monitor per a cada 5 residents. 
• GRUP DE NETEJA I TALLER DE CUINA: 1 monitor per a cada 4 residents. 
• GRUP D’ESTIMULACIÓ PSICOMOTRIU: 1 monitor per a cada 4 residents. 
• 1 Monitor de suport (segons les necessitats de cada grup). 

 
TARDA 
 

• GRUP JARDÍ: 1 monitor per a cada 5 residents. 
• GRUP DE NETEJA I TALLER DE CUINA: 1 monitor per a cada 6 residents. 
• GRUP D’ESTIMULACIÓ PSICOMOTRIU: 1 monitor per a cada 4 residents. 

 
S’ha de matisar que aquests grups, tant al mati com a la tarda, no son estàtics, sinó que 
es van modificant en base a les necessitats dels usuaris i del centre. 
Per exemple, hi ha molt usuaris que es reparteixen en dos grups, ajuden una estona a la 
granja i després a la cuina. 
 
La distribució del personal  ha estat la següent: 
 

• 7 monitors: personal d’atenció directa referent als grups de Teràpia Ocupacional 
(1 per a l’hort, 2 pel grup d’estimulació psicomotriu (matí/tarda), 1 per a la 
granja, 1 per al jardí, 1 pel grup de neteja i cuina, i 1 monitor de suport. 

• 2 professionals que formen l’equip tècnic: directora, psicòloga i treballadora 
social. 

• 1 persona en administració. 
• 2 persona en l’àmbit sanitari com assessores externes 

 

 

59%25%

8%
8%

Personal atenció directa

Personal tècnic

Personal Administratiu

Personal sanitari
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Treball terapèutic 
 
 Teràpies en el centre. 
 

Les teràpies en el centre s’han dut a terme pel departament de psicologia. 
 
Les ha dut a terme la directora tècnica: 19 residents (5 dones i 14 homes) han rebut 
intervencions terapèutiques en aquest sentit. 
 
Tractaments psiquiàtrics. 
 

EL seguiment farmacològic i psiquiàtric dels residents es du a terme des del Servei 
Especialitzat en Salut Mental per a persones amb discapacitat (SESM DI), de Barcelona.  
 
Durant el 2018 s’han endegat la derivació al nou SESM-Di de Manresa que finalitzarà al 
2019. 
 
En el 2018 es van visitar 14 residents (2 dones i 12 homes). La resta no van necessitar 
cap tipus de suport. 

 

 
 
Conclusions 
 
En aquest any 2018, s’ha continuat incidint en la integració dels residents en el seu 
entorn més proper a través de les sortides a dinar al restaurant, concerts a l’Auditori, 
excursions, berenars, colònies d’estiu, sortides a la hípica, partits de futbol, activitats 
esportives...L’objectiu en aquesta àrea ha estat la connexió dels residents amb la 
realitat, amb aspectes del mon real. 
 
També s’ha incidit en el desenvolupament cognitiu de les capacitats dels residents. Dins 
de cada grup de treball s’han treballat tot un seguit d’aspectes: relacions d causalitat, 

74%

26%

Persones ateses SESM-DI

Residents atesos

Residents que no han
necessitat atenció
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representació mental, conceptualitzacions, exercicis de memòria, exercicis de 
coneixement de l’entorn i la realitat (habitatge, comerços...). 
 
El treball en l’adquisició d’hàbits de salut també ha estat un altre pilar important. 
 
Tant a l’estiu com a l’hivern s’ha anat a la piscina un cop a la setmana. També s’han fet 
grups per anar a caminar pels voltants de la residència. 
 
S’ha seguit duent a terme sessions de musicoteràpia un cop a la setmana. En aquestes 
sessions es treballa el ritme, el moviment i posició corporal, relació amb els companys i 
l’entorn, etc...A l’estiu i al Nadal es realitza un concert de final de curs en el que els 
residents escenifiquen totes les cançons i ritmes apresos durant el curs. 
 
També s’ha donat continuïtat a l’espai d’artteràpia que s’ha realitzat un cop a la setmana 
en petits grups o individualment, en funció de les necessitats dels usuaris. En ell han 
treballat la motricitat fina, la creativitat, la expressió, entre d’altres habilitats. 
 
