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El Centre Geriàtric Maria Gay, situat a la 
ciutat de Girona, és una institució 
privada sense ànim de lucre, amb més de 
40 anys d’experiència en l’atenció a les 
persones. El Centre destina part dels 
recursos que genera a l’Obra de l’Institut, 
que es porta a terme en diversos països 
d’Àfrica i d’Amèrica Llatina.

La seva activitat es divideix entre el 
servei de residència geriàtrica assistida 
–amb el seu Centre de Dia– i el servei 
sociosanitari –amb places de llarga 
estada i Hospital de Dia-.residenciamariagay.org

info.mgay@irsjg.org
972 21 30 66
C/ del Portal Nou, 12. 17004 Girona

Presentació  
de la Direcció

Presentem la memòria 2020, una memò-
ria d’un any molt difícil, especialment de-
dicada a la feina realitzada per controlar 
la pandèmia de la covid-19. En primer 
lloc, volem donar el nostre més sincer 
agraïment a tots els col·laboradors que, 
amb el seu esforç i treball, han demostrat 
la seva professionalitat durant aquest any 
tan dur. Malgrat les circumstàncies ex-
cepcionals, ells han fet possible que la 
cura i l’atenció als residents i les seves fa-
mílies fos la millor possible.

Al març, amb l’arribada del nou coronavi-
rus, vàrem haver d’aturar l’activitat d’aten-
ció diürna (Hospital i Centre de Dia), les 
teràpies de sala (cans, musicoteràpia, pa-
llassos...), i els projectes intergeneracionals 
i de voluntariat, per centrar-nos completa-
ment en la prevenció, la cura i la comunica-
ció entre residents i famílies. Ens trobàvem 
davant una malaltia desconeguda, sense 
guia clínica, amb protocols que canviaven 
constantment, poc material de protecció i 
un absentisme laboral alt. Gràcies a l’esforç 
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ció Europea per a la Gestió de la Qualitat 
(EFQM).

També hem treballat en el Projecte de 
Cures Musicals amb “SINGULAR, música i 
Alzheimer”, i hem iniciat el model Libe-
ra-Care de la “Fundación Pilares”, per re-
alitzar una atenció centrada en la persona 
sense subjeccions.

Estem molt orgullosos del treball realitzat, 
sempre amb una perspectiva que té en 
compte la missió i valors de l’Institut de 
Religioses de Sant Josep de Girona en la 
cerca de la millor atenció a les persones.

i la implicació de l’equip del Centre i de tot 
l’Institut, a finals de setembre l’activitat es-
tava força normalitzada.

Tot i les dificultats, hem celebrat el 150 ani-  
versari de l’Institut i hem continuat tre-
ballant en els nostres objectius assisten-
cials i de qualitat. Seguim desenvolupant 
el nostre Pla Estratègic 2019-2021 i hem 
iniciat el Servei d’Atenció a Domicili per 
donar continuïtat assistencial als serveis 
de Centre i Hospital de Dia.

Després d’obtenir el premi 2020 a “l’ex-
cel·lència en qualitat en atenció sociosa-
nitària i a les persones amb dependèn-
cia” de la Fundació Avedis Donabedian 
(FAD), continuem amb el nostre compro-
mís amb el model de qualitat de la Funda-

Equip directiu i superiora de la comunitat del Centre.

Sr. Jordi Pujiula
Director
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Recursos i professionals

Missatge dels nostres professionals al començament de la pandèmia.

Equipaments

Instal·lacions

Total llits 104

Llits adaptats 100%

Habitacions 
individuals

40

Habitacions dobles 32

Places Centre de Dia 40

Places Hospital 
de Dia

25

Altres 
equipaments

Sala de Centre de Dia

Sala d’Hospital de Dia

Sala de rehabilitació/
fisioteràpia

Sala de teràpia 
ocupacional i psicologia

Consultori mèdic

Consultori  
d’infermeria

Farmàcia

Perruqueria

Podologia

Bugaderia

Cuina pròpia

Espais comuns

Biblioteca

Cafeteria

Menjador

Sala d’actes

Sales de lectura

Sales polivalents  
(a cada planta)

Sala de jocs

Sala de manualitats

Sala de formació

Capella

Església

Jardí

4

02_Fulleto_CAT_Centre_Geriatric_Maria_Gay.indd   402_Fulleto_CAT_Centre_Geriatric_Maria_Gay.indd   4 22/11/21   15:2522/11/21   15:25



