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El Centre Geriàtric i Sociosanitari Maria Gay és una institució privada, sense ànim de lucre, amb més de  
145 anys d’experiència en l’atenció a les persones i que destina part dels recursos que genera a l’Obra  
de l’Institut en diversos països d’Àfrica i l’Ámèrica 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.

Ofereix places privades i públiques per mitjà de l’acreditació amb el Servei Català de la Salut i el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Família.

www.residenciamariagay.org
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Aquesta és la nostra memòria de l’any 2017, que re-
cull l’activitat assistencial, científica i social que hem 
desenvolupat al llarg d’aquest exercici.

En aquest període hem atès 271 persones i les seves 
famílies, mitjançant els nostres serveis de llarga esta-
da en sociosanitari, residència assistida, places de 
prestació econòmica vinculada, Hospital de Dia, 
Centre de Dia privat i Centre de Dia públic, amb un 
grau de satisfacció global de 8,8 sobre 10.

Aquesta memòria presenta moltes accions, però cal 
ressenyar: 

J  La rehabilitació i obertura de les noves habita-
cions de les plantes primera i segona de la zona 
nord, amb el seguiment de les obres del Pla Es-
tratègic i amb la sectorització d’emergència a to-
tes les plantes d’hospitalització. 

J  Continuïtat amb les acreditacions de qualitat assis-
tencial: norma ISO 9001:2008 i norma UNE 158101.

J  Augment de la nostra activitat en el Centre de 
Dia i la residència assistida.

J  7 noves places públiques de Centre de Dia amb 
el Departament de Treball, Afers Socials i Família.

J  Increment en les noves tecnologies, amb la nova 
instal·lació d’una pantalla tàctil gegant per als 
usuaris i la constància en el nostre twitter insti- 
tucional i en el blog d’atenció a la gent gran 
(http://atenciogentgran.org) i la nostra pàgina 
web (http://residenciamariagay.org) 

Som conscients del repte que suposa la feina ben 
feta i dur-la a terme amb constància i perseverança, 
però des del Centre Maria Gay volem agrair-vos de 
tot cor l’esforç per desenvolupar el compromís de 
millora constant dels nostres serveis i la tasca ben 
feta. També us volem transmetre que aquest any 
2017 el balanç econòmic s’ha estabilitzat, i això  
ens fa refermar en els nostres valors i els nostres 
objectius.

I això només és possible amb el suport i la confiança 
que dipositeu en la nostra tasca.

Jordi Pujiula
Director

Equip directiu.
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Recursos i 
professionals

Equipaments

Nre. llits total 90

Nre. llits adaptats 90

Nre. habitacions individuals 54

Nre. habitacions dobles 18

Nre. places Centre de Dia 40

Nre. places Hospital de Dia 25

Sala de rehabilitació / fisioteràpia

Sala Hospital de Dia

Sala Centre de Dia

Sala de teràpia ocupacional i psicologia

Consultori mèdic

Consultori d’infermeria

Farmàcia

Perruqueria

Podologia

Bugaderia

Cuina pròpia

Personal de neteja propi

Repàs de roba

Espais comuns

Menjador

Sala d’actes

Sala de manualitats

Sala de formació

Biblioteca

Cafeteria

Sales de lectura

Sales polivalents  
(en cadascuna de les plantes)

Sala de jocs

Església

Capella

Jardí

Recursos econòmics  
i inversions

Xifra de negoci: 2.480.817 €

Inversions en equipaments 
i infraestructures: 578.167 €

Passadís d’una planta.Habitacions.
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Professionals

Total professionals 78

Superiora i comunitat 8

Grup assistencial (total) 42

Personal mèdic 1

Personal d’infermeria 6

Farmacèutica 1

Fisioterapeuta 2

Gerocultors 12

Auxiliars de clínica  
i geriatria

20

Grup social (total) 4

Treballadora social 1

Terapeuta ocupacional 1

Pastoral de la Salut i  
Voluntariat

1

Animació 1

Grup atenció indirecta 
(total)