Finalment, l’activitat d’Hípica s’ha continuïtat desenvolupant, potenciant tant la part 
física (equilibri, to muscular...) com l’emocional (expressió d’emocions, millorar 
autoestima, capacitat de tenir cura....) 
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SERVEI DE LLAR RESIDÈNCIA 
 

Descripció del Servei 
 

Definició, funcions i objectius del Servei de Llar 
 

La llar residència és un servei d’acolliment residencial substitutori de la llar, destinat a 
persones amb discapacitat intel·lectual que precisen d’una llar quan ha esdevingut 
impossible o desaconsellable viure a la seva pròpia, com a conseqüència de problemes 
derivats de la mateixa discapacitat, per manca de família o per no disposar de les 
condicions sòcio-familiars i assistencials adequades. 
 
La llar residència , a més de donar sortida a les necessitats fisiològiques, vol i ha d’oferir 
als usuaris la possibilitat d’explorar les seves vivències i els seus conflictes, en un marc 
de seguretat afectiva. A més d’un espai físic, ha de ser un servei que treballi pel 
desenvolupament equilibrat i integral de la persona. Ha de cobrir les seves necessitats: 
les primàries (habitatge, necessitats fisiològiques...) i les secundàries (autorealització, 
autoestima, contenció emocional...). 
 
La llar residència de la Fundació Privada Gandhi consta d’un habitacle construït 
específicament per viure, amb els serveis i dependències adients (cuina, rebost, 
menjador, habitacions, dutxes, lavabos, bugaderia i sala de monitors). 
 
L’horari del servei de llar residència és el següent: 
 

• De dilluns a divendres de 8h a 10h / de 14h a 15h / de 19h a 8h. de l’endemà (16 
hores diàries). 

 
• Els dissabtes, diumenges i dies festius tot l’horari és de llar residència. 
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67%

HORARI
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Llar residència
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Els objectius generals i específics de les activitats i dinàmiques que es duen a terme dins 
del servei són els següents: 
 
Hàbits d’autonomia personal i de salut 
• Aprendre a desenvolupar tasques que afavoreixen  l’autonomia personal i que els 

ajudin a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (dutxar-se, rentar-se la cara, 
rentar-se les dents, parar i desparar taula, servir el menjar...) 

• Fomentar hàbits saludables (hàbits correctes a taula, menjar amb ganivet i forquilla, 
eixugar-se amb el tovalló, beure aigua...) 

• Canviar hàbits nocius (menjar el que ha caigut a terra, seure a taula sense haver-se 
rentat les mans, no rentar-se les dents...) 

• Aprendre la relació entre treball i salari. En el si de la Llar residència aquest aspecte 
també es molt important. A la llar residència també es du a terme un treball: parar 
la taula, escombrar el menjador, fer-se el llit...El salari, en aquest aspecte també es 
pot veure perjudicat, ja que també es considerat un treball terapèutic. 

• Respectar i complir els horari de treball. El servei de Teràpia Ocupacional i Llar 
residencia son dos serveis que funcionen consecutivament, per tant, acomplir uns 
horaris implica també acomplir altres. 

• Ser capaç de desenvolupar una tasca encomanada (parar taula, fer-se el llit, rentar-
se les dents...) 

 
Hàbits de treball relacionats amb la cura de la casa. 
• Desenvolupar un sentit de pertinença de la llar desenvolupant així el desig de voler-

la mantenir neta i endreçada (deixar les coses al seu lloc, no embrutar...). 
• Realitzar tasques que contribueixin a realitzar les activitats instrumentals de la vida 

diària, com la neteja de la seva habitació, neteja de les zones comuns, realitzar petits 
encàrrecs de coses que ells necessitin per a la higiene personal. 

• Desenvolupar tasques de neteja i cura de la casa que contribueixin a la creació d’un 
sentiment de grup i de col·lectivitat, afavorint així una millor convivència en el si de 
la llar residència. 

 
Comunicació i socialització  
• Afavorir les relacions d’amistat i entesa entre els usuaris a través del diàleg i els 

espais de tertúlia establerts en el si de la llar residència. 
• Participar en la vida en grup: promoure el diàleg, l’intercanvi d’idees i opinions entre 

els usuaris i entre aquests i els educadors...) 
• Participar de la vida en societat (en diferents actes i esdeveniments que es realitzin 

en els pobles veïns, dinars populars, festes majors..., en la quotidianitat de viure en 
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societat, anar a comprar a la farmàcia, anar a buscar el pa, anar a prendre un 
refresc...) 