Comunitat  
del Centre

Superiora del Centre 1

Germanes 4

Total comunitat 5

Col·laboradors 
externs

Perruquera 2

Podòloga 1

Sistemes d’informació 1

Total col·laboradors 
externs

4

Recursos econòmics i inversions

Xifra de negoci

2.815.153 € Inversions en 
equipaments  
i infraestructures

207.921 €

†
†

†

†

†

Grup atenció 
indirecta

Grup  
social

Grup assistencial

Professionals

Grup assistencial (total) 53

Personal mèdic 1

Personal d’infermeria 7

Psicòloga 1

Farmacèutica 1

Fisioterapeuta 1

Auxiliars de clínica i geriatria 42

Grup social (total) 5

Treballadora social 1

Terapeuta ocupacional 1

Pastoral de la Salut 1

Educadora social 1

Animació 1

Grup atenció indirecta (total) 30

Direcció 1

Administració 1

Serveis d’hostaleria 1

Manteniment 1

Recepció 5

Personal de neteja 12

Personal de cuina 9

Total professionals 88

Total  
professionals

88

5

53

30
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Cartera  
de serveis

Àrea 
medicoassistencial 

Hospital de Dia

Centre de Dia

Servei mèdic

Neurologia

Infermeria

Nutrició

Teràpia ocupacional

Fisioteràpia/ 
rehabilitació

Psicologia

Farmàcia

Podologia

Reflexologia

Massoteràpia

Quiromassatge

Gimnàstica de 
manteniment

Valoracions geriàtriques 
integrals

Plans Individuals 
d’Atenció 
Interdisciplinaris

Àrea sociocultural
 

Treball social

Educació social

Animació sociocultural

Sortides i activitats

Biblioteca i hemeroteca

Serveis a  
usuaris/es  
i familiars

Atenció a usuaris/es  
i famílies

Treball social

Pastoral de la Salut 

Acompanyaments 
externs 

Perruqueria 

Recepció

Administració

Sistemes d’informació 

Menú especial en la Jornada Mundial del Malalt.

Serveis  
d’hostaleria

Cuina pròpia

Bugaderia

Repàs de roba

Neteja

Manteniment

Menjador social
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Activitat 
assistencial

Atenció residencial Llarga 
estada SS*

Privada Total

Places (capacitat) 24 80 104

Usuaris atesos 54 104 158

Ingressos totals 31 29 60

Ocupació 89,62% 83,56% 84,94%

*Sociosanitària.

Atenció diürna Centre de 
Dia privat

Centre de  
Dia concertat

Hospital 
de Dia 

concertat

Places 33 7 25

Usuaris atesos (total) 21 15 56

Menjador principal del Centre.
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Principals  
accions realitzades

Covid-19  
al centre

La irrupció de la pandèmia va fer imprescindible canviar de dalt a baix la 
manera d’organitzar-nos i cuidar les persones grans que viuen a la 
Residència, seguint les mesures de prevenció i control de la infecció per 
SARS-CoV-2 (covid-19).

●  Adquisició de grans quantitats de material de protecció per millorar 
l’atenció i la prevenció de la infecció.

●  Increment en la contractació de personal de neteja.

●  Desinfecció de tots els espais del Centre, interiors i exteriors, readaptant 
els procediments de neteja i desinfecció amb productes específics.

●  Servei de suport en gestions indispensables (compra d’efectes personals, 
roba, etc.).

Logística

●  Creació del gabinet de crisi per coordinar treballs orientats cap al benes-
tar dels residents, la comunicació amb les famílies i el suport als treballa-
dors.

●  Disseny i seguiment del Pla de Contingència per a la prevenció i resposta 
davant l’aparició de casos i brot de covid-19.

●  Seguiment, publicació, comunicació i supervisió contínua de l’aplicació 
dels protocols i recomanacions marcats per les autoritats sanitàries.

●  Sectorització del Centre per unitats de convivència establint protocols, 
circuits i horaris d’atenció.

●  Certificació Applus+ en el Protocol d’Higienització i Control de malalties 
per infecció respiratòria com la covid-19.

Qualitat  
i estratègia

8
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●  Disseny de les mesures d’aïllament i creació d’una sala a aquest efecte 
per a casos confirmats o greus.

●  Seguiment del Pla de Contingència per, si s’escau, fer aïllament a les ha-
bitacions, seccions, plantes o a la totalitat del Centre.