24

Direcció 1

Administració 1

Serveis d’hostaleria 1

Manteniment 1

Recepció 4

Podòloga 1

Perruqueria 2

Personal de neteja 7

Personal de cuina 6

Personal del Centre.
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Cartera de serveis

Àrea  medicoassistencial
Hospital de Dia

Centre de Dia

Servei mèdic

Neurologia

Infermeria

Nutricionista

Teràpia ocupacional

Fisioteràpia / Rehabilitació

Psicologia

Farmàcia

Podologia

Reflexologia

Massoteràpia

Quiromassatge

Gimnàstica de manteniment

Valoracions geriàtriques integrals

Plans individuals d’atenció interdisciplinaris

Àrea sociocultural
Animació sociocultural

Sortides i activitats

Biblioteca i hemeroteca

Serveis d’hostaleria
Cuina pròpia

Bugaderia

Repàs de roba

Neteja

Manteniment

Menjador social

Bugaderia.
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Activitat assistencial

Llarga estada S.S. Privat Total

Places (capacitat) 24 67 91

Usuaris atesos 56 105 161

Ingressos totals 33 38 71

Ingressos sense temporals 26 38 64

Baixes totals 33 36 69

Baixes sense temporals 26 36 62

Baixes per èxitus 16 16 32

Ingressos/baixes temporals 0,9 1,04 0,97

Estades disponibles 8.626 24.522 33.148

Estades reals 8.455 24.185 32.640

Ocupació del període 98,02% 98,63% 98,33%

Ocupació al tancament anual 99,74% 100% 99,87%

Rotació mensual (mitjana) 11,19% 4,4% 7,8%

Rotació anual acumulada 142,3% 53,2% 97,75%

Teràpia amb gossos.

Serveis a usuaris i famílies
Atenció a usuaris i famílies

Treball social

Pastoral de la Salut

Acompanyaments externs

Voluntariat

Perruqueria

Transport adaptat

Recepció

Administració

Sistemes d’Informació
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Atenció residencial Centre de Dia Hospital de Dia

Places 40 25

Dies/sessions disponibles 10.080 6.300

Dies/sessions reals 2.180 6.357

Ocupació 21,63% 100,9%

Rotació anual acumulada 75,3% 40,4%

Usuaris atesos (total) 39 67

Usuaris atesos (mitjana mensual) 20 50

Activitat de Carnaval.Arrossada familiar.

Activitat de música i ball.Activitats de psicomotricitat.
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Qualitat

Objectius estratègics  
i Pla de Qualitat

Objectius Pla de Qualitat 2016-2017:

J  Acreditar al centre i els seus dife-
rents serveis amb nova Norma 
ISO 9001:2015. 

J  Mantenir Acreditació ISO 9001: 
2008 (2016).

J  Ampliació Cartera de Serveis: 
atenció domiciliària.

J  Millorar el confort de les nostres 
instal·lacions (Obres fase 5).

J  Augmentar en un 20% la teràpia 
cognitiva a tots els pacients.

J  Millorar l’atenció als cuidadors 
dels usuaris d’atenció diürna 
(Creació de grup d’atenció al cui-
dador per mitjà d’una sessió quin-
zenal a partir de l’abril de 2016).

J  Mantenir el grau de satisfacció 
dels usuaris dins l’estàndard habi-
tual del Centre.

J  Millorar les valoracions geriàtri-
ques dels usuaris (MEC anual a 
tots els usuaris d’atenció, ABVD a 
tots els usuaris d’atenció geriàtri-
ca, valoració d’animació a tots els 
usuaris d’atenció geriàtrica). 

J  Realitzar un PIAI a l’ingrés (dins 
dels primers 15 dies) en un 80% 
dels usuaris d’atenció diürna.

J  Disminuir les no conformitats (re-
gistres Nutrilab) del servei de cui-
na en un 30%.

