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És una satisfacció per a mi presentar aquesta memòria
de l’Hospital de Dia Sant Jordi de Granollers corres-

ponent al 2005, un any que ha significat la consolidació
d’aquest centre, que va veure la llum al final de 2003,
gràcies a la complicitat d’entitats privades i d’institucions
públiques.

En el decurs d’aquest segon any de funcionament,
l’Hospital de Dia ha atès més d’un centenar de persones
que pateixen demències o altres trastorns cognitius i les
seves famílies. La valoració de l’atenció rebuda ha estat
molt positiva, tal com es reflecteix en els resultats de
l’enquesta d’opinió i satisfacció que es presenta.

Dins l’atenció integral que proporciona el centre, en-
guany els professionals han dut a terme un programa de
cursos psicoeducatius per a les famílies dels malalts, amb
l’objectiu de proporcionar-los informació i formació
sobre la malaltia i compartir experiències. Un àmbit que
va més enllà de l’aspecte estrictament assistencial i que
mostra el compromís i el dinamisme de l’equip de perso-
nes que hi ha al capdavant del centre.

L’Hospital de Dia és un recurs que s’afegeix i es coordi-
na amb la resta de serveis d’atenció sanitària, sociosanità-
ria i de salut mental que existeixen. Una tasca conjunta
que es reforçarà encara més amb el desenvolupament del
govern territorial de salut de l’àrea de Granollers, cons-
tituït recentment amb la participació de més de vint
municipis i que aproparà la presa de decisions en matèria
de salut a la ciutadania de cada territori.

En aquest sentit, crec que el treball conjunt entre dife-
rents entitats –administracions públiques i fundacions
privades–  per tirar endavant l’Hospital de Dia Sant Jordi
constitueix un bon model que ens demostra que la
col·laboració i la suma d’esforços esdevenen clau per a
l’èxit de qualsevol projecte.

Per acabar, només em resta felicitar l’equip de professio-
nals pel seu treball, fet amb il·lusió i compromís, amb
l’objectiu de contribuir a la millora de la salut i la quali-
tat de vida dels malalts i de les seves famílies.

Josep Mayoral 
Alcalde de Granollers

El programa sociosanitari i residencial que, a través de
la Fundació Viure i Conviure, l’Obra Social de Caixa

Catalunya posa a disposició de la societat, és present a
Granollers mitjançant dos equipaments significatius:
l’Hospital de Dia Sant Jordi i el Centre de Dia en Salut
Mental.

Al llarg de l’exercici 2005, l’Hospital de Dia Sant Jordi ha
consolidat la seva activitat. En aquest sentit, a més de l’ac-
tivitat del dia a dia, que ha permès atendre 63 persones de
mitjana mensual, des de la Fundació Viure i Conviure vol-
dríem remarcar la progressiva incorporació d’activitats
complementàries –adreçades a familiars, professionals i
ciutadans, especialment de Granollers– per les quals
apostem, des del convenciment que ens ajudaran a tancar
el cercle i a optimitzar aquest equipament, adequant-lo a
les necessitats reals de la ciutat i el seu entorn més imme-
diat.

Voldríem destacar també l’acte del mes de febrer, amb
motiu del primer aniversari de l’Hospital, en el qual, des-
prés de veure la pel·lícula Recuerdas el amor, el periodis-
ta Josep Cuní va moderar una taula rodona en què varen
participar la presidenta de la Fundació Alzheimer Centro
Educacional, Sra. Mercè Boada; la presidenta
d’Alzheimer Catalunya, Sra. Eulàlia Cucurella; el gerent
adjunt de la Regió Sanitària Centre del Servei Català de la
Salut, Sr. Josep Ganduxé, i el director de la Fundació
Viure i Conviure, a més de les 250 persones assistents.

Des de la Fundació Viure i Conviure, un cop més, volem
deixar constància de la plena col·laboració i suport de
l’Ajuntament de Granollers i de la Generalitat de
Catalunya. També de la Fundació Bertran de Seva, que
amb els seus professionals fa possible que el dia a dia fun-
cioni amb eficiència i eficàcia, pensant sempre en els
malalts que hi acudeixen, que són el destí final de tot l’es-
forç i recursos que es posen a la seva disposició.

Josep Solans
Director gerent
Fundació Viure i Conviure
Obra Social Caixa Catalunya

Presentacions



La intervenció en l’Hospital de Dia té
aquests objectius principals:

• Estimulació cognitiva
• Manteniment de l’activitat motriu
• Suport psicosocial
• Estimulació de les activitats 

de la vida diària
• Suport i formació a les famílies

Atenció integral 
i autonomia personal

L’Hospital de Dia Sant Jordi és un recurs sociosanitari que dóna un

servei d’atenció diürna, integrat en la comunitat i en els diferents

recursos assistencials, per als malalts amb diagnòstic de deteriora-

ment cognitiu o demència, que encara viuen al domicili amb cuida-

dors o la seva família motivats a participar-hi.

Tots els professionals de l’equip assistencial treballen de forma interdisci-
plinària per dur a terme el pla terapèutic, amb l’objectiu de mantenir tant
com sigui possible l’autonomia física i psíquica del malalt amb demència.

La intervenció dels professionals inclou avaluacions periòdiques del pacient
per valorar-ne l’estat evolutiu, i la resposta a les tècniques d’estimulació
cognitiva i a tractaments farmacològics o conductuals en relació amb la seva
simptomatologia. Cal destacar també les avaluacions continuades de la
sobrecàrrega emocional del cuidador.

