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Presentació    

 

 
Enguany escric la presentació de la memòria en els dies del confinament. Està clar que jo 

no n’estic de confinada a casa, la Llar és un servei bàsic i tot l’equip estem al peu del canó. 

Tot i que el ritme, horaris, activitats i torns han canviat, la cura i l‘atenció segueix sent la 

mateixa. Els residents estan tranquils perquè ens veuen al seu costat, xerrant, rient i fent 

tasques que no són pròpiament les nostres.  

Avui fa un mes que no tenim visites, que no surten al carrer, en definitiva, que estem 

confinats. Però a la Llar estem tots bé i això és gràcies al treball de tot el personal. La cura 

que tenen, la seva professionalitat i generositat. Aquesta situació està fent aflorar el millor 

de cada un de nosaltres i l’estima als nostres residents és el valor més comú.  Després 

d’aquesta pandèmia valorarem molt més el que tenim, gaudirem més de les coses petites i 

escoltarem el missatge que el món ens envia. El món necessita: 

Compromís, Gratitud, Afecte, Empatia, Tolerància, Passar més temps en família, 
Paciència, Alegria per viure, Consciència social, Unió entre les persones, Quietud, 

Respecte per la natura i molt Amor. 
 
 

 

Anna Peiró  
   Directora tècnica 
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Dades d’identificació i característiques  

del centre 

 
Entitat  

Nom Llars de l’Amistat Cheshire 

CIF G-08593188 

Domicili social c. Benedetti, 60-62, 08017 Barcelona 

Responsable legal Dr. Josep Ma. Colón i Bofill 

Director general Dr. Josep Ma. Colón i Bofill 

Núm. registre de la Fundació E01523 

Iniciativa social Fundació Privada 

Telèfon 934 514 619 

E-mail fundacio@llarsamistat.org 

 
 
Centre  

Nom Llar Terres de Ponent 

Adreça c. Joan Maragall, 6 

Municipi Mollerussa 25230 

E-mail apeiro@llarsamistat.org 

Telèfon 973 711 168 

Data Obertura Octubre 1995 

Núm. Registre Centre residencial S03044 

Núm. de places Centre residencial 34 places 

Tipologia Grans Disminucions Físiques 

Directora Anna Peiró i Rosselló 

Responsable higiènic-sanitari Alba Torruella Canadell 

 

Característiques   

Tipus d’estructura Edifici 

N. plantes  3 plantes 

N. habitacions 17 habitacions 

N. llits elèctrics  33 llits    1 llit especial 300 quilos 

Grues 5 grues elèctriques  

1 grua elèctrica especial 300 quilos 

Ajudes tècniques específiques 3 cadires de bany 

mailto:sfabrega@llarsamistat.org
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1 cadira de bany especial 250 quilos 

1 cadira de bany inclinable 

3 banyeres hidràuliques 

1 bàscula per a grua 

Ascensors  2 ascensors 

Sales polivalents  3 sales 

Nº baranes 68 baranes. Tots els llits en disposen 

 

Millores efectuades 

Instal·lació de cortines ignífugues a tota la Llar.  

Renovació del pedalier de la sala de fisioteràpia. 

Augment de la dotació d’ordinadors a la Llar, per poder agilitzar més el sistema de recollida 

d’informació i registre assistencial. 

Canvi de 25 punts de llum per downlights de leds de baix consum. 

Instal·lació de fonts d’osmosi inversa a la cuina i el menjador. 

 

 

Reformes pendents de ser efectuades 

Seguir amb el canvi progressiu de la il·luminació actual downlight per downlights de leds de 

baix consum. 

Instal·lació d’una porta automàtica per accedir a la terrassa del primer pis, per a mantenir la 

climatització a l’interior. 

Instal·lació d’una porta automàtica a la planta baixa per poder mantenir la climatització a 

l’interior. 

Canviar el carro de medicació per un específic adequat al nou sistema de preparació de 

medicació SPD. 

Implantació del control d’errants, per als usuaris que ho necessitin. 

Rentadora de 10 quilos. 

Renovar les safates tèrmiques. 
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Informe de gestió     

 

Per la Llar ha estat un any excepcional.  

Enguany començàvem amb la celebració del 50è. aniversari de l’arribada de l’home a la lluna 

i també vam fer la picada d’ullet, al còmic Tintín que en va ser pioner. Aquest ha estat el 

nostre eix temàtic. I així vàrem fer un carnaval ben lluït i després la festa de les famílies on 

vàrem poder fer un viatge en 3D per l’espai. 

Però també ha estat un any de premis. El Jon va guanyar el primer premi Nacional de 

fotografia d’Auxilia amb la foto “Rascando la nube”. La Montse va guanyar el primer premi 

Nacional d’Auxilia amb el relat “Comprensió” i la Joana va ser la campiona de campions del 

concurs de dòmino que organitza la Fundació. Aquesta n’era la 10a. edició i per això els 10 

campions de les anteriors edicions hi van participar, resultant ser la Joana la súper 

campiona. 

Hem participat en una bona colla de projectes i activitats tant dins la Llar com a nivell 

municipal. La Festa Major o l’ofrena de la Diada Nacional de Catalunya on hem creat 

expectació per veure quina ofrena farà la Llar. 

Hem col·laborat amb escoles i instituts, presentant el projecte Creixem amb la Diversitat i des 

de la Llar hem donat suport al projecte fotogràfic i pedagògic, Viure sobre rodes, on van 

participar alguns dels nostres residents amb el suport de la Cristina, la Laura i el Jon. 

I moltes i moltes altres activitats que veureu reflectides en la memòria. 

 

ÀMBIT INSTITUCIONAL 

Departament de Benestar Social i Família. 

Hem mantingut reunions bimensuals amb els tècnics del Departament a Lleida, el Sr. Ramir 

Bonet , la Sra. Rosa Rodríguez i la Sra. Inés Camats, per fer el seguiment de la marxa de la 

Llar, valorar i preparar els nous ingressos d'usuaris i fer-ne el seguiment. Hem atès les 

inspeccions, les visites programades des del Departament i l'auditoria de control en 

l'execució dels manteniments de la Llar. S’ha fet el trasllat de centre d’una usuària per poder 

estar més a prop de la seva família, que actualment està molt ben adaptada a la Llar Nova 
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de Mataró. S’ha tramitat la remoció de tutor d’una de les nostres usuàries i ja està nomenat 

el nou tutor. 

Ajuntament de Mollerussa. 

Hem comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament i amb la presència de l'alcalde, Marc 

Solsona i altres regidors en totes les activitats que els hem requerit.  

Els residents majors de 65 anys han assistit al Dinar de Germanor de la Diada dels avis, en 

el marc de les Festes de Sant Isidori. Com cada any, hem participat en l'ofrena al Monument 

a la Senyera per la Diada Nacional de Catalunya organitzada per l'Ajuntament. 

Hem col·laborat amb l'Oficina Jove del Pla d’Urgell, oferint un espai de treball i convivència 

per a tots els joves durant l'estiu. 

Hem participat esporàdicament en de les reunions del Consell Social i aquest any 2019, he 

assistit a tots els actes que se m'ha requerit. 

Hem mantingut reunions de coordinació amb la nova regidora de l’Àrea d’Acció Social i 

Comunitària, Ciutadania i Infància, la Sra. Anna Carné. 

 

Consell Comarcal del Pla d'Urgell. 

Un any més hem participat en el Cicle de Concerts de Nadal. 

 

Departament d'Ensenyament. 

Hem signat convenis de col·laboració per la formació d'alumnes en pràctiques, amb  l’Institut 

Mollerussa, l’Institut Torre Vicens i la Fundació  Paco Puerto.  Per l’any 2020 estem tramitant 

poder acollir alumnes en pràctiques de l’Escola d’Infermeria de la UDL. 

 

Fundació "La Caixa". 

La col·laboració amb la Fundació La Caixa, ens ha permès dues sortides a Port Aventura 

obsequiant-nos amb les entrades i el dinar per als residents i els acompanyants.  

 

Fundació Llars de l'Amistat Cheshire. 

He assistit a totes les reunions de directors i a les sessions de formació, complint els   

objectius i plans d'acció proposats per al 2019. Aquest any hem seguit treballant en la 

implantació del nou programa de gestió de la Llar TSAD. 

Per tal de poder complir amb la nova normativa ens hem fixat l'objectiu de poder fer el control 

de presència de tot el personal a finals de 2020 utilitzant el TSAD, actualment ja utilitzen 

aquest sistema els tècnics de la Llar. 
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Formem part de l’ERES de la Fundació. 

 

Hem mantingut les sinèrgies amb altres entitats socials de Mollerussa 

(CEE Siloé i ACUDAM) organitzant els actes de celebració del Dia Mundial de les Persones 

amb Discapacitat.  

 

ÀMBIT DELS CLIENTS I LLURS FAMÍLIES 

Aquest any hem atès a 39 usuaris i llurs famílies. Pel que fa a la participació dels usuaris 

s'han convocat reunions de residents per poder anar fent el seguiment del dia a dia a la Llar. 

 

Quatre residents van poder gaudir del programa d'intercanvi i vacances que ofereix la nostra 

Fundació i la nostra Llar ha acollit 4 usuaris d’altres llars. Aquest programa actualment es 

duu a terme durant tot l'any segons la demanda dels mateixos usuaris. Enguany els 

intercanvis han estat amb la Llar de Can Llovera.  

També dos residents han pogut gaudir de vacances. Una resident ha estat en un hotel 

adaptat a Salou i l’altre va estar al juliol al Prat de Llobregat en un alberg, per poder visitar al 

seu pare que viu a Barcelona i a l’agost a Lleida, a la Llar Eritja de la Fundació Aspros per 

poder visitar a la família i als amics. 

 

S'han atès totes les queixes, suggeriments i reclamacions que han arribat a la nostra bústia. 

 

Ham mantingut la celebració de les dues grans festes amb la participació de les famílies: la 

Festa de les Famílies i la Torronada on també hi varen participar els voluntaris de la Llar. 

També hem celebrat la Festa del 24è. Aniversari de la Llar. 

 

S'ha atès a les famílies de manera individualitzada, s'ha treballat la implicació familiar vers 

els residents amb el treball conjunt del PIAI i hem seguim amb el Projecte Somnis, amb les 

diferents activitats proposades des de la Llar. 

 

S'han fet les visites domiciliàries als nous ingressos. S'ha donat la informació mèdica en cas 

d'urgència i s'ha fet el seguiment i visites als centres hospitalaris. S'ha materialitzat  el trasllat 

de centre d’una resident per poder estar més a prop de la seva família i s'ha fet 

l'acompanyament de residents en procés de la mort donant suport a la seva família durant tot 

el procés i el consecutiu dol. 
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ÀMBIT DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

Personal laboral: hem hagut de disminuir el plus de presència. Pel que fa  al plus de referent 

de torn hem ampliat el nombre de cuidadores que ja poden complir amb els requisits per 

poder ser referents de torn. 

S'han mantingut i concedit totes les reduccions de jornada que ens han demanat. S'ha 

concedit les vacances a tot el personal en les dates sol•licitades individualment per tal de 

poder conciliar la vida laboral i familiar. 

 

S'ha treballat en la prevenció de riscos laborals en col·laboració amb la Mútua Quirón 

Prevención. 

Pel que fa a l'atenció a la salut, s'ha fet el reconeixement mèdic a tot el personal. 

En relació a l’absentisme laboral, enguany hem tingut 11 persones de baixa per IT i 2 de 

baixa per accident laboral.   

 

Hem desenvolupat totes les tasques pròpies de selecció, contractació, valoració i seguiment 

posterior del personal de la Llar. 

Hem seguit treballant amb la protecció de dades LOPD duent a terme tots els registres i 

signant tota la documentació requerida. 

 

Voluntaris: hem fet la captació de nous voluntaris oferint la Llar com a centre acollidor i 

formador. Enguany hem comptat amb un grup de 26 voluntaris i hem mantingut relació amb 

6 entitats que ens han ofert voluntaris per fer accions puntuals, Càritas, Creu Roja, INS 

Mollerussa, INS Terres de Ponent, INS la Serra i La Salle. 

També hem acollit a 4 persones derivades des del Departament de Justícia que han vingut a 

fer treballs en benefici de la comunitat. 

 

ÀMBIT DE FORMACIÓ 

Dins el programa de formació de la Llar, durant l’any 2019 s'ha actuat en dos nivells: en la 

formació del personal de la Llar i la Llar com a centre de formació per al personal extern. En 

trobareu el detall en l’apartat H. Activitats de formació. 

 

ÀMBIT SANITARI 

La nostra Llar disposa plenament del programa e-CAP, fet que ens facilita molt la tasca en 

l'àrea de salut.  
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El nostre nou repte és treballar per a poder passar la informació de l' e-CAP al nostre 

programa intern de gestió de la Llar TSAD. 

Pel que fa al servei de psiquiatria de la Llar hem mantingut el conveni de col·laboració amb el 

Servei de Salut Mental de l'Hospital Santa Maria de Lleida. Aquest any hem comptat amb 

dos professionals, la Dra. Maite Sellart que n’ha estat la responsable des del gener fins a 

l’agost i la Dra. Imma Buj, que n’ha estat la responsable des del mes de setembre. 

Hem seguit comptant amb el suport de l'Equip de Suport PADES-PSG per a l'atenció i 

seguiment dels residents que ho han necessitat. Hem treballat l'acompanyament a la mort en 

un cas i hem signat amb PADES un protocol d'actuació PIIC amb els residents que ho han 

requerit. Actualment son 4, els residents que tenen redactat el Pla d’Intervenció 

Individualitzat i Compartit. Això ens dona a entendre que cada cop tenim més usuaris amb 

salut fràgil. Des de la Llar vetllem per facilitar als usuaris i a llurs famílies el poder estar 

atesos fins al moment final, respectant en tot moment els seus desitjos i atenent les seves 

necessitats canviants. 

 

Mantenim les consultes amb els centres de referència dels nostres usuaris: 

Institut Guttmann, Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Hospital de Santa Maria. 

 

CONTRACTES DE SERVEIS 

Hem mantingut el contracte de servei de cuina de la Llar amb l'empresa del sector 

d'hoteleria PROXIMUS i hem mantingut els dilluns alterns les reunions de seguiment i millora 

del servei amb el coordinador, el Sr. Lorenzo Millán i amb la dietista, la Sra. Meritxell Roca,  

amb qui seguim treballant per tal de modificar, variar i millorar les dietes. Vetllem per una 

bona presentació i incorporem menús especials a petició dels nostres usuaris. Mantenim 

l’opció de triar el menú el dia de l’aniversari de cada usuari. 
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Informe de la treballadora social    

 

Durant l’any 2019, des de l’àrea de treball social de la Llar, he desenvolupat les tasques 

relacionades amb l’atenció als usuaris i a les seves famílies, la coordinació amb els 

professionals d’altres serveis i les reunions i coordinacions amb l’equip de professionals de la 

Llar. 

A nivell d’atenció als usuaris he participat en l’acollida a l’ingrés i la posterior adaptació a la 

Llar, oferint orientació, ajuda i col·laboració en els diferents tràmits i gestions personals 

necessaris durant l’estada a la Llar. 

També he fet la gestió de les derivacions, informes i acompanyaments mèdics per visites o 

ingressos hospitalaris, els recordatoris de les visites, la gestió dels trasllats amb el servei 

d’ambulàncies, la recollida i registre de les informacions mèdiques donades a les visites i les 

actuacions posteriors relacionades amb la visita en qüestió. 

Pel que fa a la sol·licitud de renovació i prescripció de suports ortopèdics he fet les gestions 

oportunes per als residents que ho han necessitat, a través del Servei de Rehabilitació del 

CAE Mollerussa o a través de l’Institut Guttmann. Aquest any s’ha tramitat la renovació de: 7 

cadires de rodes, 2 coixins anti-escares i una silicona per a pròtesi de cama. 