Terrassa exterior.

Qualitat en el treball.
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Qualitat percebuda per dimensions

% de satisfets o molt satisfets Usuaris (residents  
i familiars)

Treballadors

Percepció de la qualitat tècnica 96,5% 93%

Organització i continuïtat 93% 89%

Confort 91,9% 81%

Comunicació i participació 94,8% 90%

Atenció psicosocial 88,4% 91%

Tracte de la intimitat i l’autonomia 97% 87%

Satisfacció general 98,4% 83%

Satisfacció global (sobre 10 punts) 8,94 7,67

Enquestes realitzades 83 20

Reunió de treball.
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Satisfacció per dispositiu
(sobre 10 punts)

Usuaris geriàtrics 8

Usuaris Hospital de Dia 8,5

Usuaris Centre de Dia 9

Familiars usuaris geriàtrics 8,7

Familiars usuaris sociosanitaris 9,2

Familiars usuaris Hospital de Dia /  
Centre de Dia

8,6

Indicadors sociosanitaris 
de llarga estada

Prevalença infeccions nosocomials 14,34%

Incidència infeccions nosocomials × 
1.000 dies estada

4

Incidència de caigudes × 1.000 dies 
estada

1,90

Prevalença d’úlceres 4,45%

Prevalença de subjeccions 11,62%

Derivacions hospitalàries urgents < 5%

Estades temporals per descans  
familiar

6

Pacients atesos per dolor amb millora  
de símptomes

90%

Informe d’alta amb 48 hores d’antelació 95%

Estades inferiors a 123 dies 48%

Trasllats a hospitals d’aguts 4%

Ràtios de personal 0,6

Teràpia a residents (psicomotricitat).
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J  Certificat d’adhesió a la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya. Setembre 2017.

J  Agraïment per la implicació en el Programa de Voluntariat per la Llengua i reconeixement de la contribu-
ció al foment de l’ús del català i de la cohesió social tot enriquint les trobades de les parelles lingüístiques. 
Novembre 2017.

J  Certificació de les Anàlisis de Perill i Punts de Control Crític (APPCC) i control analític d’aliments, neteja, 
desinfecció i aigües. NUTRILAB 2017.

J  Reconeixement de Formació Professional pel Departament d’Ensenyament i el Consell General de Cam-
bres de Comerç de Catalunya. 2016-2017.

J Acreditació del Servei Català de la Salut pel compliment dels objectius sociosanitaris. Febrer 2017.

J Autorització i registre pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

J  Certificat de qualitat ISO 9001:2015 en la gestió de l’activitat de residència, sociosanitari de llarga estada, 
Hospital de Dia i Centre de Dia.

J  Certificat de qualitat norma UNE 158101 en la gestió del centre residencial i Centre de Dia amb servei per 
a la promoció de l’autonomia personal.

J Certificació sobre protecció de dades de salut (LOPD) per AT Group. 2014-2016.

Certificacions, premis, 
reconeixements, acreditacions
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L’Institut en el món

Hogar Sagrada Familia
Santa Fe de Bogotá, 

Colòmbia

Casa del Anciano 
Los Tres Reyes 

Tzimin, Mèxic

Clínica Nuestra 
Señora de los 

Remedios 
Cali, Colòmbia

Hogar Santa Inés
Cali, Colòmbia

Centro Médico 
María Gay La Nave 

Cali, Colòmbia

Fundación Hogar Nazaret 
Agua Blanca

Cali, Colòmbia

Casa del Buen Samaritano 
y Hospital Aurelio Crespo 
Cruz del Eje, Argentina

Centro Médico 
Parroquial El Milagro 

Lima, Perú

Centro Médico Parroquial 
San José de Tiabaya 

Arequipa, Perú

Clínica Salus Infirmorum
Banyoles, Girona

Centre Geriàtric Maria Gay
Girona

Residència Santa  
Maria del Tura

Olot, Girona

Clínica Santa Elena
Madrid

Colegio Santa Teresa 
Porcuna, Jaén

Centre Médical Catholique 
de Nkolondom
Camerun

Centre d’Éducation et de 
Développement de Rubare  
República Democrática del Congo 