●  Increment del personal assistencial.

●  Formació al personal sobre el nou coronavirus, la utilització dels equips 
de protecció individual, les mesures de prevenció de la infecció, i sobre 
els protocols i guies d’actuació si hi ha sospita o cas de covid-19.

●  Dotació de material de prevenció per al personal i els residents: gel, mas-
caretes, etc.

●  Col·laboració amb l’Atenció Primària de la zona en la realització de PCR i 
altres tipus de test de la covid-19 a professionals i residents.

✙
Àrea sanitària

●  Elaboració i publicació de cartells amb mesures de prevenció de la in-
fecció.

●  Creació d’un grup de correu electrònic per a l’enviament periòdic d’in-
formació a les famílies sobre l’estat general del Centre.

●  Realització de videotrucades entre residents i familiars.Comunicació

●  Adaptació dels cronogrames d’activitats per unitats de convivència.

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

●  Potenciació de les activitats a l’aire lliure.

●  Videotrucades amb familiars i enviament de vídeos personalitzats.
Àrees 

terapèutiques

Serveis suspesos temporalment

● Hospital de Dia
● Centre de Dia
● Servei de perruqueria
● Servei de podologia 
● Suspensió de nous ingressos 
● Suspensió dels actes religiosos grupals

i

9
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Actes institucionals del 150 aniversari de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona

Es va gaudir de celebracions, actes i esdeveniments diversos durant l’any 2020 per comme-
morar la creació de l’Institut en terres gironines.

Acte de celebració del 150 aniversari de l’Institut.

Participació en el Projecte Branyas

El Centre participa en un gran estudi sobre l’impacte de la covid-19 en les condicions de salut 
de les persones grans en residències i centres de salut catalans.

El doctor del Centre amb dues membres del projecte Branyas.

Altres activitats  
especials

10
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Protocol operatiu de sortides i visites familiars per Nadal

El Departament de Salut i el Centre van preparar un protocol operatiu sobre la interacció re-
sidents-familiars i treballadors en període de Nadal a les residències de gent gran. Les reco-
manacions i mesures van fer incidència a les visites dels familiars i a les sortides dels residents.

Personal del Centre animant durant les activitats del Nadal.

Inici de campanya de la vacunació contra la covid-19 al Centre

Per promoure entre la població la vacunació responsable, el dilluns dia 28 de desembre de 
2020 es va realitzar la sessió informativa sobre la seguretat i l’eficàcia de la vacuna de la co-
vid-19. El mateix dia a la tarda també es va fer un seminari web formatiu, destinat als familiars 
de centres residencials, amb la ponent Dra. Carmen Cabezas, subdirectora de Promoció de la 
Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Visita d’una familiar, amb totes les mesures de seguretat.
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Qualitat

Objectius estratègics i Pla de Qualitat

Els objectius del Pla  
de Qualitat van ser:

  Continuar acreditant el Centre i els seus diferents serveis en la nova Norma ISO 
9001:2015 i UNE 158101.

  Ampliar la cartera de serveis amb l’Atenció Domiciliària.

  Millorar el confort de les nostres instal·lacions.

  Mantenir la teràpia cognitiva als pacients amb el perfil adequat.

  Millorar l’atenció als cuidadors dels usuaris d’atenció diürna.

  Mantenir el grau de satisfacció dels usuaris/famílies dins l’estàndard habitual  
del Centre.

  Millorar les valoracions geriàtriques dels usuaris.

  Realitzar el Pla Individual d’Atenció Interdisciplinària a l’ingrés dels residents.

  Augmentar la satisfacció del personal.

  Augmentar la seguretat dels pacients.

  Millorar la qualitat del Centre implementant el nou model EFQM i preparació de 
la propera auditoria del CatSalut.