• Desenvolupar habilitats socials útils per a participar en aquesta vida en societat 
(saber demanar el que es vol comprar, pagar, saludar, acomiadar-se correctament 
de les persones conegudes...) 

 
Personalitat 
• Augmentar el seu equilibri emocional intentant donar les condicions més adients per 

estar més estable i gaudir d’una certa tranquil·litat i qualitat de vida. 
• Disminuir l’agressivitat degut, en moltes ocasions, a aquesta falta d’equilibri 

emocional. 
• Ser capaç d’acceptar les pròpies errades i faltes 
 
Sexualitat 
• Assumir la sexualitat de forma natural i amb respecte en el si de la vida en grup. 
 
  
El Servei de Llar Residència de la Fundació Privada Gandhi ofereix un lloc adient a les 
persones que hi viuen i un espai d’aprenentatge per a viure i conviure tot respectant als 
companys. 
 
En l’annex 2 i 3 es mostra com s’organitza aquest servei. Per una banda l’horari de la llar 
residència de dilluns a divendres i per una altra de cap de setmana i festius que son les 
24 hores de llar residència. 
 
Dins la llar residència, durant aquest 2018 s’han organitzat també diverses activitats: 
 

• Gener: 
o 5 de gener Cavalcada de Reis a Igualada  
o 6 de gener Fira de Reis a Igualada 
o 7 de gener Exposició pessebre a Església de Capellades 
o 12 de gener visita Fundació Finestrelles a Esplugues de LLobrebat 
o 14 de gener Els Pastorets a Igualada 
o 21 de gener Els Tres Tombs a Igualada 
o 27 de gener Visita exposició Oceans l’últim territori salvatge al Museu 

de Ciències Naturals 
o 28 de gener Visita al Museu del Traginer a Igualada 

 
• Febrer 

o 3 de febrer Fira de la Candelera a la Pobla de Claramunt 
o 4 de febrer Cantagran al Kursal de Manresa 
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o 11 de febrer visita al Monestir de Sant Benet 
 

• Març 
o 18 de març Competició petanca a la Fundació Finestrelles. 
o 30 de març Pianissimo Circus a l’Auditori Caixa Forum 
o 31 de març visita Museu de la Xocolata a Barcelona 

 
• Abril 

o 5 d’abril Un Matí d’Orquestra a l’Auditori de Barcelona 
o 8 d’abril La Passió d’Olesa 
o 15 d’abril sortida a les Golondrines del Port de Barcelona 

 
• Maig 

o 1 de maig Festa Sardanes a Òdena 
o 10 de maig Aquàrium de Barcelona 
o 19 de maig Trobada de Tabalada a Vilanova del Camí 

 
• Juny 

o 5 de juny visita a la Ràdio de Vilanova del Camí 
o 13, 14 i 15 de juny Vacances 
o 30 de juny visita al laberint d’Horta a Barcelona. 

 
• Juliol 

o 4 i 21 de juliol visita piscina Fundació Finestrelles 
 

• Agost 
o 12 d’agost visita Parc Prehistòric a Capellades 
o 18 d’agost visita piscina Fundació Finestrelles 

 
• Setembre 

o 3 de setembre visita el Jardí del Ocells 
o 22 de setembre visita Parc Güell 
o 29 de setembre visita Zoo de Barcelona 

 
• Octubre 

o 12 d’Octubre visita al Santuari de Queralt i al Mercat del Bolet de Cal 
Rosal 

o 14 d’Octubre visita Trenet de la Pobla de Lillet 
 

• Novembre 
o 3 de Novembre Mercat de la Tardor al Mon.Sant Benet 
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o 10 de Novembre Mag Lari al Kursal de Manresa 
o 11 de Novembre visita Centre d’Interpretació de l’Or a Balaguer 
o 22 de Novembre Un mati d’orquestra a l’Auditori de Barcelona 

 
• Desembre 

o 1 de desembre visita al Castell de la Torre de Claramunt 
o 2 de desembre visita Torrons Roig a Agramunt 
o 5 de desembre partit al Camp Nou (Barça-Cultural Leonesa) 
o 13 de desembre Un matí d’orquestra a l’Auditori de Barcelona 

 
A part d’aquestes activitats programades també s’ha fet la Festa d’Estiu i la Festa de 
Nadal on també participen les famílies. 
 