L’Hospital de Dia Sant Jordi manté relació i està coordinat amb els recur-
sos assistencials del sector, amb especial èmfasi en l’atenció primària i
social.
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Cursos psicoeducatius
De les 60 famílies ateses al centre, se n’han escollit 10 –a través d’una valoració
per sobrecàrrega del cuidador principal (test Zarit), per similitud de deteriora-
ment de la malaltia i per motivació dels participants– per dur a terme un progra-
ma de cursos psicoeducatius.

Les sessions són quinzenals, de gener a juny, i tenen una durada d’una hora i tren-
ta minuts. Durant la sessió, els familiars poden deixar el malalt al taller de tarda.
Els objectius de les sessions són la formació, la informació, el suport emocional i
el fet de poder compartir experiències personals entre els assistents. Es demana un
compromís d’assistència important per part de les famílies. Les sessions les fan
diversos professionals de l’equip: metge geriatre, neuropsicòleg, infermera, treba-
lladora social, terapeuta ocupacional i educadora social.

Al final del curs es realitza una enquesta de satisfacció anònima entre els assistents
per valorar el treball realitzat.

La percepció dels usuaris
Per tal de conèixer el grau de satisfacció respecte al servei rebut, aquest any s’ha
lliurat un qüestionari a tots els familiars de malalts donats d’alta entre els mesos de
maig i desembre de 2005.

Dels 44 qüestionaris lliurats, se n’han retornat 32. La majoria de les persones que
han respost el qüestionari són fills dels pacients, i en alguns casos ho ha fet el còn-
juge. En un cas, el qüestionari l’ha respost el pacient mateix.

Globalment, l’Hospital de Dia Sant Jordi ha rebut una valoració molt positiva en els
diferents aspectes avaluats, amb una puntuació mitjana de 9 punts sobre 10 i cap cas
de puntuació inferior a 6.

Resultats de l’enquesta

Valoració del servei

Excel·lent Bona Regular Dolenta No consta

Confort 21 10 0 0 1

Menjar 9 15 4 1 3

Higiene 21 10 0 0 1

Informació sobre la malaltia 
i el tractament 17 11 3 0 1

Valoració global de l’atenció rebuda

Puntuació Respostes %

10 15 51,7

9 3 10,3

8 8 27,6

7 2 6,9

6 1 3,4

5 o inferior 0 0
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Activitat assistencial
Pacients atesos 111
Altes 59

Oferta assistencial
Places autoritzades (diàries) 40
Places de cobertura pública 30
Total de places ofertes* 60
Franja horària d’atenció De 9 a 17 hores
* Amb atenció alterna en dos torns setmanals.

Resultats econòmics
Ingressos 272.364
Despeses 293.185
Resultat d’explotació -20.821

Resultats financers -554
Resultats extraordinaris -2.806

Resultat del període -24.181
En euros.

Diagnòstic
Demència d’Alzheimer                       38%

Demència vascular                                          21%

Demència mixta                                                18%

Demència frontal                                                            5%

Demència frontotemporal 2%

Demència de cossos de Lewy 1%

Demència d’Alzheimer + Parkinson 1%

Demència vascular + Parkinson 1%

Depressió major 1%

Depressió major + deteriorament cognitiu 1%

Depressió + Alzheimer 1%

Trastorn bipolar 1%

Trastorn bipolar + deteriorament cognitiu 1%

Trastorn bipolar + demència frontosubcortical 1%

Estat epilèptic convulsiu 1%

Altres                                                                            6%

Destí a l’alta
Domicili                             56%

Centre de dia                                          31%

Centre sociosanitari                                                       7%

Hospital d’aguts                                                              3%

Residència assistida                                                        3%

Èxitus 0%

Homes 34
Dones 77

< 65 anys 9

65-74 anys 32

75-84 anys 59 > 85 anys 11

Lleu 49%

Moderat 21%

Moderat avançat 2%Normal 28%

Perfil dels pacients

Deteriorament cognitiu a l’ingrés*

* Segons MEC.

Recursos humans
Metge geriatre 1

Neuropsicòleg 1

Infermera/coordinadora 1

Treballadora social 1

Terapeuta ocupacional 1

Educadora social 1

Auxiliars d’infermeria 3

Administrativa 1

Total 10

El centre
en xifres

Tallers
Taller d’activitats de la vida diària
Taller d’activitat física
Taller de psicomotricitat
Taller d’habilitats socials 
Taller de memòria
Taller de redacció
Taller de comentari de notícies
Taller de l’euro
Taller de musicoteràpia
Taller d’artteràpia
Taller d’arbres de Nadal
Taller de marcs de guix 
Taller de fang
Taller de paper maixé 
Taller masia-pessebre
Taller de pai-pai
Taller de teixit

Actes i celebracions
El dia 23 de febrer es va celebrar el primer
aniversari de l’Hospital de Dia Sant Jordi. A
més de la Jornada de Portes Obertes, es va
fer una taula rodona, amb la participació del
periodista Josep Cuní i dels experts Mercè
Boada, Eulàlia Cucurella i Josep Ganduxé.

D’altra banda, el dia 14 de desembre, el síndic
de greuges va visitar el centre.A més de fer un
recorregut per les instal·lacions, Rafael Ribó
va intercanviar opinions amb pacients i amb
membres de l’equip de l’Hospital de Dia.

Altres actes destacats són:

• Participació en les Jornades Culturals
de la Gent Gran (juny). L’Hospital de Dia
hi va prendre part portant-hi una mostra
dels tallers que es duen a terme al centre.

• Dia Mundial de l’Alzheimer (21 de
setembre).Amb aquest motiu es va celebrar
una festa per a pacients i familiars.

• Participació en La Marató de TV3 (18
de desembre).

• Cantada de nadales, a càrrec dels nens
de l’Escola Pia de Granollers (23 de desem-
bre).
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