Dins l’àmbit de la gestió econòmica, durant l’any 2019, he gestionat els diners de butxaca 

d’un total de 35 residents, per al pagament de les despeses de farmàcia, els serveis 

complementaris i acompanyaments, intentant donar resposta a les demandes i necessitats 

de les persones ateses i a les seves famílies. 

He programat, organitzat i planificat els serveis complementaris de perruqueria, podologia i 

acompanyaments personals; també les activitats amb diferents voluntaris: manicura, Reiki i 

voluntaris de la parròquia. 

Altres tasques que he dut a terme des de l’àrea de treball social han estat, la programació, 

comanda i gestió dels bolquers, de l’alimentació enteral, dels laxants i medicaments no 

finançats pel SCS, de l’inventari de la roba i pertinences dels residents i del tabac per als 

residents que necessiten ajuda per a l’administració. 
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El treball amb els usuaris es basa en la Planificació Centrada en la Persona com a eix 

vertebrador de totes les actuacions que es duen a terme, tenint en compte les 

característiques d’edat, tipus de disminució,  estat cognitiu i capacitats de cadascú. Cal fer 

incís en les dificultats que ens trobem a l’hora de treballar els Programes Individuals 

d’Atenció Interdisciplinària, degut a la manca de compromís i implicació d’algunes famílies en 

el pla terapèutic dels residents, fet que dificulta l’assoliment dels objectius plantejats i la 

manca de resposta que donen algunes famílies a les demandes dels residents. 

S’ha continuat amb el treball del Projecte Somnis, malgrat les dificultats que posen les 

famílies per poder-los assolir, doncs no hi tenen massa predisposició i tampoc valoren les 

necessitats i somnis dels residents.  

Durant el 2019, hem pogut donar resposta a la sol·licitud de trasllat que es va fer l’any 

passat, aconseguint una plaça per a la senyora que havia fet sol·licitud de plaça a la 

província de Barcelona. 

En relació a l’Administració de Justícia, durant l’any 2019, des del Jutjat de Primera Instància 

N. 7 de Lleida, s’han emès les resolucions sobre la guarda de fet de 4 residents, que junt 

amb les 4 que es van resoldre l’any passat,  en queden resoltes 8 de les 9 que es van 

demanar l’any 2017. 

S’ha pogut aconseguir la remoció de la tutela d’una resident de la Llar, en favor d’un altre 

familiar, arrel de l’informe del cas, enviat a la Fiscalia. 

També hem vist resolta la incapacitació legal parcial d’una altra resident, sol·licitada l’any 

passat. Quedant a l’espera de l’acceptació de la tutela per part de l’entitat tutelar. 

Pel que fa a les dades de relacions usuaris – residents, implicació familiar i estades a casa o 

vacances, a continuació en detallo l’anàlisi gràfic. 

La relació resident – familiar: la majoria d’usuaris tenen bona relació amb la família, una bona 

implicació en les necessitats dels usuaris i un bon règim de visites. Es manté el nombre de 

residents que tenen una bona relació familiar i es manté en tres, els tres usuaris que no 

tenen família. 
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Les visites familiars i d’amics: el nombre de visites familiars i d’amics està molt lligat al grau 

d’implicació familiar. El nombre de visites i la freqüència es mantenen estables, cada família 

té el seu propi ritme de visites, n’hi ha que son molt constants, altres que fan visites rutinàries 

i de poca qualitat i altres que es fan presents quan se’ls fa alguna demanda. En general els 

residents estan contents amb les visites de les famílies, però els agradaria veure’ls més 

sovint.  
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Les estades a casa o vacances: des de la Llar valorem molt positivament que els nostres 

residents puguin gaudir de temps d’oci de qualitat, fomentant estades a casa, vacances i 

intercanvis amb altres Llars de la fundació. Malgrat les dificultats que suposen els 

desplaçaments i les estades en habitatges poc o gens adaptats, hi ha famílies que entenen 

la necessitat dels residents de poder tornar a casa i  fan un esforç per acollir-los durant un o 

més dies. Els residents valoren molt positivament passar uns dies a casa amb la família, 

doncs tenen l’oportunitat de retornar a casa i compartir uns dies amb la família més propera.  

Les festes de Nadal son el període en el que més residents passen un o més dies a casa i el 

període de primavera i tardor el que es fan els intercanvis, que enguany han estat 2 amb la 

Llar Can Llovera de Sant Feliu de Llobregat. No hem pogut fer cap intercanvi amb la Llar de 

Mataró, tot i que és un destí sol·licitat per l’oportunitat que suposa poder anar a la platja. 

Al gràfic podem observar que enguany durant el període d’estiu s’han fet 11 estades de 

vacances. Tres residents n’han fet dos, una resident n’ha fet 3 i 3 han fet un torn de 

vacances. Com a novetat d’enguany, una resident ha anat a passar quatre dies de vacances 
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a la platja en un hotel adaptat i amb un acompanyant, que li ha donat suport en les AVD, 

l’experiència ha estat fantàstica. També s’han fet dues sol·licituds per participar en els torns 

de vacances de Cocemfe, però no els han concedit plaça per poder-hi participar.  Durant les 

festes de Nadal, un 50 % dels residents han anat a casa, entre estades puntuals d’un dia i de 

més dies, mantenint la línia de l’any anterior. 
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Informe de la fisioterapeuta    

 

Un any més hem seguit treballant per cobrir les necessitats dels nostres residents, sobretot 

físiques, però també emocionals i socials. El nostre treball diari consisteix en la fisioteràpia 

individual, on cada resident rep el tractament més adequat, basant-nos en la seva patologia, 

els seus antecedents, la seva mobilitat, el seu estat d’ànim i la seva motivació.  

A continuació s’exposaran totes les tasques realitzades des del Servei de Fisioteràpia durant 

l’any 2019, tot i que hi ha una continuïtat de les de l’any anterior. Per acabar s’il·lustraran i 

estudiaran unes gràfiques sobre l’evolució dels desplaçaments dels usuaris amb el pas del 

temps dins la Llar.  

Per començar, degut a l’acceptació i a l’èxit de l’activitat, aquest any hem continuat l’activitat 

amb l’Associació Ilerkan. Es van realitzar dues tandes seguides, una al gener i l’altra al 

maig. Els grups, com en anys anteriors, van ser dos: un grup conduït per l’educadora, amb 

els residents més autònoms i un altre conduït pel servei de fisioteràpia, amb residents més 

assistencials. El grup de residents més autònoms realitzaven l’activitat en grup, mentre que 

el grup de residents assistencials la realitzava de manera individual. Les sessions individuals 

es van realitzar amb dos residents cada tanda, amb una periodicitat quinzenal. 

També s’ha continuat realitzant junt amb l’educadora, l’activitat a la Sala Multisensorial de 

l’Acudam. Catorze residents van realitzar aquesta activitat, on es va combinar treball 

sensorial i físic. Fins al juny la periodicitat va ser de 3 residents a la setmana, ja que vam 

comptar amb l’ajuda d’una voluntària. Al juny el voluntariat es va acabar i la periodicitat va 

passar a ser de 2 residents a la setmana.  

Al mes d’abril es va reprendre l’activitat de Teràpia Assistida amb Cavalls a l’IES 

Mollerussa, es van fer 3 sessions que van estar guiades per alumnes “d’activitats de lleure 

amb animals” i supervisades per la seva tutora. L’objectiu d’aquestes sessions era conèixer i 

saber les necessitats bàsiques dels cavalls. Es van fer 3 sessions amb 5 residents cada 

sessió.   

A més a més enguany vam tornar a realitzar la Jornada Esportiva de la Llar durant els dies 

7, 8, 9 de maig amb una participació total de 16 residents. Vam estar cada dia realitzant un 

esport diferent al matí i a la tarda, i els guanyadors varen ser els següents: 

- Turnball: Pedro A. 
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- Bàsquet: Ana Maria M. 

- Handbol: Leopoldo G. 

- Punteria: Ana Maria M. 

- Carrera de velocitat de cadira de rodes (manual): Maria A. 

- Carrera de velocitat de cadira de rodes (elèctrica): Pedro A. 

- Boccia: Maite B. 

- Circuit d’habilitat amb cadira de rodes (manual): Ana Maria M. 

- Circuit d’habilitat amb cadira de rodes (elèctrica): Pedro A. 

La 4º Jornada Esportiva de la Llar va concloure amb l’entrega de medalles i del diploma a 

tots els participants. 

L’onze de juliol també juntament amb l’educadora, vam presentar el projecte “Treballem 

amb caragols” on es va passar una presentació explicant tots els beneficis del treball amb 

caragols; físics, psico-emocionals, cognitius i socials. Vam adequar la seva casa i durant 

l’estiu i tardor els residents que podien, van tenir cura dels caragols refrescant-los i 

alimentant-los. Durant aquest temps també es va fer un treball sensorial amb els residents 

que no podien fer-se cura dels caragols. A finals de tardor, vam adequar la casa dels 

caragols per l’hivern; vam folrar el terra amb roba de sac i vam posar-hi terra i dues teules 

perquè els caragols poguessin hivernar. En aquesta primera etapa nou residents van formar 

part del projecte. Durant l’hivern l’activitat s’ha aturat, es tornarà a reprendre amb el bon 

temps.  

Per cinquè any consecutiu tota la Llar va tornar a pedalar per “La Marató de TV3”. Aquest 

any vam pedalar, el dimecres 11 de desembre. 

Els actes portats a terme van ser els següents: 

- Mercadet solidari celebrat amb anterioritat, el 26 de novembre. 

- Actuació musical de les alumnes de l’INS Mollerussa: a càrrec de la Núria B. (piano), 

Carla G. i Erika B. (veus). 

- Xerrada: “Cuidar qui cuida per poder cuidar millor: La importància de les emocions i 

sensacions quan ens cuiden i cuidem”, a càrrec de Laura Sarri. 

- Actuació musical d’alumnes de l’escola La Salle. 

- Xerrada sobre Malalties Minoritàries a càrrec de la Sra. Montse Molina, infermera de 

l’HUAV. 
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- Música per la Marató: Quina gana!!! Amb la Marta Andrés i la Gran Orquestra de 

petits músics. 

- Manicura amb compromís social, a càrrec de l’Èrika G. 

El dia va ser un èxit de participació tant a nivell participatiu com a nivell solidari ja que es van 

recaptar 380 € destinats a La Marató de TV3. 

Així doncs tal com vam realitzar l’any passat, per incentivar els residents a participar 

pedalant amb la Marató, es va estar gran part de l’any realitzant una competició per veure qui 

feia més quilometres al llarg del mes, diferenciant els residents autònoms dels residents més 

assistits. Segons els guanyadors cada mes es donava un premi diferent, conjunt o individual. 

Altres tasques que es va realitzar al llarg de l’any són: 

 Impartir cursos de “Mobilitat, ajudes tècniques i higiene postural”, “Deambulació i 

fisioteràpia. Canvis posturals” i “Fisioteràpia respiratòria” als alumnes de l’IES 

Mollerussa. 

 Valoració i manteniment de les ajudes ortopèdiques, fèrules i qualsevol mancança del 

resident que puguem cobrir amb una adaptació. 

 Realització de registres de control i manteniment del material ortopèdic de la Llar. 

 Elaboració dels PIAI junt l’equip tècnic i de cuidadores. 

 Elaboració d’informes per poder transmetre la informació en les visites mèdiques que 

realitzen els residents. 

 Parlar amb les famílies per resoldre les inquietuds dels seus familiars i poder-les 

informar sobre l’evolució i el treball realitzat. 

 Reunions interdisciplinàries i de personal. 

 Participar en l’organització de festes de la Llar. 

 Resolució de dubtes entre el personal ja sigui per millorar el seu benestar durant la 

jornada laboral o per facilitar la seva atenció amb el resident.  

 Assistència a cursos formatius per actualitzar coneixements i aprendre’n de nous. 

Finalment, les següents gràfiques s’han realitzat a partir les dades registrades al sistema de 

gestió d’usuaris TSAD. A continuació es fa una comparativa de dades respecte a l’any 2018: 
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Desplaçament usuaris 

 

 

Desplaçament usuaris dependents 

 

 

Desplaçament usuaris autònoms 

 

D’aquestes tres gràfiques en podem treure algunes conclusions sobre el desplaçament dels 

usuaris a la nostra Llar. 
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o En el transcurs de l’any hem tingut cinc usuaris més que l’any anterior, és a dir un 

total de 39. 

o Respecte al desplaçament dels nostres usuaris hem tingut dos usuaris autònoms més 

i tres dependents més. 

o Quant als usuaris dependents, s’ha incrementat en quatre el nombre de gent que 

utilitza cadires basculants, en canvi s’ha reduït el de cadires de rodes convencionals 

a una única persona. 

o En els desplaçaments autònoms, s’observa que l’ús de cadires de rodes 

convencionals ha augmentat a causa de l’augment total d’usuaris a la Llar durant 

l’any. En canvi, el de cadira de rodes elèctrica ha disminuït, i hi ha dos desplaçaments 

menys amb bastó o trípode. S’ha de comentar que tot i que la gràfica no ho reflecteix 

hi ha dos usuaris que per a les sortides fora de la Llar utilitzen cadira de rodes 

elèctrica. A més a més, un any més persisteix l’estabilització en la forma de 

desplaçar-se dels residents autònoms sense ajuda, ja que no hi ha hagut variacions. 

En conclusió, l’equip de fisioterapeutes de la Llar en el nostre treball dia a dia volem 

promoure i incentivar l’activitat física i l’autonomia dels nostres residents perquè trobin un 

major benestar físic i anímic. 
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Informe de l’educadora social      

 

La metodologia de treball durant aquest any 2019 ha estat la mateixa que els anys anteriors. 

La feina realitzada ha estat summament positiva treballant per assolir nous reptes i 

consolidant activitats enriquidores i productives per a les persones que viuen a la Llar. 

La meva feina la categoritzo de la següent manera: 

- Sessions individuals:  aquestes sessions serveixen per treballar utilitzant la metodologia 

PCP. El treball està centrat en la persona, en els seus interessos i allò que li es més 

necessari /satisfactori. Es treballa sempre generant un ambient de confort i confiança tenint a 

la persona com a centre de la intervenció. Es respecta el seu temps, la seva motivació, les 

ganes de realitzar la tasca. S’evita l’obligació per tal de fomentar la lliure decisió i 

l’autogestió. Sempre es tenen present els límits i la complicitat entre la persona i l’educadora 

social 

- Activitats ordinàries: Són activitats que realitzem en grup.  Hem seguit el següent horari: 
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Aquest any s’ha mantingut l’activitat d’ horticultura terapèutica. L’any passat ja va passar a 

ser una activitat ordinària de la Llar.  

- Activitats extraordinàries dins la Llar relacionades amb festivitats culturals: 

Per cada activitat que realitzem cal que les persones que viuen a la Llar siguin el centre de la 

festa, així doncs, cal preparar una activitat que els situï com a agents actius d’aquesta: 

escriuen la seva pròpia carta a Ses Majestats d’Orient,  per  carnestoltes cada participant es 

va convertir en un personatge de les aventures d’en Tintín i vam fer la primera rodada a la 

Lluna. El Dia Internacional de les Dones vam “volar alt” a la Llar, amb l’activitat Les Dones 

tenim ales, tots vam deixar enrere les pedres (prejudicis) que ens limiten. Per Sant Jordi 

vàrem posar una parada a la Plaça de l’Ajuntament de Mollerussa i vàrem fer de venedors 

per un dia, per la Festa de les Famílies vam fer un viatge 3D per l’Univers. Vam celebrar el 

solstici d’estiu cantant i amb un concert al Jardí de la Llar i el Jon J. va realitzar l’ofrena floral 

de la Diada de l’Onze de Setembre. Els residents van ser els promotors i els protagonistes 

del Projecte Viure Sobre Rodes, per la castanyada vam viatjar a Mèxic i durant el Nadal van 

participar de totes les festes, van jugar al kahoot per prendre consciència del valor del Tió 

(com a metàfora del valor de les persones) i van fer unes càpsules vivencials sobre com 

vaser l’experiència de fer el Projecte Viure Sobre Rodes el dia de la Torronada i la Festa de 

Voluntaris de la Llar. 