Els dies que no hi ha activitat programada es fan sortides en l’entorn més proper per 
anar a prendre alguna cosa, al cinema, jugar a bitlles.... 

 
Persones participants 
 
Els residents que han participat en el Servei de Llar Residència han estat 19 persones: 

• 14 homes  
• 5 dones  

 
Recompte en data de 31 de Desembre de 2018  (Aquest any no hi ha hagut cap baixa ni 
alta). 
 
Segons les edats dels usuaris en data 31 de Desembre de 2018 es pot veure gràficament 
la seva distribució: 
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Segons els graus de discapacitat es pot diferenciar: 
 
 

 
 
 
Segons situació familiar: 
 

• 13 usuaris tenen a la família com a tutors legals (pares, cosins, germans...) 
• 6 usuaris estan tutelats/representats per Fundacions tutelars (1 per la Fundació 

Malalts Mentals de Catalunya, 4 per la Fundació Tutelar de l’Anoia i 1 per La 
Tutela). 

 

 
 
 
En l’annex 4 es mostra un quadre amb l’any de naixement, grau de discapacitat, 
diagnòstic, incapacitat i persona que tutela l’usuari. 
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74%

26%

Tutelats per familiars
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Recursos Humans  
 
La responsable tècnica 
 
És la responsable de l’organització de les actuacions tècniques de conformitat amb els 
objectius del centre. Compta amb l’assistència i l’assessorament de l’equip tècnic. Li 
corresponen, en concret, les següents funcions: 
 
• Assumir la coordinació tècnica del centre. 
• Exercir la direcció del personal tècnic i de suport de la llar residència i del Servei de 

Teràpia Ocupacional. 
• Executar el programa general d’activitats establert per l’entitat titular i ser informat 

pel Consell Assessor i de Seguiment. 
• Dirigir les sessions amb l’equip tècnic. I amb l’equip d’educadors per dur a terme el 

seguiment i l’avaluació els programes individuals i grupals. 
• Supervisar l’execució dels programes, així com comprovar l’eficàcia i la qualitat en la 

prestació dels serveis tècnics. 
• Col·laborar amb tots els professionals del centre perquè l’atenció als usuaris es 

realitzi d’una manera integral  
• Dirigir les assemblees conjuntes d’usuaris i personal d’atenció directa. 
• Assistir a les reunions de la Junta Directiva per informar de la marxa del centre.  
• Assistir a les reunions del Consell Assessor i de Seguiment. 
 
Durant aquest ha canviat la persona que porta la Direcció Tècnica i l’àmbit de Psicologia. 
 
L’equip tècnic  
 
Està format per: 
 
• Responsable tècnic (Direcció Tècnica). 
• Psicologia 
• Treball social 
 
L’equip tècnic es reuneix, sempre que ho requereixi les necessitats dels usuaris; hi ha un 
seguiment diari de la marxa del centre, del desenvolupament de les activitats, de l’estat 
dels usuaris. 
 
Les seves funcions són: 
 
• Fer propostes a presentar i discutir amb l’equip d’educadors. 
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• Elaborar la memòria anual del centre. 
• Avaluar els resultats terapèutics i socials. 
 
Psicologia 
 
És la responsable de donar suport tècnic a la tasca d’educadors. Les seves funcions son: 
 
• Reunir-se individualment amb cada educador per ajudar-lo a programar el treball 

individual amb cada usuari assignat i amb el grup.  
• Elaborar conjuntament amb els educadors el programa individual de cada usuari. 
• Ajudar a coordinar les activitats on intervenen dos o mes grups d’usuaris. 
• Donar suport psicològic a l’usuari en cas necessari. 
 
Treball Social 
 
• Donar suport tècnic a les famílies dels usuaris per afavorir les relacions de l’usuari 

amb la seva família. 
• Organitzar les visites/sortides familiars tant al centre com fora. 
• Organitzar i supervisar les vacances de l’usuari. 
• Ajudar als usuaris a mantenir el contacte telefònic amb les famílies i tutors. 
• Organitzar/gestionar l’atenció mèdica - farmacològica dels usuaris. 
• Organització del temps lliure dels usuaris amb la col·laboració de tot l’equip. 
• Donar suport tècnic a les sortides en grup dels usuaris. 
• Aconseguir informació sobre recursos socials existents per a persones amb 

discapacitat o recursos generals que puguin ser utilitzats pels usuaris. 
 