Clínica Nostra Senyora 
 del Remei
Barcelona

Residència Nazaret 
Malgrat de Mar, Barcelona

Centro de Salud  
María Gay de Bata
Guinea Equatorial

Centre de Salut de Nyarusange
Ruanda

Centro Médico 
Arquidiocesano 
San José 
Mérida, Veneçuela

Col·legi Sagrada Família 
Vila-roja, Girona

Residencia San José
Burjassot, València

Casa di Cura Pio XI
Roma, Itàlia

Casa de Espiritualidad 
Santa Elena

Cali, Colòmbia

Casa Santa Elena
Solius, Girona
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L’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona és una institució religiosa fundada per la venerable Mare 
Maria Gay Tibau el 1870 a la ciutat de Girona.

Disposa de clíniques i residències a Europa que contribueixen, amb part dels recursos que generen, a la 
presència i la feina que l’Institut desenvolupa a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina amb centres de salut i projectes 
concrets que donen suport a la seva tasca.

www.irsjg.org

Centre Mèdic de Nkolondom (Camerun).

Carta de la Delegada General de Missions
Estimats col·laboradors i benefactors de l’obra i els projectes de l’Institut,

Un any més, tinc el plaer de presentar les accions i els recursos destinats a la construcció d’un món més just 
i solidari, per a molts rostres i persones que han gaudit d’una porta oberta al seu futur, d’assistència en les 
seves necessitats bàsiques de salut o de la construcció d’un sostre digne on allotjar els seus éssers estimats.

Aquest 2017 el vam iniciar amb ànim renovat per viure en clau de missió, no tan sols amb les germanes que 
conformem l’Institut, sinó també amb els nostres col·laboradors o amb les persones afins als valors cristians.

Com a Delegada de Missions soc testimoni de la gratuïtat de Déu envers mi mateixa i envers l’Institut. Som 
a punt de celebrar els 150 anys de l’inici de l’apostolat a Girona i avui ens trobem en 13 països. Amb tanta na-
turalitat com si l’esperit missioner i el lliurament als necessitats fossin una tasca fàcil, al costat de les nostres 
germanes, cadascun de vosaltres des de l’activitat que desenvolupeu en favor dels qui acuden als nostres 
centres i comunitats, ha realitzat l’Obra que el Senyor els demanava: “Ser anunci de la BONA NOVA”.

Espero que d’aquí a un any puguem dir aquí, en el mateix lloc, que hem complert els nostres compromisos i 
aspiracions personals amb la societat i amb l’Institut.

Moltes gràcies,
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Projectes i accions destacats

Eng. Eduardo. Projecte Rubare (RD del Congo).

La nostra feina està basada en una sèrie de principis 
humans i de responsabilitat amb el medi ambient. 
Sobre aquests pilars hem desenvolupat diverses ac-
tivitats, com per exemple:

J Consolidar el Projecte de la “Sucrera de Sant 
Josep” de Rubare.

Per això hem efectuat una experiència de treball 
en una sucrera rural del municipi de Santo Do-
mingo, al departament d’Antioquia (Colòmbia). 
Després d’aquesta experiència, el que haurem 
après serà implementat a la “Sucrera de Sant Jo-
sep” de Rubare, a la RD del Congo.

Així mateix, hem elaborat diversos projectes entre 
els quals destaquen:

J Construcció i dotació de l’Escola Primària a la 
zona de Rubare (RD Congo).

Com una alternativa per proporcionar cobertura 
a un nombre elevat de nens en edat escolar, que 

viuen en aquella àrea sense la possibilitat de se-
guir els estudis a causa de l’escassa oferta edu-
cativa de la regió, ja que es tracta d’un assenta-
ment de població jove que va ser desplaçada de 
la zona rural arran del conflicte armat.