- Activitats extraordinàries dins la Llar amb altres entitats: durant aquest any he treballat 

amb Ilerkan, l’INS Mollerussa, l’INS La Serra, Càritas Mollerussa i l’ E.B. La Quitxalla 

Ilerkan es dedica a la Teràpia Assistida amb Animals. Durant dotze sessions la Jèssica, el 

Kent i el Duc han vingut a treballar amb nosaltres. 

Els alumnes de l’INS Mollerussa han vingut a realitzar  tallers sensorials,  tallers cognitius i  

tallers creatius, també hem realitzat conjuntament activitats amb cavalls. 

Tres alumnes de l’INS La Serra han realitzat el Servei Comunitari a la Llar, en concret el 

projecte: “Fem Música” dirigit a les persones que viuen a la Llar i TIC en sessions individuals. 

Un cop cada tres mesos els amics de Càritas han vingut a la Llar a fer una activitat per als 

residents. 

La classe de P2 de l’EB La Quitxalla van venir a fer el seu concert per Nadal. 



Llar Terres de Ponent  
Mollerussa               Memòria 2019       

24 
 

- Activitats amb voluntaris: la Teresa C. ha realitzat durant tot l’any reforç de la parla amb 

la Rosa G. La Tània i la Mercè han vingut setmanalment a fer activitats amb els residents. La 

Laura, la Jennifer i la Sandra van venir durant dos mesos un cop per setmana a fer activitats 

relacionades amb la música. La Marta durant dos mesos cada setmana venia 3 dies, dos 

hores al dia, a fer activitats individuals amb els residents. La Salle de Mollerussa, l’INS 

Mollerussa i l’AECC van col·laborar voluntàriament amb l’activitat “Pedalem per la Marató” . 

La Teresa, la Marta, la Montse, el Joel, l’Antoine i la Montse, van col·laborar puntualment en 

activitats del Nadal. 

- Sortides fora de la Llar: aquest any hem realitzat 39 sortides fora de la Llar (no estan 

incloses les sortides a fer un tomb i una beguda per Mollerussa). Moltes de les sortides 

realitzades han estat triades pels residents de la Llar. Els voluntaris de Creu Roja Mollerussa 

ens han acompanyat durant aquestes sortides entre d’altres voluntaris com la Maite, el Joel, 

la Míriam, la Noemi, l’Erika, l’Alberto i la Consuelo, la Paqui, la Dolors i el Josep Maria. 

- Gestió del voluntariat: per tal de poder fer sortides i acompanyaments així com activitats 

vàries ha calgut realitzar un treball en equip amb el voluntaris de la Llar i Creu Roja, entitat 

que m’ ha ajudat molt en aquesta tasca de gestió del voluntariat. 

- Docència: Han estat dues les sessions de docència que he realitzat pels alumnes de l’INS 

Mollerussa, sota el títol Emocions. 

- Observadora / avaluadora: realitzo els informes d’avaluació dels alumnes de l’INS 

Mollerussa que venen a fer activitats a la Llar i dels alumnes que realitzen el Servei 

Comunitari  a la Llar.  

- Tutora: d’una alumna en pràctiques (Leyre) de l’INS Mollerussa, he gestionat i realitzat 

informes periòdics  per internet.   

-  Gestió d’activitats Individuals fora de la Llar: Aquest any el Vicenç C., ha seguit 

participant de les classes del curs de pintura. 

- Altres tasques: treballo en xarxa amb el personal de la biblioteca de Mollerussa per 

acostar i mantenir la lectura propera a les persones de la Llar.  

Cada tres mesos fem a la Llar un visionat de fotografies on els participants poden demanar i 

comprar les fotos que volen. 
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Una feina extra durant aquest any i els anteriors ha estat la de conduir la furgoneta per a la 

realització de sortides fora de la Llar. 

- Projectes de l’any:  

Es manté el contacte amb l’Aniceto, que es dedica al Mindfulness. Ha mantingut converses 

telefòniques amb la Mari A. 

Treball amb caragols, conjuntament amb la fisioterapeuta de la Llar introduïm el caragols a 

la Llar, amb l’objectiu d’ajudar en el desenvolupament dels individus i millorar la seva qualitat 

de vida. El tipus d’activitat s’anomena “Crea i cuida la Llar dels caragols”. 

A la Llar hem creat una casa pels caragols i els hem cuidat  (alimentat, adequat la casa a les 

diferents èpoques de l’any...).Durant aquest any 2019 hem realitzat diferents activitats 

paral·leles: treball de recerca sobre el cargol, com viu, con es desenvolupa, com es 

reprodueix, com s’alimenta, treball creatiu per tal de construir i decorar la casa, treball 

complementari amb l’hort que ja tenim a la Llar. Aquest projecte finalitzarà durant l’any 2020. 

 

Es va dur a terme amb un gran èxit el Projecte Viure sobre 

Rodes on les persones que viuen a la Llar són els 

encarregats de fer visible, conscienciar i sensibilitzar a la 

població de Mollerussa sobre la  Diversitat Funcional. L’Ivan 

P. finalment deixa el projecte unes setmanes abans de la 

inauguració. 

Són moltes les hores voluntàries invertides per part de la 

Laura i meva per una gran causa. Un projecte que no ha 

deixat indiferent a ningú. Ha rebut el recolzament de les institucions: Ajuntament de 

Mollerussa, Consell Comarcal del Pla d’Urgell i diverses empreses de Mollerussa: Pujol, 

Plusfresc, Hotel Jardí, Restaurant Resquitx, Linde i Floristeria Montse. 

Pedagògicament parlant ha tingut un impacte valorat extraordinàriament bé per tots els 

instituts de Mollerussa que hi van participar i per la població que hi va assistir així com pels 

mateixos promotors del projecte. La Salle es va implicar amb la gravació del projecte i els 

docents varen decidir que  la tasca  serviria per avaluar als alumnes, seria el seu treball de 

trimestre. 
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Durant 12 dies, les persones que viuen a la Llar van fer de ponents pels alumnes dels 

instituts i la població de Mollerussa. Això ha suposat un creixement personal i d’estima 

personal molt gran i al mateix temps difícil de quantificar. 

El projecte va fer possible que la Joana S. parlés per la ràdio, que a la Mari A., li fessin una 

entrevista per a TV3 i que la Magda C. fos entrevistada per l’Empar Rovira pel seu programa 

d’internet: Igual que Jo. 

En definitiva un gran projecte que situa a les persones amb diversitat funcional en el centre, 

fet des d’ells i per a ells. Un projecte que m’ha acariciat l’ànima i el portaré sempre amb mi. 

Un treball des del cor on els valors com l’amor, el respecte, l’admiració i la igualtat han estat 

el centre i motor i que ha culminat amb un treball ben fet sobre la inclusió social, l’empatia, el 

reconeixement, la humilitat i la unitat. 

S’ha mantingut l’activitat a la Sala Multisensorial d’Acudam realitzada conjuntament amb la 

fisioterapeuta de la Llar. Hem creat nou material sensorial.  

- Noves activitats:  

Vull introduir els Escacs dins la Llar com activitat.  

Vull que persones residents a la Llar facin reforç pedagògic en centres educatius. 

- Concursos: La Montse R. i la Magda C. es van presentar al concurs de poesia d’Auxilia. La 

Montse R, es va presentar al concurs de relats d’Auxilia i va guanyar el primer premi. El Jon 

J., es va presentar al concurs de fotografia d’Auxilia i va guanyar el primer premi i la Joana 

S., va guanyar el campionat de dominó d’Interllars. 

Per finalitzar, esmentar que aquest any 2019 he tingut el plaer de treballar amb la Montse M. 

durant dos mesos (juliol i agost). Juntes vàrem planificar els dos mesos de feina i el resultat 

el valoro molt positiu i enriquidor, tant per les persones que viuen a la Llar com per a 

nosaltres, les treballadores de la Llar. 
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Informe de la monitora del taller   

 

El taller ocupacional s’imparteix dilluns, dimecres i dijous de les 9:30h del matí a les 18:30h 

de la tarda, i els dimarts i divendres de les 9:30h a les 13:30h de migdia. Aquest any hi han 

participat 24 residents, la majoria amb assistència regular i altres esporàdicament. La resta 

de residents participa indirectament en les celebracions que es preparen des del mateix taller 

(diferents festes i activitats culturals i lúdiques).  

La responsable del Taller creatiu també elabora amb l’equip tècnic i curador els PIAI dels 

usuaris i col·labora en diversos tallers, sortides, reunions i cursos de formació que van 

sorgint al llarg de l’any. Utilitzem el programa de gestió de dades de l’usuari (TSAD). A 

principi d’any es redacta la memòria de tota l’activitat de l’any anterior. 

Des del Taller s’actualitzen les notícies i esdeveniments de la pàgina web de la Fundació. 

Durant el 2019 s’han fet 62 publicacions. 

Els residents han gaudit de dues gratificacions (la d’hivern i la d’estiu) en funció del beneficis 

que ha generat la venda dels treballs que s’han elaborat durant l’any. 

Hem continuat treballant activitats molt estretament entre l’Educadora Social i la Monitora del 

Taller donat que es complementen les tasques i el treball amb l’usuari és molt més intens i 

complet. Les activitats del Taller creatiu no descansen mai. Segons cada estació de l’any, 

més les del període nadalenc, han estat: 

 

HIVERN   

 Rebuda dels REIS MAGS D’ORIENT en tres trons engalanats per l’ocasió d’acord 

amb la decoració de Nadal de la Llar 2018 (negre, daurat i blanc). 

 Presentació Eix temàtic 2019: Commemoració dels 50 anys de l’arribada de l’home a 

la lluna, dels 90 anys del còmic Tintín i de les dues publicacions de Tintín amb la 

temàtica de la lluna que el dibuixant Hergé va visualitzar gairebé 20 anys abans 

d’aquest fet històric). Paròdia per part de l’equip tècnic d’una conferència de la NASA, 

per explicar als residents la missió especial aquest any: “OBJECTIU: LA LLUNA”.  

 Activitat amb els nens i nenes de CATEQUESI de Mollerussa. Venen a visitar la 

residència i a realitzar una sèrie de proves per a conscienciar-se de les dificultats amb 

les quals es trobarien si tinguessin alguna discapacitat. Sensacions i reflexions sobre 

l’experiència.  Activitats dirigides i coordinades per l’equip tècnic de la Llar. 
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 CALÇOTADA: Des del taller es fan dues bandes de Mister i Miss Calçot per als 

guanyadors del joc “Atrapa el calçot”. 

 Preparatius CARNAVAL: 

 Objectius: Tema del Carnestoltes “Tintín a la lluna”. Decidim que farem en 

cartró el coet gegant blanc i vermell de Tintín que estrenarem per Carnestoltes 

però que quedarà com a icona representativa a la Llar durant tot l’any. També 

decidim fer una lluna gegant amb papers de cuina i cola amb l’objectiu que es 

pugui il·luminar un cop acabada. Tria de la música, repartiment entre tots dels 

personatges i elaboració les disfresses. 

 Confecció de disfresses: Repartim els personatges del còmic Tintín (fem un 

grup de Tintins, de Milús, capitans Hàddock, Tornasols, Dupond-Dupont, 

Castafiores, coets, astronautes...) Decidim els complements que cal fer en 

cartolina per cadascú (pipa, tupé, colls, orelles, barrets, bigotis, bombones, 

casc,...) així com les peces de roba que necessitem. 

 Dia de CARNESTOLTES: Celebrem la festa amb tots els objectius 

aconseguits. Fem fotografies, vídeos, simulem que entrem al coet per enlairar-

nos cap a la lluna, efectes especials, arribada a la lluna,, primera “petjada” i 

“rodada” simbòlica... Cadascú interpreta el seu paper. Per berenar mengem 

un espectacular asteroide format per petits meteorits dolços, casolans i molt 

acolorits. 

 Projecte “RECICLEM TAPS DE PLÀSTIC”. Presentació del Projecte del Taller 

Creatiu 2019-2020. Fem una crida per recollir taps de plàstic de totes mides i colors 

amb l’objectiu de fer un mural al jardí de la Llar que s’inaugurarà per la Festa de les 

Famílies del 2020, any que la Llar celebrarà el 25è aniversari. 

 DIA DE LA DONA. Lema: “les dones volem alt” escrit sobre unes ales de papallona 

gegant de cartolina lila. Acte simbòlic llegint el poema de Mireia Calafell adaptat per la 

campanya de reconeixement als moviments feministes. Dibuix del “sac dels 

prejudicis” amb paraules dins de papallones. 

 

PRIMAVERA 

 Participació en la XII edició del Concurs Nacional de Collage d’Auxilia. Tema: 

Ocells. Hi participen 6 usuaris amb un total de 7 treballs. S’aconsegueix un Diploma 

d’Honor (Joana Solà). 
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 Mones de Pasqua: masterclass de cuina on s’ha dut a terme la decoració d’aquest 

tradicional dolç a càrrec de la germana d’un resident. Des del Taller hem adequat 

l’espai, hem fet cartells, les fotos... 

 Sant Jordi: Com a novetat aquest any es munta una parada a la Plaça de 

l’Ajuntament de Mollerussa per vendre les roses que s’han estat fent al taller. Són 

totalment artesanals, fetes de paper de llibres amb un toc de color (vermell clàssic, 

groc reivindicatiu, blaves, negres, multicolors de fantasia, de paper de còmic…). 

Presentació opcional amb botelles decorades i personalitzades. També s’han ofert els 

punts de llibre amb fulls impresos il·lustrats i les agulles de pit amb roses de ganxet. 

Èxit de vendes. 

 CosmoCaixa de Barcelona. Sortida per veure l’exposició :”Tintín i la lluna”. 

Interactiva i complementària del nostre eix temàtic 2019. 

 XXI Festa de les Famílies:  “TINTÍN, LA LLUNA I LES GALÀXIES”.  

Des del taller s’ha fet: 

 Invitacions per la festa.  

 Decoració del menjador interior per la projecció en 3D amb cartolines negres 

amb diferents constel·lacions dibuixades per evitar la claror. 

 Decoració de l’escenari amb roba i planetes pintats a mà sobre tela. 

 Pancarta de roba blanca anunciant la XXI Festa de les Famílies 2019. 

 Centres de taula amb botelles de vidre de base pintades en blanc i vermell 

com el coet de Tintín i llunes de paper com a funció decorativa i indicadors de 

la distribució de les famílies. 

 Decoració del jardí amb diferents punts de photocall: el coet de Tintín sobre 

la gespa, dibuix de Tintín astronauta vora l’olivera, silueta de Milú, 

complements d’attrezzo … 

 La Paradeta del Taller: Exposició i venda dels treballs del Taller Creatiu. 

Novetat: làmpades de llunes de paper. 

 

ESTIU  

 Festa d’estiu amb la música de Julià Mianes. Al taller s’han decorat les vidrieres amb: 

gelats, sorbets, sols... (cartolines dibuixades i pintades). Efectes especials amb la 

màquina de fer bombolles de sabó. 

 Curs d’estiu: “GALAXY ART”. 
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 Col·laboració, juntament amb la fisioterapeuta i l’educadora de la Llar en el projecte : 

“Els caragols arriben a la Llar”. Presentació teatral de l’activitat, cartells… 

 Ofrena floral per la Diada Nacional de Catalunya: Segueix amb el centre d’interès 

de la Llar 2019. Des del Taller s’ha volgut establir un paral·lelisme amb el lema del 

nostre projecte: “Objectiu la lluna”  amb el lema de la Diada: “Objectiu 

Independència”. Rèplica del coet de Tintín (cartró i cartolina) que apunta cap a la 

lluna (tècnica del paper encolat translúcid) i deixa una estela a l’hora d’enlairar-se 

formant les quatre barres de la senyera. El fum blanc dels reactors el representen 

flors fetes amb paper i goma eva. 