Personal d’atenció directa 
 
L’equip d’educadors conjuntament amb l’equip tècnic es reuneix un cop per setmana. 
Les seves funcions son:  
 
• Elaborar les propostes d’actuació en cadascuna de les àrees que preveu el servei de 

llar residència.  
• Confeccionar, avaluar i fer el seguiment dels programes individuals i discutir i posar 

en comú els aspectes sorgits en l’aplicació dels programes individuals i d’activitats 
per trobar-ne les solucions idònies. 

• Treballa amb els usuaris per al manteniment de les seves capacitats residuals 
(comprensió, expressió, relacions conceptuals i de lògica...) 

• Treballa amb els usuaris aspectes de llenguatge i estimulació cognitiva (relació i 
traspàs de coneixements previs a la vida real, expressió d’idees pròpies, comprensió 
de certs conceptes, relació d’idees...) 
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Els educadors són els responsables de l’atenció directa dels usuaris. 
 
Durant aquest any 2018 hi ha hagut treballant 17 monitors. 
 
 
El personal sanitari 
 
Està format per una infermera i una fisioterapeuta que assisteix als residents un cop al 
mes. Les tasques que du a terme son: 
 

• Fer un control i valoració del pes dels residents. 
• Control i valoració de les tensions i valoracions dels residents. 
• Posar injeccions i vacunes quan sigui necessari. 
• Fer les cures pertinents en cada cas. 
• Fer un seguiment de les necessitats de mobilitats i donar pautes a l’equip de 

monitors. 
• Les tasques que du a terme la infermera i fisioteràpia van encaminades a millorar 

l’assistència de salut que se’ls hi dona als residents, juntament amb la xarxa 
pública sanitària i mútua d’Assistència Sanitària Col·legial amb les que compta el 
centre. 

 
Administració: 
 
La persona responsable d’administració du a terme la comptabilitat del centre (control 
de factures, albarans...), elabora documents (cartes, informes...), etc. 
A partir del següent gràfic podem observar com hi ha hagut: 
 
• 11 monitors d’atenció directa 

o 3 de 8:00 a 10:00 hores 
o 3 de 14:00 a 15:00 hores 
o 3 de 19:00 a 22:00 hores 
o 2 de 22:00 a 8:00 hores 

• 2 professionals tècnics: directora, psicòloga i treballadora social 
• 1 persona d’administració 
• 2 persones de l’àmbit sanitari 
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Intervenció en l’àmbit familiar 
 

La finalitat bàsica en aquesta àrea és realitzar una intervenció a l’entorn familiar de 
l’usuari perquè aquest entorn pugui suposar un recolzament bàsic per a ell, així com 
perquè li pugui oferir una estabilitat i uns llaços emocionals bàsics, potenciar el seu 
benestar i autonomia i afavorir també l’estabilitat i suport emocional dels familiars. 
 
Les relacions i els contactes amb els familiars es duen a terme mitjançant visites en el 
propi centre, mitjançant trucades telefòniques i mitjançant correu electrònic per tal de 
treballar amb ells les noves tecnologies i que les coneguin. Alguns residents també 
passen estades de diversos dies de durada a casa dels seus familiars.  
 
Els residents fan trucades a familiars i tutors un cop a la setmana. 
 
Amb totes les famílies s’ha fet un seguiment continuat. 
 
Processos d’incapacitació i tutela 
 

Durant l’any 2018 no s’ha dut a terme cap tràmit de canvi de tutoria; i no s’ha dut a 
terme cap procés d’incapacitació legal.  
 

Coordinació i Recursos externs 
 

Serveis Socials, Departament de Benestar Social i Família. 
 

69%

19%

6% 6%

Personal d'atenció directa

Personal tècnic

Personal sanitari

Administració
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S’ha rebut assessorament sobre normatives i legislació vigent, actuacions i canvis 
interns, etc. 
 

Recursos sòcio-sanitaris. 
 