✔
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Enquesta realitzada a:  

41  usuaris (residents 

i familiars)Qualitat percebuda per dimensions

% de satisfacció

Satisfacció global 
(sobre 10 punts)

8,9

Atenció psicosocial

88,6%

Comunicació i participació

80,0%

Valoració del personal

97,5%

Atenció rebuda

97,4%

Confort

81,2%

Tracte de la intimitat i l’autonomia

92,0%
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Indicadors sociosanitaris  
de llarga estada

Prevalença infeccions nosocomials (diari) 0,42% 

Incidència infeccions nosocomials x 1.000 dies estada 4,19

Incidència de caigudes x 1.000 dies estada 2,59 

Prevalença de llagues 8,05%

Prevalença de subjeccions 4,38%

Derivacions hospitalàries urgents <10%

Estades temporals per descans familiar 9 

Pacients atesos per dolor amb millora de símptomes 85%

Informe d’alta amb 48 hores d’antelació 98%

Estades inferiors a 123 dies 28%

Trasllats a hospitals d’aguts 5%

Auxiliars geriàtriques en planta.
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Certificacions, premis,  
reconeixements i acreditacions

  Premi nacional 2020 de la Fundació Avedis 
Donabedian (FAD) a “l’excel·lència en 
qualitat en atenció sociosanitària i  
a les persones amb dependència”.

  Certificació norma ISO 9001:2015 i norma 
UNE 158101 en la gestió del centre 
residencial i centre de dia amb servei per  
a la promoció de l’autonomia personal.

  Autoavaluació model EFQM de qualitat 
sanitària.

  Certificació Applus+ 2020 en el Protocol 
d’Higienització i Control per a la prevenció 
d’infecció per malalties respiratòries, com 
la covid-19.

  Certificat d’adhesió a la Xarxa d’Hospitals i 
Centres Promotors de la Salut de 
Catalunya. Setembre 2020.

El director del Centre (dreta) recollint el premi  
de la Fundació Avedis Donabedian.
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Concert personalitzat del nostre  
estimat Ovidi Llorente, per Nadal.

Videoconferència amb familiars.

Enguany el campionat de dòmino es va celebrar per unitats de convivència. 
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L’Obra  
de l’Institut

residenciatura.org 

L’Obra de l’Institut 17
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L’Obra  
de l’Institut

L’Obra de l’Institut de Religioses de Sant 
Josep de Girona es desenvolupa princi-
palment a Àfrica i Amèrica Llatina, en àre-
es empobrides en què l’accés a la sanitat, 
a l’educació o a les cures dignes en la ve-
llesa és molt difícil.

Els Centres que formen part de l’Obra 
ofereixen els seus serveis a molt baix cost 
–de vegades fins i tot gratuïtament–, sem-
pre buscant l’equilibri entre la millor 
 atenció i la sostenibilitat del Centre i els 
seus professionals. A més de donar res-
posta a necessitats sanitàries, educatives 

o geriàtriques, s’impulsen projectes d’aju-
da al desenvolupament socioeconòmic de 
les comunitats locals, buscant una millora 
global i de futur.

Tot això és possible gràcies al finança-
ment rebut per part de l’Institut, així com 
de les Clíniques i Residències que té a 
Europa, que contribueixen amb part dels 
recursos que generen. També per l’extra-
ordinària generositat d’organismes i enti-
tats públiques i privades, així com de be-
nefactors particulars que dipositen la 
seva confiança en el bon fer de l’Obra.

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

Institut de Religioses de Sant Josep de Girona18
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L’Institut  
en el món

Hogar Sagrada Familia
Santa Fe de Bogotá, 

Colòmbia

Casa del Anciano 
Los Tres Reyes 
Tizimín, Mèxic

Cruz del Eje, Argentina

Banyoles, Girona

Centre Geriàtric Maria Gay
Girona

Residència Santa  
Maria del Tura

Olot, Girona

Clínica Santa Elena
Madrid

Colegio Santa Teresa 
Porcuna, Jaén

Centre d’Éducation Rubare 
Centre de Développement de Rubare  
(gestió cedida)
Centre de Salut de Rubare  
Rubare, RD del Congo

Clínica Nostra Senyora 
 del Remei
Barcelona

Residència Nazaret 
Malgrat de Mar, Barcelona

Dispensario  
de San José 
Mérida, Venezuela

Col·legi Sagrada Família 
Vila-roja, Girona

Residencia San José
Burjassot, València

Casa di Cura Pio XI
Roma, Itàlia

Clínica Nuestra Señora de 
los Remedios 
Cali, Colòmbia 

Hogar Santa Inés 
Cali, Colòmbia

Centro Médico 
María Gay Tibau - La Nave 

Cali, Colòmbia
Fundación Hogar Nazaret 

Agua Blanca 
Cali, Colòmbia

Casa de Espiritualidad Santa 
Elena

Cali, Colòmbia

Casa Santa Elena
Solius, Girona

Lima i Arequipa 
Perú

Centre de Salut de Nyarusange
Foyer Nyarusange
Nyarusange, Ruanda

Nairobi, Kènia

Centres propis

Centres en col·laboració

Altres països on som  
presents

Centro de Salud María Gay  
Bata, Guinea Equatorial

Centre Médical Catholique de Nkolondom
Yaoundé, Camerun

L’Obra de l’Institut 19
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Estimats col·laboradors, benefactors i amics  
de l’Obra de l’Institut, 