 

 TARDOR 

 XXIV aniversari de la Llar. Activitat: “Passarel·la 2.4 Terres de Ponent”. Desfilada 

de moda amb dissenyadors i models famosos representats per residents i personal 

de la Llar. Ambientació amb focus de colors, música, catifa vermella, dues files de 

públic, cartell… Mostra de la col·lecció “Galaxy Art 2019” inspirada en les textures, 

fons, formes i colors de les galàxies, nebuloses i altres formacions de l’univers i 

l’espai. Darrera activitat de l’any per culminar el projecte “Objectiu la lluna”.  

Centres de taula: botelles de vidre en forma de coet de Tintín amb llunes. 

 16è Concurs Nacional de Fotografia (Auxilia). L’usuari Jon Jiménez hi participa i 

obté el primer premi amb la fotografia “Rascando la nube”. 

 Exposició fotogràfica “Un any en imatges”. Recull de fotografies de les activitats 

de la Llar durant el 2019 exposades a la planta baixa. 

 “La castanyera viatja a Mèxic”: Viatge simbòlic per conèixer altres cultures. 

Celebració del tradicional “Dia de los Muertos” mexicà sense deixar de banda la 

nostra Castanyada: Preparació de les castanyes per coure-les; projecció de la 

pel·lícula “Coco”; taller de màscares mexicanes; photocall amb vestits i màscares 

confeccionades al taller. 

 Dia Internacional de les Persones amb disCapacitat. Acte al Teatre l’Amistat de 

Mollerussa. Creació, juntament amb altres entitats, d’un arbre dels desitjos culminat 

amb un llaç taronja. El taller de la Llar també aporta tres tires de roba amb el lema 

“CREIXEM AMB LA DIVERSITAT” pintat a mà col·locat al capdamunt de les llotges 

laterals del teatre.  
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 Pedalem per La Marató de TV3. Col·laborem per les malalties minoritàries. Des del 

taller preparem l’escenari on es desenvolupa tota la jornada, pengem un gran cartell 

amb el logotip de La Marató de TV3 fet a mà i renovem la bústia dels donatius. 

També aportem material per vendre al mercadet solidari que es fa a la Llar en 

benefici de la Marató de TV3 uns dies abans. 

 

NADAL 

Aportacions del taller Creatiu a les Festes de Nadal de la Llar: 

 Felicitació de Nadal en paper feta a mà durant el curs d’estiu amb la tècnica de 

l’aquarel·la amb fons i textures galàctiques. 

 Felicitació de Nadal (muntatge de vídeo per enviar per correu digital) on els 

residents, al ritme d’un fragment de la cançó “Tanca els ulls” de Txarango, ensenyen 

el procés creatiu dels seus treballs i també apareix el personal mostrant estrelles. 

S’aconsegueixen imatges tendres i amb un punt d’humor. 

 Arbre de Nadal fet amb llibres folrats amb papers de diari. El toc de color el donen 

unes boles i llaços vermells més la il·luminació. 

 Centres de taula: amb la tècnica del “Bookfolding” (plegat de llibres) s’han creat 

composicions originals que, acompanyades d’espelmes, boles, llaços, pinyes i petites 

branques d’avet, han estat la revelació d’aquest Nadal.  

 Decoració de la Llar. Boles cobertes amb papers de diaris amb la tècnica del paper 

maixé penjades del sostre amb una cinta vermella de ras i un llaç. Columnes 

envoltades amb la mateixa cinta vermella. Prestatges amb composicions de llibres 

plegats, espelmes, cortines de llum blanca, robes i moqueta vermella cobrint espais, 

rosassa amb paperines de fulls de paper de llibre... Els colors predominants han estat 

els fulls de diari o llibre naturals (sense pintar o lleugerament patinats), el color 

vermell i el daurat.  

 Pessebre. Rèplica de l’església de Sant Jaume de Mollerussa. Composició amb 

capses de cartró reutilitzades i recobertes de planxes de cartró ondulat. El material de 

construcció dominant queda a la vista. Tan sols s’afegeixen petites peces 

metàl·liques (detalls ornamentals arquitectònics), taps de plàstic (esfera dels 

rellotges), paper vegetal (vitralls), fil d’alumini pla (creus) i pal de fusta (niu de 

cigonyes). El Naixement és una reproducció de la garlanda nadalenca real i està 
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construït amb filferro i fil d’alumini de colors. No és un pessebre tradicional, és una 

interpretació del Nadal d’avui (2019) i d’aquí (Mollerussa). 

 Dinar de Nadal: Parament de taules, plegat dels tovallons en forma d’espelma, 

centres bookfolding, ambientació... 

 Caga tió: S’ha declarat en vaga. Proposa com a alternativa un Kahoot (qüestionari-

concurs a través d’internet). Organització d’aquesta activitat juntament amb altres 

professionals de la Llar. Elaboració d’avets de paper amb catàlegs reciclats, pintats 

amb aquarel·la, plegats com un acordió i clavats en una branca de fusta per donar 

estabilitat (obsequi per als membres del Patronat i Ajuntament). Fotografia 

personalitzada per als residents i personal. 

 Torronada i XXI Festa dels Voluntaris.  

- Obsequiem els voluntaris amb els avets de paper i la felicitació.  

- Muntem la tradicional paradeta de Nadal a la Llar i mostrem els treballs realitzats 

durant els darrers mesos. 

 Detalls d’agraïment per les corals i altres persones que venen a visitar-nos durant  

les Festes. Arbrets de paper plegat. 

 Dos Patges Reials (Xambelans) venen en cadires de rodes i recullen les cartes i 

desitjos pel Nou Any 2020. Preparació d’ un tron i una bústia reial. Fons amb diaris 

patinats, catifa vermella, bústia daurada, llums, espelmes,... 

 “A les dotze davant del campanar”. Gran festa de Cap d’Any davant l’església de 

Mollerussa reproduïda al hall de la Llar amb les campanades de la sort, efectes 

especials de llums de colors, rua per les plantes i habitacions, música, ball, beguda, 

bons desitjos i attrezzo per l’ocasió. 
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Informe de la responsable higiènicosanitària    

 

La memòria corresponent a l’exercici de 2019 té com a objectiu informar de les accions i 

activitats dutes a terme pel servei d’infermeria de la Llar Terres de Ponent durant el transcurs 

d’aquest any. 

La Llar té un total de 34 places,  per a persones amb discapacitat física. L’ocupació 

d’aquesta al finalitzar l’any 2019 ha estat del 100%, corresponent totes a persones amb 

suport extens i generalitzat, això suposa una atenció continuada a totes les persones amb 

una freqüència i intensitat elevades.  

D’aquestes 34 places, 22 estan ocupades per dones i 12 per homes. Durant el transcurs del 

2019 hi ha hagut 5 baixes (4 èxitus i un trasllat).  

El servei d’infermeria forma part de l’equip interdisciplinari, amb l’objectiu comú d’oferir una 

atenció integral a la persona atesa.  

S’ha continuat participant en la realització del PIAI (Pla Individualitzat d’Atenció Integral) com 

a document per avaluar les necessitats de les persones ateses així com fer el seguiment 

evolutiu d’aquestes, seguint, d’aquesta manera, treballant en la línia de l’Atenció Centrada en 

la Persona. 

L’eina principal de treball i registre ha sigut el TSAD, on s’hi ha registrat tots els tractaments 

farmacològics, cures i controls d’infermeria, visites mèdiques externes, entre d’altres. S’ha 

implicat a la metgessa psiquiatra a utilitzar aquesta eina per anotar les visites que realitza, 

facilitant d’aquesta manera, el seguiment i control de les persones ateses. 

Per altra banda, el servei d’infermeria també treballa amb l’e-cap, eina que també utilitza el 

metge de família i on es troba tota la informació mèdica actualitzada del pacient, com són les 

visites a metges especialistes, pròximes programacions de visites mèdiques externes, 

resultats analítics, diagnòstics, resultats de proves mèdiques, el tractament farmacològic i la 

recepta electrònica, entre d’altres. Una funció rellevant del programa és que s’hi pot accedir 

des de la gran part dels hospitals i centres hospitalaris d’arreu de Catalunya.  

Durant l’any s’han passat, a totes les persones ateses, les següents escales de valoració: 

- Índex de Barthel (Activitats bàsiques de la vida diària) 

- Escala Norton (risc d’úlceres per pressió) 

Segons les puntuacions obtingudes en l’Índex de Barthel, el grau de dependència de les 

persones que estem atenent és:  

- Dependència Total (0-15): 14 persones (41,17%) 
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- Dependència Greu (20-35): 10 persones (29,41%) 

- Dependència Moderada (40-55): 2 persones (5,88%) 

- Dependència Lleu (60-95): 7 persones (20,58%) 

- Independent (100): 1 persona (2,94%) 

Per tant, la majoria de persones ateses són dependents per totes les activitats de la vida 

diària, fet que comporta una gran càrrega assistencial. 

Segons les puntuacions obtingudes en l’Escala Norton, el risc que tenen els pacients de patir 

nafres per pressió són els següents:  

- Risc molt alt (5-9): 6 persones (17,64%) 

- Risc alt (10-12): 12 persones (35,29%) 

- Risc mitjà (13-14): 5 persones (14,70%) 

- Risc mínim o no risc (>14): 11 persones (32,35%) 

Amb les puntuacions obtingudes podem observar que la major part de les persones ateses a 

la Llar tenen risc de patir nafres per pressió, solament un 32% d’aquestes tenen risc mínim o 

no tenen cap risc. Per aquest motiu, tant la infermera com les cuidadores realitzen un 

seguiment exhaustiu del pacients per tal de prevenir l’aparició de nafres per pressió.   

Durant l’any 2019 hi ha hagut un total de 4 nafres per pressió i una per humitat. La nafra per 

humitat es va resoldre. De les tres nafres per pressió, una ja la presentava el pacient abans 

de l’ingrés a la Llar; i les altres dues, s’han fet estant a la Llar, una d’elles resolta. 

Pel que fa a les caigudes, hi ha hagut un total de 14 caigudes durant l’any, totes dins del 

centre i 5 d’aquestes corresponents a la mateixa persona. De totes les caigudes que hi ha 

hagut, només una ha requerit derivació a urgències del CAP, la resta no han tingut 

conseqüències físiques aparents o han sigut petites ferides que s’han pogut curar sense 

complicacions.  

Cada vegada que hi ha una caiguda es realitzen les accions de millora corresponents per tal 

de reduir-ne el nombre.  

Referent a la medicació s’ha continuat utilitzant el sistema SPD (sistema personal de 

dosificació), és a dir, la farmàcia porta la medicació dosificada setmanalment, ja que redueix 

el nombre d’errors tant de preparació com d’administració de la medicació. 
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ESTUDI DE QUANTIFICACIÓ DEL REGISTRE DE CAIGUDES   

 

PERÍODE DE L’ESTUDI: 

Any 2019 

POBLACIÓ ESTUDIADA: 

39 residents de la Llar Terres de Ponent 

NOMBRE TOTAL DE CAIGUDES 14 9 HOMES (84,28%) 

5 DONES (35,71%) 

NOMBRE TOTAL DE RESIDENTS QUE 

HAN CAIGUT 
9 (23,07%) 

4 HOMES (44,44%) 

5 DONES (55,55%) 

LLOC ON HAN CAIGUT 
DINS DE LA LLAR 

9 (100%) 

FORA DE LA LLAR 

0 

TIPUS D’INCIDENT 
AUTO-LESIÓ 

0 (0,00%) 

HETEROLESIÓ 

0 (0,00%) 

ACCIDENT 

14 (100%) 

CONSEQÜÈNCIES 

 

SENSE 

CONSEQÜÈNCIES 

9 

CURA A LA 

LLAR 

4 

DERIVACIÓ 

CAP 

0 

DERIVACIÓ 

HOSPITAL 

1 
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Informe del metge generalista    

 

El metge que té contractat la Llar Terres de Ponent realitza la seva activitat presencialment a 

la Llar dos dies a la setmana i, sempre que cal, telefònicament. En ser sempre el mateix 

professional proporciona als usuaris més confiança i, sobretot, un coneixement més acurat 

de les seves patologies. 

 

Aquest professional també pertany al Centre d'Atenció Primària de Mollerussa i treballa 

conjuntament amb els altres professionals de l'equip del CAP. D'aquesta manera pot atendre 

als residents amb tots els medis disponibles al servei públic Sanitari Català i informar de les 

incidències mèdiques a tots els professionals del CAP que ho precisin. 

 

Com la resta dels professionals sanitaris de la Llar el metge disposa d’accés al programa 

informàtic e-cap, que és el propi de l'I.C.S. per poder efectuar la tasca assistencial i 

informatitzar totes les Històries Clíniques dels residents. 

 

Durant l'any 2019 s'han realitzat un total de 989 visites en el mateix centre tant de patologia 

aguda com de crònica i el seguiment d'altres patologies de base dels residents. 

S'ha realitzat 50 derivacions i proves, 98 analítiques i s'ha tramitat 45 trasllats en ambulància. 
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Com podem veure a la gràfica la tendència és clara, poder anar fent cada cop més visites a 

la Llar i evitar derivacions hospitalàries. Els nostres usuaris es senten millor atesos a la Llar. 

El ingressos hospitalaris en molts casos els suposen un estrès afegit a la seva patologia. 

Actualment a la Llar fem tractaments endovenosos quan cal, per evitat desplaçaments 

hospitalaris o per reduir els dies d’ingrés. Comptem amb el suport de l’equip PADES i dels 

professionals del CAP. 

Pel que fa al transport no urgent, hem disminuït el nombre d’ambulàncies mirant de poder fer 

coincidir els dies de visita de cada resident en diferents especialitats, implicant a les famílies 

en l’acompanyament amb transport privat i als residents més autònoms en la utilització del 

transport públic. 

 

MÉS ENLLÀ DE L’ACTIVITAT ASSISTENCIAL.... 

L’any 2019 s’han realitzat reunions amb tot l’equip interdisciplinari, reunions de coordinació 

amb l’equip PADES per tal d’establir el PIIC dels usuaris que ho han requerit i s’han atès a 

les famílies que ho han demanat. 

 

El doctor també ha participat en algunes activitats de la Llar com la Festa de les Famílies, 

l’Aniversari de la Llar i el dinar de Nadal, per tal de reforçar el vincle entre els usuaris, el 

treballadors i les famílies.  
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Informe de la metgessa psiquiatra 

 

L’activitat assistencial de psiquiatria aquest any l’ha dut a terme des de gener a l’agost  la 

Dra. M. Sellart i a partir del mes de setembre de 2019 s’ha tornat a incorporar a l’equip la Dr. 

I. Buj. 

La psiquiatra acudeix un matí a la setmana i després de fer una reunió amb el personal 

responsable pel seguiment dels residents, fa les visites necessàries. Si cal,  també 

s’estableix coordinació amb el metge d’Atenció Primària referent i altres referents de la xarxa 

sanitària. 

 

L’activitat realitzada ha estat amb els objectius de: 

- Seguiment clínic. 

- Abordatge i intervenció en situació de crisis o empitjorament de la malaltia mental ja 

diagnosticada. 

- Monitorització de tractaments farmacològics específics que requereixen controls 

analítics periòdics. 

- Optimització i revisió dels psicofàrmacs pautats en cada cas. 

- Prevenció de recaigudes. 

- Pla terapèutic individualitzat per millorar la funcionalitat i mantenir l’estabilitat. 