Assistència Sanitària Col·legial 
 
És una mútua mèdica privada. Els casos en els que s’ha utilitzat ha estat en visites 
mèdiques a especialistes. El nombre d’usuaris que s’ha visitat per especialistes 
d’Assistència son:  podòleg (7 persones), digestiu (2 persones), cirurgià (2 persona), 
dermatòleg (3 persones), uròleg (2 persones), dentista (3 persones), oculista (2 
persones), ginecòleg (2 persones). 
 
 

 
 
 
CAP de la Torre de Claramunt 
 
Aquest servei s’ha canalitzat a través del metge de família de la zona i de la infermera. 
Cada resident té assignat un metge i una infermera del CAP. S’ha facilitat informació, 
visites mèdiques, derivació a serveis mèdics especialitzats i s’ha realitzat pautes de salut 
i de prevenció comunitària. 
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SESM-DI Barcelona i Manresa 
 

És en servei públic que ofereix atenció especialitzada a les persones amb discapacitat 
intel·lectual i patologia psiquiàtrica i/o trastorns de la conducta, des d’una  perspectiva 
multidisciplinària i comunitària. Durant s’ha començat el procés de derivació del Servei 
de Barcelona al de Manresa. 

 
Aparells Ortopèdics Curto / Ortopèdia Capellades 
 
Amb aquests serveis s’ha treballat per a què ens subministrin els aparells ortopèdics 
necessaris. 
 
Conveni amb Fundació Barraquer 
 
Durant el 2016 es va signar un conveni de col·laboració entre la Fundació Privada 
Gandhi, la Fundació Finestrelles i la Fundació Barraquer. D’aquest conveni se’n deriven 
una sèrie d’avantatges per als nostres usuaris. Durant l’any s’han fet revisions 
oftalmològiques gratuïtes als usuaris. De la Fundació Gandhi han participat 18 residents. 
 
 
Centre neuropsiquiàtric del sagrat Cor de Martorell. 
 

Durant aquest any no hi ha hagut cap resident que hagi esta ingressat en la unitat 
d’ingrés d’aguts. 
 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 

Ens proporcionen informació d’utilitat referent a la salut dels usuaris com campanyes 
de vacunació de la grip, consells preventius sobre les diferents estacions de l’any (els 
refredats a l’hivern, consells per a l’estiu...)  
 
 
Altres recursos o entitats 
 
DINCAT (Discapacitat Intel·lectual Catalunya membre de FEAPS). 
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La Fundació Gandhi està afiliada a DINCAT , el grup de referència de la discapacitat 
intel·lectual a Catalunya. Està format per 300 entitats sense ànim de lucre que treballen 
en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual. 
Des de DINCAT es rep assessorament legal, informació respecte als serveis de llar 
residència i Servei de Teràpia Ocupacional, suport familiar, tot tipus de prestacions, 
lleure, oci... 
 
Ajuntament de la Torre de Claramunt 
 

Des de l’ajuntament se’ns ha facilitat informació d’actes (festa major, dinars populars, 
balls...) en els quals han participat gairebé tots els residents. 
També s’ha demanat informació sobre: voluntariat, tramitació d’ajuts tècnics. 
S’han sol·licitat fes de vida de varis residents i compulsat alguns DNI’s. 
Ens faciliten material per les festes que organitzem dins del Centre. 
 
Ajuntament de Capellades 
 

Ens faciliten la participació a la Diada de Sant Jordi. 

 
 

Conclusions 
 
En el Servei de Llar residencia també s’ha posat èmfasi en la integració i relació dels 
residents en el seu entorn a través de les sortides que s’ha fet. Sortides a dinar al 
restaurant, colònies d’estiu, sortides a la hípica, sortides a l’Auditori...) 
 
Aquestes sortides han ajudat també a desenvolupar cognitivament les capacitats dels 
residents a través del coneixement de diversos aspectes de la realitat. 
 
S’ha incidit també en gran mesura en l’adquisició i manteniment d’hàbits d’autonomia 
personal, social i de salut física. S’han adaptat les activitats, ritmes i organització de la 
llar-Residència en relació al nivell de desenvolupament actual i a les necessitats que 
presenten les persones usuàries que integren el servei. 
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ANNEXOS 
 

Annex 1: Horari Servei de Teràpia Ocupacional 
  
 
  

HORARI ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES 
10-10,30h. Vestir-se adequadament amb la roba i les sabates de treball. 