J Construcció d’una sala per a l’atenció persona-
litzada de joves portadors de VIH a Nkolondom.

Presentat a la Fundació Roviralta. L’objectiu 
d’aquesta sala és oferir als joves portadors del vi-
rus un espai destinat exclusivament per a ells, en 
el qual puguin compartir amb menors de la seva 
mateixa edat i participar en diferents activitats 
culturals, recreatives, educatives i esportives. 
Això els ajudarà en el seu tractament.

J Reparació d’instal·lacions de la casa habitació de 
la Comunitat de Siloe – Cali (Colòmbia).

En l’actualitat, la casa és propietat de l’Arxidiòcesi 
local i allotja quatre germanes. L’immoble es tro-
bava molt deteriorat en la seva estructura física, 

J  
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cosa que dificultava la tasca de la comunitat, que 
és l’encarregada de l’administració de la Llar In-
fantil Lleras Camargo (que atén 450 nens i nenes 
en situació de vulnerabilitat), de la Fundació 
Granja Escola Nueva Miravalle.

Finalment, podem destacar que amb fons propis de 
l’Institut hem patrocinat diversos projectes a l’Àfrica i 
a l’Amèrica Llatina, en què destaca la tramesa de 
268.737 euros d’ajudes a moltes persones que avui 
estudien o s’allotgen sota un sostre per la solidaritat 
de l’Institut.

Instal·lacions de la “Sucrera de Sant Josep” de Rubare.

Escola Maternal de Rubare (RD del Congo). Centre Mèdic de Nkolondom (Camerun).
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Voluntariat 

En fer memòria mirem cap al passat per agrair allò 
que hem viscut. Aquest agraïment ens fa ser cons-
cients de la història que hem anat construint i vivint 

entre tots els voluntaris. Història que entre tots hem 
entreteixit, que ara passem pel cor i que ens llança 
cap al futur.

Hem celebrat la I Trobada de Voluntaris Internacio-
nals, que ha tingut lloc a la Casa Santa Elena de So-
lius (Baix Empordà). La finalitat de l’esdeveniment era 
que els voluntaris internacionals es coneguessin en-
tre ells, i oferir-los la formació necessària per al de- 
senvolupament de la seva acció. La Trobada ha coin-
cidit amb la “VIII Jornada Nacional de Voluntariat” i el 
tema tractat ha estat “Cuidar-se per cuidar”, impartit 
per la Sra. Núria Vallosera, que ha proporcionat eines 
per a l’autocura.

Aquest any, els voluntaris internacionals han partici-
pat en diverses activitats, com ara:

Nre. voluntaris Lloc Acció voluntària

3 Rubare (RD del Congo) Recollida de dades per al pla estratègic, i suport al centre 
de desenvolupament pel que fa a l’administració i el 
funcionament.

3 Ambato (Ecuador) Acompanyar els malalts amb càncer de la Casa de la 
Divina Misericòrdia.

2 Arequipa (Perú) Col·laboració en el Centre de Salut, Biblioteca i Casa 
Bressol.

1 Nkolondom (Camerún) Col·laboració en el Centre de Salut.

Voluntariat a la Casa Bressol (Arequipa, Perú).
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Ser voluntari és una manera de viure, de ser, que no se circumscriu a un moment determinat de la vida. Ser 
voluntari o voluntària ens marca per sempre.

Agraïm a totes les persones que comparteixen part del seu temps i de la seva vida de manera desinteressada 
amb altres persones. La seva presència i acció en els nostres centres contribueix a l’atenció de la persona en 
totes les seves dimensions. A totes i a tots: GRÀCIES!

Voluntariat a la Casa Bressol d’Arequipa (Perú).

01_MARIA_GAY_CAT.indb   19 24/7/18   15:06



www.irsjg.org

www.irsjg.org

CENTRE D’ÉDUCATION ET DE
DÉVELOPPEMENT DE RUBARE
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