 

La Llar té 34 places, amb ocupació del 100%. De tots els residents, 30 tenen algun 

diagnòstic de trastorn mental, el més freqüent és depressió, seguit del trastorn bipolar, 

trastorn esquizo-afectiu i antecedents de trastorn per ús de substàncies, distímia i trastorn 

per somatització, trastorn orgànic de la personalitat i trastorn delirant, dos residents tenen 

diagnòstic de CI baix. És freqüent també, tenir més d’un diagnòstic psiquiàtric i comorbilitat 

amb dependència del tabac (que en alguns casos genera greus conflictes entre els 

residents) i alteracions de la conducta.  

A la Llar durant el 2019 no hem tingut cap persona amb problemes d’alcohol ni de tòxics 

il·legals, en aquest aspecte, mantenen tots l’abstinència i no ha calgut pautar cap interdictor. 

 

El motiu de consulta principal van ser les alteracions del comportament 75% i l’agudització 

de la patologia de base 25%. 
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Durant l’any 2019 ha estat necessari derivar dos casos per ingrés a la unitat de subaguts de 

Sant Joan de Déu. Un per descompensació de la conducta alimentària i de un per 

descompensació conductual. 

 

MÉS ENLLÀ DE L’ACTIVITAT  ASSISTENCIAL... 

L’any 2019 s’ha col·laborat en la intervenció, psicoeducació i suport “cas a cas” de l’usuari i 

del personal que ho ha requerit. La metgessa psiquiatra ha format part de l’equip, realitzant 

un treball conjunt amb els altres professionals en algunes acollides, famílies, adaptació a la 

Llar i suport a la mort. 

 

S’han realitzat també reunions amb tot l’equip per facilitar estratègies per millorar l’atenció 

d’alguns usuaris, amb  les  diverses  situacions d’alteració de conducta que han ocorregut, 

realitzant intervisió dels casos. 

 

  La psiquiatra ha col·laborat realitzant sessions formatives. 
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D. Programa anual d’activitats  
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Activitats permanents   

 

TALLER OCUPACIONAL   

Objectius: 

 Treballar la motricitat fina. 

 Adequar l’activitat a les capacitats de cada persona. 

 Potenciar l’autoestima dels usuaris fent-los sentir realitzats tot i la seva discapacitat. 

 Estimular la creativitat i la imaginació. De fet, al “Taller Ocupacional” ens agrada 

anomenar-lo “Taller Creatiu”. 

 Oferir un espai de relació amb els altres companys. 

 Valorar la importància de reutilitzar i reciclar els materials. 

 Motivar els residents animant-los a participar en concursos, celebracions, festes i 

cursets durant l’any. 

 Implicar-nos en el moment cultural, social i/o històric que està vivint la societat per no 

desvincular-nos de l’actualitat.  

 Donar a conèixer la nostra tasca mitjançant l’exposició i venda dels treballs. 

 Implicar els familiars, personal i voluntaris en el seguiment de la feina del taller. 

 Fomentar el treball en equip amb el personal tècnic per millorar l’atenció a l’usuari. 

 Proposar projectes anuals per focalitzar l’interès en algun material, tema o efemèride 

integrant el projecte del Taller amb la resta de les àrees de la Llar. 

Mitjana de residents participants: 24 

Periodicitat: dilluns, dimarts i dimecres de 9:30 a 18:30 hores; i dijous i divendres de 9:30 a 

13:30h. 

Principals activitats: dibuix, pintura, figures de paper maixé, collage, mandales, scrapbook, 

costura, labors, activitats de recuperació de la psicomotricitat, creació de decorats per les 

diferents celebracions de la Llar, disfresses de Carnestoltes, confecció de bijuteria (paper, 

feltre, plàstic…), creació i decoració d’objectes singulars amb material reutilitzat (capses de 

cartó, revistes, diaris, ampolles de plàstic, llaunes de refrescs, càpsules de cafè, taps de 

suro, roba,…). Cada any incorporem una nova tècnica que treballem intensament fins a 

consolidar-la. D’un temps cap a aquí encarem cada temporada amb un eix temàtic que pot 

ser un projecte, una efemèride, o bé una nova tendència. 

Responsable de l’activitat: monitora del Taller Ocupacional. 
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CURS D’ ESTIU  

Objectius: 

 Aprenentatge d’una tècnica nova. 

 Incorporació d’aquest aprenentatge a futurs projectes. 

 Motivar nous residents a fer aproximacions al taller. 

 Estimular la creativitat. 

 Treballar la motricitat fina. 

 Oferir un espai de relació amb els altres companys. 

 Crear un ambient distès en aquest període de l’any tan calorós. 

 Treballar temes d’interès i actualitat. 

 Implicar gent del nostre entorn en el nostre projecte (ajudant-nos a recollir material i 

conscienciant-nos dels nous resultats artístics a partir d’un objecte en desús 

(reciclatge). 

 Donar a conèixer els nostres treballs (mitjançant una exposició, venda...). 

Residents participants: 17  

Periodicitat: 1 de juliol – 6 setembre 

Activitat: GALAXY ART. Seguint amb el centre d’interès de l’any, el taller proposa fer “l’art 

de les galàxies”. L’objectiu és treballar diferents tècniques amb base d’aigua per aconseguir 

textures que recordin els colors i les formes de l’univers i les galàxies. En les primeres 

sessions hem experimentat amb les transparències de l’aquarel·la líquida i els efectes dels 

esquitxos del pinzell amb pintura blanca mate per aconseguir l’efecte de cel estelat. Més 

endavant hem anat incorporant efectes sobre l’aquarel·la amb sal, alcohol, cera i escuma de 

sabó. En altres sessions hem incorporat la tècnica de l’esponjat amb acrílics mitjançant la 

superposició de colors opacs. En les darreres sessions ja hem aplicat aquests estampats 

sobre objectes diversos: sabates de roba, coixinets, ventalls, capses de fusta, penjadors... A 

més, el curs ha donat per fer un expositor de treballs al taller, un mural a la sala d’estar de la 

primera planta, les felicitacions de Nadal i els models de la desfilada del 24è aniversari. 

Paral·lelament s’ha fet un monogràfic d’un dia sobre estampació de samarretes en tècnica 

Galaxy Art amb el reforç d’una voluntària. Cada usuari participant s’ha emportat un treball de 

record, un diploma i el berenar de la festa de cloenda del curs. 

Responsable de l’activitat: monitora del Taller Ocupacional. 
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FISIOTERÀPIA 

Àrees: funcional, motora, cognitiva i emocional. 

Calendari: gener a desembre. 

Periodicitat: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 hores i de 15 a 19 hores.                       

Dos dissabtes al mes de 9:30 a 13:30 hores. 

Mètodes i tècniques d’execució: sessions individuals adaptades a la patologia de cada 

resident. 

Principals activitats: deambulació, activitats motrius en extremitats superiors i inferiors, 

fisioteràpia passiva, fisioteràpia respiratòria, control postural, propiocepció i bipedestació. 

Sistema avaluació: registre d’assistència i valoració de l’evolució mitjançant diferents 

exploracions periòdiques. 

Objectius:   

 Millorar la mobilitat autònoma dels residents sigui en cadira de rodes o deambulant 

autònomament. 

 Augmentar les capacitats i recursos dels residents per realitzar les ABVD. 

 Motivar la superació personal de cada resident. 

 Conscienciar als residents dels beneficis que aporta l’exercici físic. 

 Millorar el benestar físic dels residents. 

Responsables de l’activitat: fisioterapeutes. 

 

SESSIONS DE PSICOMOTRICITAT 

Àrees: funcional, cognitiva, motora, emocional i de participació comunitària. 

Calendari: de gener a desembre. 

Periodicitat: dos dissabtes al mes de 9:30 a 13:30 hores. 

Mètodes i tècniques d’execució: sessions de grup. 

Principals activitats: exercicis d’esquema corporal, exercicis oculo-manuals, exercicis 

temporo-espacials, exercicis d’habilitat manual, estiraments, exercicis de coordinació i 

exercicis de ritme.  

Sistema avaluació: registre d’assistència i de seguiment. 

Objectius:  

 Millorar la relació entre els companys. 

 Millorar l’autonomia física. 

 Aprendre a valorar les activitats en grup. 

 Millorar la confiança entre companys, mitjançant exercicis de grup.  
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Responsables de l’activitat: fisioterapeutes. 

RELAXACIÓ 

 
Àrees: funcional, motora, emocional i de participació comunitària. 

Calendari: de gener a desembre. 

Periodicitat: dos dissabtes al mes de 9:30 a 13:30 hores. 

Mètodes i tècniques d’execució: sessions de grup. 

Principals activitats: exercicis de relaxació, meditació i consciència corporal, exercicis de 

respiració i teràpia amb caragols (helicicultura). 

Sistema avaluació: registre d’assistència i de seguiment. 

Objectius:   

 Aconseguir reconèixer la musculatura del nostre cos per a poder-la relaxar en cas de 

tensió o estrès. 

 Aconseguir deixar la ment en blanc per oblidar-nos d’allò que ens preocupa. 

 Aprendre a respirar correctament. 

 Aprendre a relaxar-nos com a mesura d’autocontrol en les diferents situacions que 

ens porta la nostra vida diària. 

Responsables de l’activitat: fisioterapeutes. 

 

JORNADES ESPORTIVES 

Àrees: funcional, cognitiva, motora, emocional i de participació comunitària. 

Calendari: una setmana al maig. 

Periodicitat: un cop l’any. 

Mètodes i tècniques d’execució: competició individual en diferents esports. 

Principals activitats: bàsquet, “turnball”, handbol, punteria, circuits d’habilitats amb cadira, 

circuits de velocitat amb cadira i boccia. 

Sistema avaluació: registre d’assistència i seguiment. 

Objectius:   

 Motivar l’esperit de superació personal. 

 Fomentar la relació amb els companys. 

 Treballar la frustració. 

 Valorar les activitats amb els companys. 

 Gaudir de l’esport.  
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 Conèixer i practicar diferents esports. 

Responsables de l’activitat: fisioterapeutes. 

 

MANDALES 

Objectius: 

 Facilitar i millorar la concentració. 

 Aparcar les preocupacions. 

 Potenciar la creativitat. 

 Potenciar els processos cognitius. 

 Mantenir la màxima mobilitat. 

 Millorar la intuïció creativa i la interpretació de les pròpies creacions. 

Mitjana de residents participants: 6 

Periodicitat: diàriament de dilluns a divendres. 

Activitat: pintar mandales. 

Responsables de l’activitat: educadora social i monitora de Taller Creatiu. 

 

TALLER DE LECTURA 

Objectius: 

 Evitar l’aïllament. 

 Potenciar el diàleg. 

 Reforçar l’autoestima. 

 Treballar la comprensió. 

 Potenciar la relaxació. 

 Treballar l’estimulació auditiva. 

 Treballar la memòria. 

Mitjana de residents participants: 13 

Periodicitat: setmanal, els dilluns al matí. 

Activitat: escoltar la lectura i compartir opinions i sensacions. 

Responsables de l’activitat: educadora social i resident de la Llar. 

 

MOU EL CERVELL  

Objectius:  

 Treballar i estimular la ment.  
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Mitjana de residents participants: 17 

Periodicitat: setmanal, els dimarts al matí. 

Activitats: de manera grupal, utilitzant l’ordinador, el projector i el joc com a recurs, realitzem 

fitxes cognitives conjuntament. 

Responsable de l’activitat: educadora social.  

 

MATINS DE CINEMA. PEL.LÍCULA 

Objectius:  

 Fomentar la participació i la implicació en les activitats de lleure entre els residents. 

 Treballar la capacitat de proposta, elecció i consens a l’hora de programar l’activitat.  

Mitjana de residents participants: 20 

Periodicitat: quinzenal, els divendres al matí. 

Activitat: visionar una pel·lícula i comentar-la. 

Responsable de l’activitat: educadora social. 

 

KARAOKE A LA LLAR 

Objectius:  

 Oferir estones de distensió i distracció. 

 Oferir la possibilitat d’escoltar aquelles cançons que els agraden més. 

 Treballar la memòria. 

 Treballar la lectura.  

Mitjana de residents participants: 18 

Periodicitat: quinzenal, els divendres al matí. 

Activitats: posem el projector a la sala d’estar del primer pis i busquem les cançons que 

demanen al youtube amb lletra per poder cantar tots junts.  

Responsable de l’activitat: educadora social.  

 

PASSATEMPS 

Objectius: 

 Treballar i estimular la ment. 

Mitjana de residents participants: 11 

Periodicitat: a demanda dels usuaris. 

Activitats: realització de mots encreuats, sudokus, buscar les diferències,... 

Responsable de l’activitat: educadora social. 
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JOCS DE TAULA 

Objectius:   

 Treballar la memòria, l’atenció i la motricitat fina. 

 Fomentar la comunicació i la relació entre els companys.  

 Potenciar les habilitats cognitives  i  introduir nous jocs de taula. 

 Jugar amb iniciativa pròpia. 

Mitjana de residents participants: 17 

Periodicitat: de dilluns a diumenge, en diferents estones matí i/o tarda per potenciar la 

iniciativa dels residents. 

Activitats: jocs de taula: escacs, dòmino, 3 en ratlla, parxís, etc. 

Responsables de l’activitat: educadora social, voluntaris de la Llar i cuidadora de reforç.  

 

JOCS EN GRUP 

Objectius:  

 Treballar la memòria, l’atenció i la implicació. 

 Treballar la cooperació, la comunicació i la relació entre els companys. 

 Potenciar les habilitats cognitives. 

Mitjana de residents participants: 12 

Periodicitat: mensual. 

Activitats: jugar a jocs en grup (ex. jugar a mímica). 

Responsable de l’activitat: educadora social. 

 

PETITES RELAXACIONS I REFLEXIONS 

Objectius: 

 Tenir i augmentar l’autoestima. 

 Augmentar i analitzar l’autoconeixement. 

 Augmentar l’empatia. 

 Conèixer i millorar les habilitats comunicatives. 

 Incrementar l’autocontrol emocional. 

 Superar les situacions estressants. 

 Millorar les relacions interpersonals. 

 Ser assertiu i evitar conductes agressives i passives. 
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 Descobrir les capacitats creatives. 

 Conèixer les capacitats creatives. 

 Saber expressar-se emocionalment. 

Periodicitat:  setmanal, els dimecres al matí. 

Mitjana de residents participants: 10 

Activitats: busquem un espai de relaxació i silenci per treballar la imaginació i visualitzar 

mentalment diferents aventures que ens faran compartir moments de diàleg i conversa molt 

productius i interessants.  

Responsable de l’activitat: educadora social. 

 

A  TAULA, EDUCADAMENT  

Objectius: 

 Millorar els bons hàbits a taula. 

 Augmentar i analitzar l’autoconeixement. 

 Augmentar l’empatia. 

 Conèixer i millorar les habilitats socials. 

 Incrementar l’autocontrol emocional. 

 Utilitzar les estones de menjar per millorar les relacions interpersonals. 

 Ser responsable amb el menjar. 

 Prendre consciència de la importància d’una bona dieta. 

 Aprendre a valorar el poder menjar cada dia. 

Periodicitat:  de gener a desembre. 

Mitjana de residents participants: 30 

Activitats: treballar els bons hàbits a taula i aprendre sobre els aliments i la seva riquesa 

nutritiva així com la importància d’una bona dieta.  

Responsable de l’activitat: educadora social. 

 

ESPORTS: BOCCIA 

Objectius:   

 Potenciar la relació entre els residents. 

 Potenciar l’àrea de l’esport. 

 Potenciar les capacitats dels residents, per així augmentar la seva autoestima. 

Mitjana de residents participants: 8 

Periodicitat: setmanal, els dijous al matí.  
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Activitats: jugar a boccia. 

Responsable de l’activitat: educadora social. 

 

VINE AL MERCAT 

Objectius: 

 Facilitar la compra als residents. 

 Destinar la recaptació al donatiu de la Llar per La Marató. 