A través d’aquestes línies, en nom de l’Institut i del 
meu propi, us vull transmetre un missatge d’espe-
rança, ple d’il·lusió i optimisme, tot i que aquest any 
2020 hagi estat tremendament dur i difícil a causa 
de la pandèmia mundial de la covid-19.

Si bé hem hagut d’afrontar moltes dificultats provo-
cades per aquest nou virus, amb la vostra confiança 
en la nostra missió de servir i vetllar les persones 
que més ho necessiten i treballant per readaptar- 
nos a les situacions que es presentaven, hem pogut 
continuar cuidant de la salut dels nostres pacients i 
portant a terme projectes d’ajuda al desenvolupa-
ment econòmic, social i educatiu.

En plena crisi sanitària mundial, les comunitats des-
favorides són les que més necessiten l’esperit fra-
ternal de la humanitat per no sumir-se, encara més, 
en la pobresa, la malaltia i/o el conflicte. Tot i que 
no és possible albirar el que ens depararà l’any que 
ve, confiem en la generositat i l’empatia de tots/es 
per continuar construint un món millor.

Com Sant Pau als filipencs, desitjo gràcia i pau als que col·laboren, ajuden a conèixer i/o 
formen part de l’Obra social de l’Institut.

Un altre any més, en nom de l’equip de Missions, gràcies per la vostra solidaritat i com-
promís.

Carta de la Delegada 
General de Missions

Ana Mérida Montoya
Delegada General de Missions

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

Institut de Religioses de Sant Josep de Girona20
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Projectes i  
accions destacats

L’Obra de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona està basada en 
els principis de l’humanisme cristià i de la responsabilitat amb la soste-
nibilitat i el medi ambient. Sobre aquests pilars s’han desenvolupat di-
verses activitats i projectes, com ara:

  Adquisició de quatre màquines de cosir per al projecte de dones 
emprenedores (Taller de costura de Nyarusange, al Camerun).

  Subvenció del material didàctic d’un orfenat al Camerun. 

  Suport a l’alimentació de pacients hospitalitzats lluny del seu lloc 
d’origen, al Centre de Salut de Rubare (R. D. del Congo). Molts d’ells 
provenen de zones rurals i no tenen família que pugui acompa-
nyar-los i ajudar-los a menjar. Amb la preparació d’un esmorzar nu-
tritiu s’aconsegueixen dos objectius: afavorir el restabliment dels 
malalts i donar-los una atenció càlida i humana.

  Subvenció per a l’adquisició de mobiliari per al Dispensario de San 
José, a Mèrida (Veneçuela). Aquest es troba en obres i preparant-se 
per reprendre la seva activitat sanitària i social.

  Suport a l’escolarització de 103 nens i nenes de Butare (Ruanda), 
Obili i Nkolondom (Camerun).

  Construcció de quatre habitatges i suport econòmic per a la rehabi-
litació de dos més, per a famílies en situació de vulnerabilitat econò-
mica a Ruanda i R. D. del Congo.

✔✔
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Taller de costura de Nyarusange (Ruanda).

Un dels habitatges construïts per a famílies en situació de vulnerabilitat.
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Alumnat del Centre d’Éducation Rubare (R. D. del Congo).

Formació per a mares caps de llar al Centro Médico María Gay Tibau - La Nave (Cali, Colòmbia).
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irsjg.org

clinica-santa-elena.org

clinicasalus.org

residenciamariagay.org

residenciatura.org

residencianazaret.org

residencialsanjose.org

irsjg.org

casadicurapioxi.it

casa-santa-elena.org

casadesantaelena.com

irsjg.org

hogarsantaines.com

hogarsagradafamilia.com.co

irsjg.org

irsjg.org

centromedicomariagay.com

clinicaremei.org

clinicadelosremedios.com.co

 sites.google.com/site/escolasagradafamiliagirona

irsjg.org

01_Fulleto_CAT_Obra_social.indd   2401_Fulleto_CAT_Obra_social.indd   24 22/11/21   15:2322/11/21   15:23