Explicació del monitor de les activitats que es duran a terme durant 
el dia.  

10,30-14h. GRUP DE LA GRANJA: hi participen 6 residents (4 homes i 2 dona)  
  
GRUP DE NETEJA DE LA LLAR I TALLER DE CUINA: hi participen 3 
residents (2 homes i 1 dona) 
 
GRUP D’ESTIMULACIÓ PSICOMOTRIU: hi participen 4 residents (2 
homes i 2 dones)  
 
GRUP DE L’HORT: hi participen 6 residents (6 homes)  

15-16h Hàbits d’higiene personal: rentar-se les mans, la cara i les dents.  

16-19h. GRUP DE NETEJA DE LA LLAR I TALLER DE CUINA: hi participen 7 
residents (4 dones i 3 home) 
 
GRUP D’ESTIMULACIÓ PSICOMOTRIU: hi participen 6 residents (5 
homes i 1 dona) 
 
GRUP DE JARDINERIA: hi participen 6 residents (6 homes) 
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Annex 2: Horari de Servei Llar-Residència de dilluns a divendres 
  
 
  
HORARI HÀBITS I TASQUES 
7,30-8,00H 

Les dones es lleven i es dutxen. Els homes es lleven i es vesteixen. 
8,15-9,00H Els homes es vesteixen, s'afaiten, es renten la cara. 
9,00-9,45H Servir els plats a taula de l'esmorzar, esmorzar, desparar taula a qui li toqui; cada dia ho 

fa un resident diferent. Aprendre a assumir aquesta responsabilitat.  

9,45-
10,00H 

Netejar les taules i escombrar el menjador a qui li toqui. Rentar-se les dents. 

10,00-
13,30H 

STO. Cada resident es troba en el seu grup de treball. 

13,30-
14,00H 

Hàbits d'higiene abans de dinar: rentar-se la cara, les mans, anar al bany. 

14,00-15-
00H 

Servir els plats a qui li toqui; dinar; desparar taula, netejar les taules i escombrar el 
terra a qui li toqui. Assumir responsabilitats.  

15,00-
16,00H 

STO.  Hàbits d’higiene després de dinar (rentar-se les dents, les mans i la cara) i 
preparar-se per anar a treballar. Explicació del monitor de les activitats de la jornada de 
la tarda. 

16,00-
19,00H 

STO. Cada resident es troba en el seu grup de treball. 

19,00-
19,45H Els homes que treballen a l'hort es dutxen. Activitat de lleure.  
19,45-
20,00H Hàbits d'higiene abans de sopar. Es preparen les taules per sopar. 
20,00-
21,00H Sopar. Es treballen hàbits correctes d’estar a taula. 
21,00-
21,45H 

Portar el plat a la cuina amb ordre. A qui li toqui, segons llista, netejar taules, cadires i 
escombrar (assumir responsabilitats, puntualitat i netedat i ordre). 

21,45-
22,00H 

Hàbits d’higiene personal: posar la roba bruta a l’habitació de la roba (al cubell 
corresponent: roba blanca / color), posar-se el pijama, rentar-se les dents, cara i mans… 
S'aprofita la estona per conversar coses del dia o altres temes d'interés. 
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Annex 3: Horari de Servei de Llar-Residència Caps de setmana i festius 
  
 
HORARI DISSABTES I DIUMENGES 
8,30-09,30H Llevar-se, les dones es dutxen, els homes es vesteixen, es pentinan, s'afaiten; 

portar a terme els hàbits que assegurin una bona higiene i prevenció de les 
malalties. 

9,45-10H Parar taula i servir taula a qui li toqui. Assumir responsabilitats.  

10-10,45H Esmorzar, recollir els plats de taula (a qui li toqui) 
10,45-11H Netejar les taules i escombrar el terra. Hàbits d'higiene peronal(rentar-se les 

dents). 

11,00-12H Es fan tasques de neteja i ordre de la llar : fer el llit, estendre roba; un grup de 5 
homes va a la granja a donar de menjar als animals. 

12,00-14,00H Els residents es preparen per sortir. Si hi ha una sortida programada es fa. Si no, 
es fa una altra activitat (per exemple anar a passejar a algun poble del voltants). 
S'informa als residents en tot moment del que es farà.  