Mitjana de residents participants: 20 

Periodicitat: un dijous cada trimestre. 

Activitats: convertir un espai en un mercat de carrer on els participants poden comprar roba, 

guants, bosses, ... 

Responsable de l’activitat: directora. 

 

M’OCUPO DEL JARDÍ I DE L’HORT 

Objectius:   

 Implicar els residents en el manteniment de les plantes d’exterior. 

 Treballar la responsabilitat dels residents en la cura del jardí. 

Mitjana de residents participants: 6 

Periodicitat: diària /setmanal. 

Principals activitats: regar, podar, plantar, posar adob, birbar i fer el manteniment  de les 

plantes del jardí. Aquesta activitat també inclou el manteniment del mobiliari del jardí, en 

aquest cas es fa la restauració de la pintura. 

Responsables de l’activitat: educadora social, voluntari de la Llar i residents. 

 
TALLER DE MANICURA 

Objectius:    

 Acompanyar  l’usuari. 

 Proporcionar atenció individualitzada. 

 Conservar costums femenins. 

 Oferir un espai de relació amb una voluntària de la Llar. 

Mitjana de residents participants: 8 

Periodicitat: quinzenal, els dimarts.  

Activitat: fer la manicura a les residents que ho vulguin. 

Responsables de l’activitat: directora, treballadora social i voluntàries de la Llar. 
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REFORÇ DE LOGOPÈDIA 

Objectius: 

 Treballar la parla. 

 Millorar la comunicació. 

Mitjana de residents participants: 2 

Periodicitat: un cop per setmana. 

Activitat: treballar amb els usuaris la parla, la comunicació i la deglució. 

Responsables de l’activitat: educadora social i voluntària de la Llar. 

 

TALLER DE FUNCIONS COGNITIVES 

Objectius:  

 Treballar la memòria, l’atenció i la implicació. 

 Potenciar les habilitats cognitives. 

 Potenciar les funcions cognitives amb les TIC’s.  

Mitjana de residents participants: 24 

Periodicitat: cada dia amb residents diferents.  

Activitats: realització de fitxes cognitives i jocs adequats a cada usuari. Introducció de jocs i 

aplicacions d’estimulació cognitiva adients als usuaris que poden fer servir la tauleta.  

Responsable de l’activitat: educadora social.  

 

SESSIONS D’INFORMÀTICA  

Objectius:  

 Apropar les noves tecnologies als residents. 

 Fomentar la seva autonomia en el maneig de l’ordinador. 

 Fomentar la seva autonomia en el maneig del mòbil i la tauleta.  

 Informar-se autònomament sobre el tema que vulguin. 

Mitjana de residents participants: 2 

Periodicitat: setmanal, els dimecres  a la tarda.  

Activitats: maneig del ratolí, utilització del programa word, jocs a l’ordinador, iniciació a 

Internet, utilització del correu electrònic, buscar a la pàgina www.google.es, aprendre a fer 

servir el mòbil, baixar aplicacions, com manejar-les, etc.  

Responsable de l’activitat: educadora social.  

 

http://www.google.es/
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ANEM AL MERCAT 

Objectius: 

 Facilitar la compra als usuaris. 

 Mantenir activitats que feien abans d’entrar a la Llar. 

 Sortir de la Llar. 

 Que participin de la tria de la seva roba. 

Mitjana de residents participants: 4 

Periodicitat: els mesos de primavera i tardor. 

Activitat: anar al mercat de Mollerussa, els dimecres al matí. 

Responsable de l’activitat: educadora social. 

 

TALLER DE CUINA 

Objectius:  

 Treballar la creativitat. 

 Aprendre noves receptes culinàries. 

 Refrescar-nos. 

 Omplir el temps lliure. 

Mitjana de residents participants: 20 

Periodicitat: durant l’estiu. 

Activitats: realització de receptes culinàries refrescants per menjar-les per berenar. 

Responsable de l’activitat: educadora social. 

 

TERÀPIES ALTERNATIVES 

REIKI 

Objectius:  

 Eliminar l’estrès i l’ansietat. 

 Recuperar la relaxació i l’harmonia. 

 Restablir i incrementar la salut. 

 Desenvolupar la prosperitat. 

 Equilibrar les emocions. 

Mitjana de residents participants: 3 

Periodicitat: setmanal. 



Llar Terres de Ponent  
Mollerussa               Memòria 2019       

53 
 

Activitats: una terapeuta de Reiki, voluntària de la Llar, realitza sessions individuals d’una 

hora de durada. Utilitza l’energia universal per tal de reequilibrar la bioenergia. 

Responsables de l’activitat: voluntària de la Llar, directora i treballadora social. 

 

ACTIVITAT SENSORIAL 

Objectius: 

 Estimular sensorialment a aquells residents totalment assistencials. 

Mitjana de residents participants: 5 

Periodicitat: diàriament. 

Activitat: utilització de Puzzhen, eina terapèutica de difusió aromàtica i musical. 

Responsable de l’activitat: educadora social. 

 

TALLER SENSORIAL 

 Objectius:  

 Promoure la integració dins del grup. 

 Conèixer el nostre cos. 

 Treballar els sentits. 

 Estimular-nos sensorialment. 

 Potenciar la comunicació. 

 Aprendre a relaxar-nos. 

 Conèixer les emocions. 

Mitjana de residents participants: 7 

Periodicitat: mensual, els divendres.   

Activitat: estimular i donar atenció als residents més assistencials. S’estructuren en quatre 

fases: part conceptual, dinàmiques sensorials, relaxació i avaluació. 

Responsable de l’activitat: educadora social. 

 

SALA MULTISENSORIAL – ACUDAM 

Objectius: 

 Promoure la interacció, el desenvolupament i la comunicació. 

 Afavorir la situació personal i social de la persona millorant i desenvolupant les 

condicions psíquiques i físiques. 
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 Tenir cura de cada capacitat, per petita que sigui, ja que pot suposar l’única forma de 

comunicació de què disposa el resident. 

 Desenvolupar i iniciar estratègies de comunicació i insistir en les capacitats sensorio-

perceptives ajustades a les possibilitats de cada persona. 

 Eliminar motius de sofriment. 

 Optimitzar el seu benestar i qualitat de vida. 

Mitjana de residents participants: 23 

Periodicitat: setmanal, els divendres al matí.  

Activitat: Anem a la sala d’estimulació sensorial d’Acudam. Un espai que ens permet crear 

sensacions en un ambient polivalent, motivador, dinàmic e interactiu. 

Responsables de l’activitat: educadora social, fisioterapeuta i voluntària. 

 

TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS 

Objectius: 

 Promoure la interacció, el desenvolupament i la comunicació. 

 Afavorir la situació personal i social de la persona millorant i desenvolupant les 

condicions psíquiques i físiques. 

 Tenir cura de cada capacitat, per petita que sigui, ja que pot suposar l’única forma de 

comunicació de què disposa el resident. 

 Desenvolupar i iniciar estratègies de comunicació i insistir en les capacitats sensorio-

perceptives ajustades a les possibilitats de cada persona. 

 Eliminar motius de sofriment. 

 Optimitzar el seu benestar i qualitat de vida. 

Mitjana de residents participants: 11 

Periodicitat: setmanal, els divendres tarda. 12 sessions de febrer a maig i 12 sessions 

d’octubre a desembre, els dilluns al matí.  

Activitat: la terapeuta d’ Ilerkan vé a la Llar amb el gos per fer la teràpia. 

Responsables de l’activitat: educadora social i fisioterapeuta. 

 

TERÀPIA AMB CAVALLS 

Objectius: 

 Promoure la interacció, el desenvolupament i la comunicació. 
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 Afavorir la situació personal i social de la persona millorant i desenvolupant les 

condicions psíquiques i físiques. 

 Tenir cura de cada capacitat, per petita que sigui, ja que pot suposar l’única forma de 

comunicació de què disposa el resident. 

 Desenvolupar i iniciar estratègies de comunicació i insistir en les capacitats sensorio-

perceptives ajustades a les possibilitats de cada persona. 

 Eliminar motius de sofriment. 

 Optimitzar el seu benestar i qualitat de vida. 

Mitjana de residents participants: 12 

Periodicitat: setmanal, els dimecres al matí  12 sessions de maig a juliol. 

Activitat: anem a la Finca Om, ubicada a Vila-sana i realitzem la higiene i cura del cavall i 

també muntem.  

Responsables de l’activitat: educadora social i fisioterapeuta de la Llar. 

 

ACOMPANYAMENTS A LES VISITES MÈDIQUES I GESTIONS PERSONALS 

Objectius:  

 Possibilitar la normalització en les AVD fora de la Llar i fomentar la socialització. 

 Treballar l’autonomia personal i social. 

 Potenciar la responsabilitat dels usuaris i la implicació en les seves necessitats. 

Mitjana de residents participants: 14 

Periodicitat: els dimarts al matí i en funció de les demandes i necessitats. 

Activitats: tràmits personals, bancaris, burocràtics, mèdics,... durant  l’acompanyament es 

treballa la relació resident - voluntari / professional establint converses diverses, fomentant la 

interrelació i el treball d’actituds.  

Responsables de l’activitat: treballadora social i voluntària de la Llar. 

 

COMUNIÓ / ACOMPANYAMENTS RELIGIOSOS 

Objectius:  

 Oferir la possibilitat de participar en els actes religiosos. 

 Potenciar la participació en actes litúrgics tradicionals. 

Mitjana de residents participants: 9 

Periodicitat: quinzenal i setmanal. 

En col·laboració amb: voluntaris de la comunitat religiosa. 
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Activitats: es celebra la comunió a la Llar i litúrgies importants per als creients, amb una 

periodicitat quinzenal. També es fan acompanyaments setmanals (els diumenges i festes de 

precepte) a l’església parroquial, per poder participar de la missa.  

Responsables de l’activitat: directora, treballadora social i voluntaris de la Llar. 

 

DIUMENGE DE CINEMA 

Objectius:  

 Oferir una estona d’entreteniment.  

 Potenciar la conversa i el diàleg.  

 Potenciar l’escriptura i la lectura.  

Mitjana de residents participants: 11 

Periodicitat: quinzenal, els diumenges a la tarda. 

Activitats: visionar una pel·lícula i compartir opinions sobre aquesta. 

Responsables de l’activitat: voluntària de la Llar i educadora social. 
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Activitats extraordinàries   

 

GENER    

 

Dinar de cap d’any, el dia 1 de gener a la Llar fem el dinar. Hi participen 18 usuaris.  

Visita de S.S.-M.M. d’Orient, el dia 5 en visiten el reis, 32 participants. 

Dinar de Reis. El dia 6 de gener 33 residents es mengen el tortell de reis.  

Servei comunitari INS La Serra. Fem música. Els dies 17, 24 i 31. 13 participants. 

Dia 31, presentem l’eix d’animació Objectiu: La Lluna. 20 residents. 

 

FEBRER  

 

El dia 5 fem una Tertúlia amb voluntàries. Hi participen 8 residents. 

Els dies 7, 14 i 28, els alumnes de l’INS La Serra venen a fer el Servei Comunitari. 13 

usuaris. 

Els dies 11, 25 i 26, fem Activitats musicals amb voluntàries. 13 participants.  

Fem el berenar de Sant Valentí, el dia 14. 13 participants. 

El dia 19 participem d’una activitat cognitiva dirigida pels alumnes de l’INS Mollerussa. Hi 

participen 9 residents. 

Fem un Taller de cuina amb voluntàries de la Llar. 6 participants. 

Dia 20, activitat sensorial dels  alumnes de l’INS Mollerussa. Hi participen 8 residents. 

Activitat amb els Amics de Càritas. 15 participants. Dia 20. 

El dia 20, fem activitat per fer visible la diversitat funcional amb els infants de Catequesi. 

Calçotada a la Llar. Dia 28. 25 usuaris. 
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La Llar assoleix l’Objectiu: La Lluna. Tintín i els seus amics fan la primera “rodada” a la 

Lluna. 26 residents. El 5 de març.   

Els dies 7, 14 i 28 les alumnes de l’INS La Serra fan el Servei Comunitari. 8 participants. 

Dia Internacional de la dona. 8 de març. Les dones tenim ales. 21 usuaris. 

El dia 11, fem Activitat  musical amb voluntàries. 5 participants.  

El dia 12, fem Manualitats amb voluntàries. 7 participants.  

Sortida a la fira de Sant Josep amb els voluntaris de Creu Roja, el dia 18 amb 20 residents. 

Fem el dinar de Sant Josep el dia 19. 28 participants. 

Fem Taller de Cuina el dia 26, amb voluntàries de la Llar. 8 participants. 

 

 
Activitats amb Cavalls a l’INS Mollerussa el dia 1 i participen 5 residents. 

Vénen unes voluntàries a fer una Activitat de Ball amb 13 residents el dia 2. 

Masterclass “fem la mona” a càrrec de la Lluïsa, germana d’un resident, el dia 17. Hi 

participen 14 residents.  

Fem una sortida per comprar llibres per Sant Jordi el dia 23. Hi participen 2 residents.  

Dia 23: Parada de roses per Sant Jordi, a la Plaça de l’Ajuntament de Mollerussa. 23 

participants.  

ABRIL 

  

MARÇ 
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Activitat sensorial de Sant Jordi amb els alumnes de l’INS Mollerussa. Dia 24. 8 participants. 

Dinar dels avis, Festes de Sant Isidori. Assistim al dinar el dia 25, hi participen 4 residents. 

El dia 26,  anem a l’INS Mollerussa a fer una activitat de jardineria. 5 residents. 

Fem una ofrena a la Mare de Déu de Montserrat, i cantem el Virolai. Dia 27. 5 participants. 

Activitats amb Cavalls a l’INS Mollerussa el dia 29, hi participen 5 residents. 

El dia 30, unes voluntàries ens venen a fer un taller de manualitats. 8 participants. 

 

 

 

1 sessió de Servei comunitari amb una alumna de l’INS La Serra. El dia 6. 1 resident. 

3 dies de Jornades Esportives a la Llar. Els dies 7, 8 i 9. Hi participen 18 residents. 

Exposició de Tintín a la Lluna: Cosmocaixa de  Barcelona. Dia 19. 5 participants. 

Caixa Fòrum Lleida. Visita a l’exposició Cinema i emocions. Dia 14. 5 participants. 

Fem Manualitats amb dues voluntàries de la Llar. Dia 14. 7 participants. 

El dia 15 fem una sortida a Port Aventura, amb 4 residents. 

Sortida de Festa Major, al concert de l’Orquestra Maravella. Dia 17. Hi van 7 residents.  

El dia 21, berenar de comiat de dues voluntàries de la Llar. 7 participants. 

Sortida al Teatre a Tàrrega, el dia 28 a veure el Fantasma de Canterville a càrrec dels alumnes 

d’una escola. 5 participants. 

 

 

MAIG  
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XXI Festa de les Famílies. El dia 14, les famílies, Tintín, la lluna i l’univers en 3D són 

protagonistes a la Llar. Participen 34 usuaris. 

El dia 17 els alumnes d’un curs d’Atenció Sociosanitària simulen una Festa Major a la Llar. 

13 participants. 

Sortida cultural a veure un exposició de Titelles a Lleida. Dia 19. Hi participen 5 residents. 

Els amics de Càrites ens visiten per fer una activitat. Dia 19. 11 participants. 

Celebració del solstici d’estiu amb concert de música en directe. Dia 21. Hi participen 27 

residents.  

 

 

JULIOL 

 

El dia 1 comença al Taller el Curs d’estiu: “Galaxy Art”. Hi participen 17 residents. 

Anem al Polero, gelateria de Les Borges Blanques, el dia 4, amb 5 usuaris. 

Visitem l’ Arborètum de Lleida i dinem a Torrefarrera. El dia 10, amb 5 residents. 

Presentem el projecte de Treball amb caragols. Dia 11. 20 participants. 

Visitem el Museu de l’oli de la Granadella. 5 residents. Dia 18. 

Sortida al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí. 5 participants. Dia 23. 

Sessió de cavalls i relaxació a la Finca Om de Vila-Sana. Dia 30. 5 participants. 

 

JUNY 
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AGOST 

 

Realitzem Taller de cuina refrescant. Els dies 6, 13, 20 i 28. Hi participen 14 residents. 

Sortida al Bowling de Lleida. Dia 7. 5 participants 

Fem berenar especial al jardí de la Llar. Dia 14. 10 participants. 

Sortida a fer un gelat al Polero de Les Borges Blanques. 5 participants. Dia 5. 

Anem al Cinema d’Alpicat. 5 residents. Dia 22. 

Visitem el Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. 4 Participants. Dia 29. 

Anem al Cinema d’Alpicat. 5 residents. Dia 29. 

 

 

 

 
 

 

 

 

SETEMBRE 

 

Berenar sorpresa en motiu del Comiat de la Montse a la Llar. Dia 4. 21 participants. 

Diada Nacional de Catalunya. Dia 11. Ofrena floral. Hi participen 14 residents.   

Visiten el Museu de Tàrrega, exposició sobre feminitat i bruixeria. Dia 26. 4 participants. 

Berenar i diplomes final de curs d’estiu del Taller. Dia 30. Hi participen 16 residents. 

 

OCTUBRE 
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Inauguració del Projecte Viure Sobre Rodes. Dia 8. 21 participants. 

Del dia 9 al 20, Càpsules Vivencials del Projecte Viure Sobre Rodes. 13 participants. 

Sortida a Port Aventura, el dia 9, amb 4 participants. 

Treball amb caragols. Dia 30. 8 participants. 

La castanyera viatja a Mèxic. Dia 31. 24 participants. 

24è Aniversari de la Llar, fem un dinar i la “Passarel·la 2.4”. Dia 21. Participen 28 usuaris. 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

El dia 8 ens visiten els amics de Càritas. 18 participants.  

Participem al Campionat de Dòmino Interllars. Dia 5. Hi participen 3 residents.  

Mercat solidari a la Llar per recaptar diners per la Marató. Dia 26. Participants:14. 

Els dies 11 i 13, fem xerrada i Kahoot sobre la diversitat funcional a l’INS Terres de Ponent. 

Els dies 14 i 21, fem xerrada i Kahoot sobre la diversitat funcional a l’escola Les Arrels. 

 

 

 

 

DESEMBRE 

 

Dia mundial de les persones amb discapacitat, acte a Mollerussa. Dia 3. 20 residents.  

Escrivim felicitacions de Nadal, amb la Marta. Dia 4. Hi participen 12 residents.  
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Dia 5, fem el Berenar cloenda del Projecte Viure Sobre Rodes. 15 participants. 

Sortida a la Fira de Santa Llúcia de Mollerussa, amb els voluntaris de Creu Roja. Dia 7. Hi 

participen 2 residents.  

Conferència musical, a càrrec de Josep Montané. Dia 9. Hi participen 15 residents.  

Fem la panera de Nadal amb el Josep Montané. Dia 9. Hi participen 15 residents.  

Els alumnes de l’INS Mollerussa ens visiten per fer una activitat sensorial. Dia 10. Hi 

participen 7 residents. 

Pedalem amb la Marató de TV3. Dia 11. Participen 23 residents. 

Activitat cognitiva amb els alumnes de l’INS Mollerussa. Dia 12. Hi participen 8 residents.  

Escrivim la carta als Mags d’Orient, amb l’ajuda de la Teresa Costa. Dia 13. 22 residents. 

Dinar de Nadal. Dia 16. Hi participen 28 residents. 

Tronc de Nadal amb el Patronat  de la Fundació i representants de l’Ajuntament de 

Mollerussa. Activitat: Kahoot, el Tió es declara en vaga. Dia 17. Hi participen 28 residents.  

Sortida de Nadal a Lleida. Dia 17. Hi participen 5 residents.  

Ens visiten els Xambelans. Dia 18. Hi participen 29 residents. 

Visita dels alumnes de P2 de l’escola bressol La Quitxalla, que ens vénen a cantar nadales. 

Dia 19. 20 participants. 

Els amics de Càritas i el  Nadal. Dia 19. Hi participen 16 residents.  

Torronada i Festa dels Voluntaris “càpsules vivencials”. Dia 21. Participen 30 residents.  

Concert a càrrec de la Coral Ressò de l’Albada. Dia 23. Participants 24. 

Coral Bona Noticia.  Dia 24. Participen 22 residents.  

Macedònia Nadalenca, Taller de cuina. Dia 27. 6 residents 

Activitat a càrrec de la Montse, titulada Culleres d’emocions. Dia 30. 11 participants. 

Rua de Cap d’Any. Mengem el raïm davant l’església de Mollerussa. Dia 21. Participen 31 

residents.  

Sopar de Cap d’Any. Dia 31. Participen 21 residents. 
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E. Característiques dels residents   
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Característiques dels residents   

 
Nombre total de residents any – 2019  39   

MES BAIXA  ALTA MOTIU  

GENER Juan M.  Defunció  

 Antonio J.  Defunció  

FEBRER  Jose D. P.   

JUNY  Joan Carles F.   

 Eva C.  Defunció  

JULIOL  Joana G.   

 Paula B.  Trasllat de centre  

 Antonio T.  Defunció  

DESEMBRE  Felipe P.   

DESEMBRE  Montse R.   

 

 

    

Lloc de procedència     

EL PLA D’URGELL 2 

DEMARCACIÓ DE LLEIDA 37 

RESTA DE CATALUNYA 0 

 
 

 
 
 
 

Edat      

Mitjana d’edat 58,95 anys 
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Anys a la Llar     

Menys d’ 1 any   5 residents 

Entre 1 i 5 anys  14 residents 

Entre 5 i 10 anys 12 residents 

Entre 10 i 15 anys   7 residents 

Entre 15 i 20 anys   0 residents 

Més de 20  anys   1 resident 

  

Tipus de lesions   

Traumatismes 24  

Lesions medul·lars   4 

                                                  Paraplegia 3      

                                                  Tetraplegia 1   

Tetraparèsia   5 

Paraparèsia   0 

TCE   1 

Hemiplegia 13 

Amputació   1 

  

Malalties degeneratives 15 

Atàxia Friedrich   1 

Corea de Huntington   4 

Esclerosi Múltiple   3 

Artritis reumatoide   2 

Malaltia de Behçet   1 

Esclerosi lateral amiotròfica   1 

Seqüeles de Poliomielitis   1 

Malaltia de Steinert   2 

 

Tipus de suport     

Extens   5 

Generalitzat 34 
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F. Metodologia de treball 
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Metodologia de treball   

 

La Llar ofereix una relació assistencial a les persones destinatàries del servei des d’una 

perspectiva global, per tal de cobrir les necessitats bàsiques, personals i socials que 

presenta el client.  

Basem el nostre treball en l’atenció integral i personalitzada als usuaris per millorar i 

augmentar la qualitat de vida, facilitant un entorn substitutori de la pròpia llar, adequat i 

adaptat a les necessitats assistencials. 

La nostra metodologia de treball es fonamenta en el desenvolupament d’activitats adreçades 

a l’atenció de la persona i activitats per a la promoció i integració social, mitjançant els 

protocols d’atenció i d’organització de què disposem. 

Tota la tasca realitzada és registrada, revisada i avaluada pels membres de l’equip 

interdisciplinari que també duen a terme les activitats garantint els drets dels usuaris i 

acomplint la normativa legal vigent. 

 

Treballem mitjançant l’aplicació del Pla d’Atenció Individual, on recollim el programa  

d’intervenció en els processos bàsics d’acollida, estada i comiat. 
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ACTIVITATS ADREÇADES A L’ATENCIÓ A LA PERSONA  

Aquest tipus d’activitats que es desenvolupen de forma habitual tenen com a objectiu 

principal cobrir les necessitats bàsiques i treballar les capacitats físiques i psíquiques dels 

residents. Es treballa mitjançant la prevenció, la detecció, el diagnòstic i el tractament de les 

diferents situacions personals i patologies per part dels diferents membres de l’equip 

interdisciplinari. 

Comprenen les activitats de  treball de les AVD, l’atenció sanitària, el servei de fisioteràpia, 

de teràpia ocupacional i l’acompanyament personal. La nostra Llar ofereix  la possibilitat de 

treballar amb teràpies alternatives. 

Un cop  ingressat cada resident i després d’un període d’observació màxim de tres mesos,  

per part de l’equip s’elabora el seu programa d’atenció individualitzada basada en el PCP i se 

li presenta per involucrar-lo i motivar-lo en el treball programat. Aquest programa també es 

presenta als familiars de referència del usuaris per tal que també s’impliquin en el procés i 

siguin coneixedors de la tasca que es realitza des del centre. 

 

ACTIVITATS PER A LA PROMOCIÓ, LA RELACIÓ INTERPERSONAL I LA INTEGRACIÓ 

SOCIAL 

Són les activitats adreçades a potenciar la relació amb els companys, la família i la 

comunitat. 

La relació amb els companys es treballa en el dia a dia a partir de la convivència basada en 

el respecte mutu, aquest treball es duu a terme per part de tots els professionals de la Llar. 

En casos puntuals i, sempre que sigui necessari, es treballa individualment per tal de 

modificar i millorar l’actitud dels residents. 

Les relacions familiars es treballen a dos nivells: 

 Resident – família: oferint tot el suport necessari per mantenir, millorar i potenciar la 

relació entre el resident i la seva família. 

 Llar – família: mantenint el contacte amb totes les famílies per tenir un referent 

familiar de cada usuari. El treball amb cada família depèn del grau d’implicació, de les 

relacions anteriors a l’ingrés residencial, del grau de parentiu i de les capacitats 

personals i socials dels familiars.  

Per poder assolir un major grau d’implicació de les famílies i millorar el treball amb 

cada un dels nostres usuaris es presenta a cada família el programa interdisciplinari 

d’atenció individualitzat (PIAI). 
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A nivell de relacions socials, en el moment de l’ingrés i en els seguiments periòdics es valora 

el grau d’acceptació de la disminució, les capacitats de cada usuari, la formació prèvia i la 

motivació, per poder establir un pla de treball amb l’objectiu d’assolir la integració a la 

comunitat. 

 

Les relacions amb la comunitat les treballem participant de les activitats socials, culturals i de 

lleure i utilitzant els serveis del nostre entorn immediat. 

En aquest procés hi intervenen els professionals de la Llar que són els responsables de 

programar, gestionar i cercar els recursos necessaris per cada cas i els voluntaris sense els 

quals, en molts casos, aquesta tasca no seria possible. 

 

L’EQUIP INTERDISCIPLINARI 

L’equip interdisciplinari de la Llar està format per la directora, l’equip tècnic amb els següents 

membres: metgessa psiquiatra, metge generalista, infermera, fisioterapeuta, monitora del 

taller, educadora social, treballadora social i l’equip de curadores. 

 

L’equip tècnic té l’objectiu general de “Coordinar l’equip de treball de la Llar Terres de 

Ponent, establint pautes i criteris unificats per a l’atenció als residents i les actuacions 

professionals”. Es reuneix dos cop a la setmana. 

Els objectius específics són:  

 Reafirmar les normes bàsiques de funcionament a la Llar. 

 Establir les pautes de salut (cures, alimentació, higiene,...) per a tots els residents i 

específicament per a cadascú segons les seves necessitats. 

 Establir criteris de conducta en el binomi curador – resident. 

 Elaborar, treballar i valorar els Programes d’Atenció Individualitzada.   

 

L’equip interdisciplinari format per tots els professionals d’atenció directa de la Llar es reuneix 

amb una periodicitat mensual i la directora, com a coordinadora de l’equip, convoca i dirigeix 

les reunions: es treballen els temes relacionats amb la metodologia de treball, les normes 

d’actuació, el seguiment dels usuaris i la dinàmica i funcionament de la Llar. En aquestes 

reunions també es treballen els protocols d’atenció i organització i un membre de l’equip 

tècnic fa una sessió formativa sobre temes relacionats amb les malalties o cures 

específiques que necessiten els residents.  
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A nivell d’equip tècnic es fan dues reunions setmanals tots els dilluns i divendres, per dur a 

terme les programacions d’activitats, el seguiment dels usuaris, l’elaboració i revisió de 

protocols, revisar i actualitzar la metodologia de treball i fer la planificació de la formació 

interna. 

També quinzenalment tenim programades reunions de l’equip tècnic amb una representant 

de l’equip de curadores per l’elaboració, seguiment i valoració dels Programes 

Interdisciplinaris d’Atenció Individualitzada (PIAI) que, un cop realitzats, són presentats als 

residents i als familiars de referència per poder treballar coordinadament els objectius 

plantejats. 

Setmanalment la directora es reuneix amb un grup de curadores per tractar diferents temes 

del dia a dia. D’aquesta reunió sorgeix un document de treball que donarà les pautes  que ha 

de seguir tot l’equip.  

 

L’AVALUACIÓ 

L’avaluació ens permet fer una anàlisi de la tasca realitzada i del grau de qualitat del servei 

que oferim als nostres clients.  

Els sistemes d’avaluació de què disposa la Llar són els següents: 

 Les valoracions periòdiques que realitzen els membres dels diferents equips. 

 L’anàlisi de les dades dels diferents registres. 

 Els Indicadors de Qualitat de Servei que va elaborar el Departament. 

 L’enquesta de satisfacció dels usuaris, promoguda per la Fundació Llars de 

l’Amistat que actualment es realitza de forma  bianual. 

 Les auditories internes. 

 La visita de la inspecció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 L’auditoria de control en l’execució dels manteniments de la Llar. 

 L’estudi i valoració del quadre de comandament de la Llar, on fixem uns ítems que 

ens donen el pols de la Llar. 
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G. Recursos humans  
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Recursos humans   

 
Dins el capítol de recursos humans de la Llar cal destacar: el personal de plantilla, els 

serveis externs i el grup de voluntaris. Seguim treballant per captar més voluntaris i poder 

així seguir augmentant el seu nombre i organitzant més tallers i activitats personalitzats.  