14,15-14,30H Parar taula i servir taula a qui li toqui. Assumir responsabilitats.  

14,30-15,30H Dinar, recollir els plats de taula (a qui li toqui); netejar i escombrar les taules 
(esforçar-se en la tasca encomanada, acudir puntualment a fer-la. Rentar-se les 
dents. 

15,30-17,00H 
Hora d'esbarjo. S'aprofita l'estona per veure una pel.lícula, llegir, fer algun joc, 
escltar música.  

17,00-19,00H Es duen a terme activitats fora de la residència.  
19,00-19,30H Els homes es dutxen, les dones es posen el pijama; es treballen hàbits 

personals: eixugar-se bé, pentinar-se, posar la roba bruta a rentar. 
19,30-20,00H Hàbits d'higiene abans de sopar: rentar-se les mans, anar al bany, parar taula a 

qui li toca, seure a taula a l'hora establerta. 
20,00-20,30H Sopar; recollir els plats de taula a qui li toqui, netejar i escombrar les taules i el 

terra. 
20,30-21,00H Hàbits d'higiene personal: rentar les dents. 
21,00-11,00H Els dissabtes a la nit hi ha una estona d'esbarjo, com veure la TV, fer algun joc, 

conversar amb els companys. /Els diumenges van a dormir 
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Annex 4: Relació de residents STO i Llar-Residència 
      
 

USUARIS 
ANY NAIX. GRAU 

DISC. DIAGNÒSTIC INCAPACITAT TUTELA 
Usuari 1 (STO i 
Llar) 

14/03/1961 65% A.C. i Trastorn de la 
coordinació i l'equilibri. 

Si Cosina 

Usuari 2 (STO i 
Llar 

28/01/1962 94% D. M. Severa Si Pares 

Usuari 3 (STO i 
Llar) 

15/11/1960 79% R. M. (S. de Down) Si Mare 

Usuari 4 (STO i 
Llar) 

28/03/1953 80% D. M. Severa Si Nebot 

Usuari 5 (STO i 
Llar) 

03/05/1973 75% R. M. Moderat (S. de 
Down) 

Si Germà 

Usuari 6 (STO i 
Llar) 

09/10/1957 75% R. M Lleuger. 
Deficiència dels sist. 
Neuromuscular. 

Si Germà 

Usuari 7 (STO i 
Llar) 

07/02/1958 66% R. M. Lleuger i A.C. Si Entitat 
tutelar 

Usuari 8 (STO i 
Llar) 

28/12/1962 65% D. M. Mitjana Si Entitat 
tutelar 

Usuari 9 (STO i 
Llar) 

10/07/1954 65% Retard Mental Moderat Si Germana 

Usuari 10 (STO i 
LLar) 

19/12/1967 76% D. M. Mitja. Transtorn 
de comportament. 

Si Germà 

Usuari 11 (STO i 
Llar) 

06/02/1935 85% D. M. Severa. Si Entitat 
tutelar 

Usuari 12 (STO i 
LLar) 

06/10/1949 75% Malaltia mental. Si Entitat 
tutelar 

Usuari 13 (STO i 
LLar) 

22/07/1968 75% R. M. Moderat. Si Entitat 
tutelar 
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Usuari 14 (STO i Llar) 08/04/1945 89% R.M. Lleuger,  

pèrdua audició, A. 
C. 

Si Germana 

Usuari 15 (STO i LLar) 21/02/1961 72% D. M. Lleugera i 
psicosi empeltada 

Si Entitat 
tutelar 

Usuari 16 (STO i LLar) 20/05/1967 72% T. Generalitzat del 
Desenvolupament. 

Si Pares 

Usuari 17 (STO i Llar) 03/07/1951 68% Transtorn de la 
personalitat. 
D.M.Límit. 

Si Germana 

Usuari 18 (STO i Llar) 21/02/1967 79% R. M. Moderat. 
A.C. 

Si Pares 

Usuari 19 (STO i Llar) 06/08/1952 65% Intel.ligència límit 
i A.C. 

Si Germana 

  
     

A.C. : Alteració Conducta/ D.M.: Deficiència 
Mental / R.M.: Retràs mental      
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