 

PERSONAL DE PLANTILLA     

NOM TASCA ATENCIÓ DIRECTA ATENCIÓ INDIRECTA  

Anna P. Directora X   

Esther Ll. Treballadora Social X   

Dolors T. Monitora Taller X   

Minerva F.  Fisioterapeuta X   

Catalina G. Fisioterapeuta X   

Cristina P. Educadora Social X   

Montse M. Educadora Social X   

Mª José M. Infermera X   

Alba T. Infermera X   

Mireia P. Infermera X   

Marta C. Infermera X   

Josep T. Metge generalista X   

Maite S. Psiquiatra X   

Imma B. Psiquiatra X   

     

Laura A. Curadora dia X   

Ester A. Curadora dia X   

Mar B. Curadora dia X   

Maite B. Curadora dia X   

Anna B. Curadora dia X   

Albert B. Curadora dia X   

Míriam C. Curadora dia X   

Xenia C. Curadora dia X   

Ares F. Curadora dia X   

Carmen G. Curadora dia X   
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Juliana G. Curadora dia X   

Arantxa I. Curadora dia X   

Dolors M. Curadora dia X   

Magda M. Curadora dia X   

Mariana M. Curadora dia X   

Ana M. Curadora dia X   

Eva M. Curadora dia X   

Sadi M. Curadora dia X   

Lismary M. Curadora dia X   

Coral O. Curadora dia X   

Dolors S. Curadora dia X   

Maria S. Curadora dia X   

Meritxell S. Curadora dia X   

Sobiha A. Curadora nit X   

Consuelo M. Curadora nit X   

Yudy M. Curadora nit X   

Gemma N. Curadora nit X   

Veronika S. Curadora nit X   

Anna R. Curadora nit X   

Liliana C. Neteja  X  

Anna G. Neteja  X  

M. José G. Neteja  X  

Carmen M. Neteja  X  

Esther P. Neteja  X  

 

 

    

VOLUNTARIS    

NOM PROJECTE DATA INCORPORACIÓ  

Francisca F. Sortides puntuals 22/05/2009  

Montse G. Reiki 26/06/2009  

Núria C. Taller de manicura 07/09/2009  

Consuelo M. Acompanyament en sortides 08/02/2010  

Alberto C. Acompanyament en sortides 08/02/2010  

Rosario M. Acompanyaments enllitats i costura 16/09/2010  
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Erika G. Acompanyaments sortides/activitat Marató 24/04/2010  

Teresa C. Ajuda en logopèdia, taller carta als reis 08/11/2011  

Noemi D. Acompanyaments sortides 15/11/2011  

Josep M. Musicoteràpia 08/04/2012  

Teresina A. Taller de manicura 10/04/2012  

Josep Mª R. Acompanyaments sortides i compres 29/05/2012  

Carles B.  Acompanyaments sortides 10/06/2012  

Toni C. i Imma F. Porten la comunió 24/04 2015  

Lluïsa B. Taller de la Mona 17/04/2016  

Rosa M. G. Acompanyaments personalitzats 07/02/2017  

Joel L. Acompanyaments sortides 16/05/2017  

Laura S. Tardes de cinema, tot menjant crispetes 01/08/2017  

Ramon P. Acompanyaments a missa 15/09/2018  

Míriam C. Acompanyaments sortides 10/172019  

Tània T. Tallers de cuina i de manualitat 19/02/2019  

Mercè T. Tallers de cuina i de manualitat 19/02/2019  

Sandra  Activitats musicals (zumba, bingo musical) 07/03/2019  

Jennifer Activitats musicals (zumba, bingo musical) 07/03/2019  

Laura Activitats musicals (zumba, bingo musical) 07/03/2019  

Marta G. Acompanyaments i tallers cognitius 03/11/2019  

 

 

VOLUNTARIS I ENTITATS    

Càritas Activitats diverses  Trimestral 

INS Mollerussa Activitats formatives  Cada dimecres durant el curs escolar  

 Activitats lúdiques Nou accions durant el curs escolar 

La Salle Mollerussa Activitat lúdica Una acció per la Marató 

INS Terres de Ponent Servei Comunitari  12 accions de gener a maig 

Creu Roja  Sortides  lúdiques Encàrrecs 

personals  

Sempre que ho requerim 

Cada dimarts  

INS la Serra  Servei Comunitari 12 accions de gener a maig 
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TBC - TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT   

J. C. 42 jornades 23 abril - 12 juny 

O. L. 60 jornades 8 abril - 4 juliol 

C. O. 40 jornades 8 juliol - 2 setembre 

A. A. 24 jornades 22 octubre - 3 desembre 
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Organigrama  
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H. Activitats de formació 
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Activitats de formació  

 

FORMACIÓ PER AL PERSONAL DE LA LLAR 

 
 
FORMACIÓ EN REANIMACIÓ CARDIÓ PULMONAR   

Lloc Llar Terres de Ponent 

Durada 2 hores 

Data 13 de març 

Participants 20 alumnes: 13 curadores, 2 personal de serveis i 5 tècnics 

Entitat formadora Llar Terres de Ponent 

Docent Mª José Martínez 

 
 
 
PROTOCOLS DE PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER 

RAÓ DE SEXE  

 

Lloc Delegació de la Generalitat de Lleida 

Durada 5 hores 

Data 20 de març 

Participants Anna Peiró 

Entitat formadora Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Docent Carolina Gaia 

 
 
 
PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS  

Lloc Llar Benedetti 

Durada 2 hores 

Data 10 d’abril 

Participants Anna Peiró 

Entitat formadora Fundació Llars de l’Amistat Cheshire  

Docent Jordi Sot 
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SISTEMA DE PREVECIÓ DE RISCOS PENALS  

Lloc Llar Terres de Ponent 

Durada 2 hores 

Data 9 de juliol 

Participants 28 alumnes: 14 curadores, 5 personal de serveis i 6 tècnics 

Entitat formadora Fundació Llars de l’Amistat Cheshire 

Docent Virgínia Garcia 

 
 
NETEJA I DESINFECCIÓ. NOUS MATERIALS  

Lloc Llar Terres de Ponent 

Durada 2 hores 

Data 26 de setembre 

Participants 5 alumnes: 4 neteja i 1 tècnic 

Entitat formadora Proder Consulting 

Docent Albert Nadal 

 
 
ÈTICA APLICADA AL TREBALL QUOTIDIÀ  

Lloc Llar Terres de Ponent 

Durada 10 hores 

Dates 8 al 29 d’octubre  

Participants 9 alumnes: 3 tècnics i 6 curadores 

Entitat formadora Pere Tarrés 

Docent Quico Mañós 

 

 

 

MOBILITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LES PERSONES DEPENDENTS  

Lloc ON LINE 

Durada 10 hores 

Data 4 Novembre  al 19 desembre 

Participants 10 alumnes: 2 tècnics i 8 curadores 

Entitat formadora Pere Tarrés 

Ponent Sandra Fernández 
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OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DELS BOLQUERS  

Lloc Llar Terres de Ponent 

Durada 2 hores 

Data 25 de novembre 

Participants 14 alumnes: 1 tècnic i 13 curadores 

Entitat formadora Tena 

Ponent Leonor Redondo 

 
 
 
 

                  
 
 
 
 
LA LLAR COM A CENTRE DE FORMACIÓ PER PERSONAL EXTERN 

 
ACTIVITAT FORMADORA   –   ALUMNES DE CICLE DE GRAU MITJÀ DE 

TÈCNIC D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

SOCIOSANITÀRIA A PERSONES AL DOMICILI  (1 ER. CURS)   

 

Durada Tots el curs escolar 

Conveni de pràctiques Departament d’Ensenyament 

Entitat INS Mollerussa 

Data Tots els dimecres 

Participants 25 alumnes en sessions teòriques i pràctiques 

Docents Anna Peiró, Minerva Font, M. José Martínez, Cristina 

Puigventós 
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ACTIVITAT FORMADORA   –   ALUMNES DE CICLE DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC 

D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA SOCIOSANITÀRIA 

A PERSONES AL DOMICILI (2 ON. CURS)    

 

Durada 420 hores 

Conveni de pràctiques Departament d’Ensenyament 

Entitat INS Mollerussa 

Data Curs 2018-2019 

Participants 16 alumnes en pràctiques 

 

 

 

ACTIVITAT FORMADORA   –   CURES AUXILIAR INFERMERIA NIVELL  I    

Durada 300 hores  

Conveni de pràctiques Departament d’Ensenyament  

Entitat INS Torre Vicens  

Data Novembre i desembre 2019  

Participants 1 alumna en pràctiques  

 
 
ACTIVITAT FORMADORA   –   ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES 

DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS   

 

Durada 80 hores 

Conveni de pràctiques Consorci per a la Formació Continuada de Catalunya 

Entitat Fundación Paco Puerto 

Data 27 de juny al 31 de juliol de 2019 

Participants 1 alumna en pràctiques 

 
 
ACTIVITAT FORMADORA   –  TALLER  COGNITIU  – SERVEI COMUNITARI    

Durada 12 hores 

Conveni de pràctiques Departament d’Ensenyament 

Entitat INS La Serra 

Data Febrer- abril 

Participants 3 alumnes en pràctiques 
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I. Visites rebudes a la Llar   
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Visites rebudes a la Llar     

 

5 de gener - VISITA ALCALDE I REGIDORS ACOMPANYANT ELS MAGS D’ORIENT 

Sr. Marc Solsona, Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa. 

5 de gener - GRUP DELS CINQUANTA 

Ens visiten el dia de Reis, formant part del seguici i ens regalen vaixella adaptada per als 

usuaris amb disfàgia i dificultats manipulatives.  

12 de gener - REPRESENTANTS SINDICALS CCOO 

Ens visiten el Pedro i el Daniel (Madrid), Cristina (Barcelona), Sònia (Lleida) per explicar les 

propostes del nou conveni. 

21 de gener - IVAN PARRA 

Reunió amb Ivan Parra per a parlar del reportatge fotogràfic “Viure sobre rodes”. 

22 de gener - RAMONA GONZÁLEZ I SÒNIA (PADES), SUSANNA I ANNA (INTRESS)  

Reunió Pades, Intress i tècnics de la Llar per fer el PIIC del Juan Martínez. 

25 de gener - TERESA CARNICÉ  

Reunió amb la responsable de la catequesi de la Parròquia de Sant Jaume per organitzar 

una activitat de descoberta de la Llar, amb els nens i nenes de catequesi. 

17 de gener - MONTSE TELLA 

Reunió amb la Montse Tella i alumnes INS Terres de Ponent per parlar sobre el servei 

comunitari. 

12 de febrer - RAMONA GONZÁLEZ I SÒNIA (PADES), SUSANNA I ANNA (INTRESS) 

Reunió Pades, Intress i tècnics de la Llar per fer al PIIC de l’Eva Carbonell. 

14 de febrer - OLGA FARRÉ 

Visita Olga Farré i alumnes de l’INS Mollerussa per a iniciar l’activitat de taller cognitiu. 

19 de febrer - OLGA FARRÉ 

Visita Olga Farré i alumnes de l’INS Mollerussa per a iniciar l’activitat de taller sensorial. 

20 de febrer - CATEQUISTES I NENS I NENES DE LA COMUNIÓ 

Ens visiten 40 infants de segon de catequesi de l’Agrupació parroquial de Mollerussa per fer 

la descoberta de la Llar amb una sessió catequètica vivencial. 

28 de febrer - MARIBEL PÉREZ 

Ens visita Maribel Pérez- Tècnic de l’Ajuntament de Mollerussa- per fer els tràmits relacionats 

amb la subvenció del projecte TAA caragols. 
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2 de març - TONI CID  i  IMMA FARRÉ 

Ens visiten per fer la benedicció dels aliments, per la diada de Sant Blai, dins l’activitat de la 

comunió. 

7 de març - JOSEP MONTANÉ 

Ens visita per a proposar un projecte per a la Llar. 

11 de març – ELISABET MARTINEZ 

Coordinadora de Càritas ens visita per plantejar les accions 2019. 

15 de març - MOSSÈN ALFONS BUSTOS, IMMA I TONI   

Visita per a presentar al nou mossèn de la Parròquia de Mollerussa. 

21  de març - SÍLVIA SOLSONA  

Ens visita la responsable dels treballs en benefici de la comunitat per a presentar-nos una 

nova candidata. 

27  de març - SÍLVIA SOLSONA  

Ens visita la responsable dels treballs en benefici de la comunitat per a presentar-nos un nou 

candidat. 

17 d’abril - LLUÏSA BALLEBRERA 

Ens fa la el taller de “La Mona”. 

7  de maig - MANEL AGUSTÍ 

Ens visita l’Inspector del Departament de Treball, Benestar i Famílies per fer la inspecció 

anual rutinària. 

27 de maig - ROSA ALEU 

Visita de seguiment de l’ activitat del grup de Càritas. 

6 de juny - JUDITH MULLOR I ESTER CABROL 

Responsable dels INS Mollerussa ens visiten per a programar l’activitat del curs vinent. 

20 de juny - GRUP DE CÀRITAS  

Ens visita el Grup de Càritas per a fer una activitat d’estiu. 

6 de juny - FESTA FAMÍLIES 

Ens visiten familiars, personal i membres de la Fundació en motiu de la Festa de les 

Famílies. 

21 de juny - JULIÀ MIANES 

El Sr. Julià ens fa un concert d’estiu. 

5 de setembre - NEREA ARROYO 

Visita de presentació de la nova responsable del TBC. 
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6 de  setembre - DR. JOSEP PIFARRÉ   

Reunió amb el Dr. Josep Pifarré per fer el seguiment i valoració del servei de psiquiatria. 

12 de setembre - NEREA ARROYO 

Ens visita la responsable dels treballs en benefici de la comunitat per a presentar-nos un nou 

candidat. 

19 de setembre - NÚRIA LLOPIS 

Ens visita per a fer una inspecció rutinària de sanitat. 

.  19 de setembre - OLGA FARRÉ  

Ens visita per programar pràctiques del curs 2020. 

19 de setembre - DAVID ARDIACA 

Ens visita el cap de zona de Hartmann per valorar el servei i renegociar bonificacions. 

26 de setembre - MONTSE SAGRÀ, ANDREU GARCIA I GEMMA PASTÓ 

Reunió amb els responsables d’Acudam, Siloé i AMS per organitzar els actes del Dia 

Internacional de les Persones amb Discapacitat. 

26 de setembre - ALBERT NADAL 

Comercial de Proder per impartir un curs de formació. 

27 de setembre - CARMEN TUDELA 

Tècnic del Casal d’Avis per convidar-nos als actes de l’1 d’octubre, Dia Internacional de la 

Gent Gran. 

4 d’octubre - NÚRIA FIGUEROLA 

Reunió per valorar el servei de farmàcia. 

15 d’octubre - ROSA ALEU 

Reunió per programar l’ activitat del grup de Caritas per Nadal. 

22 de setembre - MARIA CARDONA 

Responsable de pràctiques de l’INS Torre Vicens per parlar de la col·laboració d’aquest 

curs acadèmic. 

25 de novembre - ÒSCAR HERRANZ 

Visita d’inspecció per auditoria de manteniment. 

25 de novembre - LEONOR REDONDO 

Tècnic de Tena per fer curs de formació al personal sobre l’ús dels bolquers. 

2 de desembre - MARTA COTS 

Visita inspecció de sanitat per donar compliment al programa de prevenció i control de 

legionel·la en l’aigua sanitària. 
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6 de desembre - JOSEP MONTANÉ 

Conferència musical de Nadal i obsequi d’una panera. 

9 de desembre - FAMÍLIA ROMERO 

Per valorar la idoneïtat del nostre recurs assistencial per ingrés d’un familiar. 

11 de desembre - PEDALEM PER LA MARATÓ 

Ens visiten entitats, familiars, voluntaris i mollerussencs en motiu de l’activitat “Pedalem per 

la Marató”. 

16 de desembre - MARC SOLSONA, ANNA CARNÉ I PATRONS DE LA FUNDACIÓ 

Ens visiten els patrons de la Fundació i representants municipals per l’activitat de fer cagar el 

Tió. 

18 de desembre - XAMBELAN 

Ens visita per a recollir les cartes reials. 

19 de desembre - ESCOLA BRESSOL LA QUITXALLA 

Nens i nenes de l’escola bressol La Quitxalla ens fan un concert de Nadales. 

19 de desembre - GRUP DE CÀRITAS 

Ens porten la Llum de la Pau de Nadal. 

21 de desembre - TORRONADA DE LA LLAR 

Ens visiten familiars i voluntaris en una tarda de germanor per l’activitat de la torronada i 

agrair la tasca dels voluntaris. 

23 de desembre - CORAL RESSÒ DE L’ALBADA 

En motiu del dinar de Nadal de la Llar, ens ofereixen un concert de nadales. 

24 de desembre - CORAL BONA NOTÍCIA 

Ens ofereixen el tradicional concert de nadales. 

27 de desembre - SISCO SANS 

Ens visita el representant de la Colla dels 50 per parlar del regal de Reis. 
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J. Recull de premsa    
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Diari Segre 
Dimarts, 19 de març  de 2019 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                     
 
 
 
 
 
       Full diocesà – Bisbat de Solsona                                         
       24 de març de 2019 
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                            Diari Segre 
Dijous, 12 de setembre 2019 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Diari Segre 
Suplement El Pla                       
Dimecres, 9 d’octubre  
de 2019 
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           Diari Segre 
           Dimecres, 4 de desembre de 2019 
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         Diari Segre 
         Suplement El Pla 
         Dimecres, 12 de desembre de 2019                                                                  


