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Estem vivint sens dubte una època molt complicada pel que fa a l’àmbit 
social, laboral, econòmic i, el més important, sanitari.

Hem viscut un confinament complicat emocionalment per a moltes 
persones, especialment per a aquelles que viuen soles. Les persones grans 
són un dels grups de població amb més risc en aquesta crisi, també per a 
aquelles persones que tenen malalties cròniques de base, en particular de 
l’aparell respiratori, persones amb diabetis, malalties cardíaques o renals, 
aquells que han rebut un trasplantament, etc.

El procés d’envelliment provoca canvis en els òrgans i els sistemes, en 
particular el respiratori i també en l’immunitari. A mesura que ens fem 
grans, canvien les respostes del sistema immunitari. És per això que és més 
difícil reaccionar adequadament en una infecció per virus.

EL PRINCIPAL GRUP DE PERSONES VULNERABLES ÉS LA GENT GRAN.

En aquesta edició que volem dedicar a tots ells volem saber com han viscut 
i com estan vivint els canvis els centres de dia i les residències. També volem 
conèixer com s’han adaptat a les noves mesures i situacions, com ho estan 
vivint els professionals que estan a primera línia, com s’han adaptat les 
famílies, etc.

En definitiva, volem saber com els avis han sentit la mancança del contacte 
directe amb els seus familiars, s’han hagut d’adaptar a les distàncies, a veure 
els seus éssers estimats una vegada a la setmana o, altres vegades, a un 
aïllament preventiu. Simplement s’han d’aïllar per una visita al metge i, en 
tornar al centre, han d’estar 
confinats en una habitació 
per guardar els set dies de 
rigor per prevenció. S’han 
acostumat en altres casos 
a veure els familiars en 
una videotrucada i que no 
acabin d’entendre per què 
no venen a veure’ls.
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Anselm Clavé nº 35
43800 Valls 

Telèfon: 977 60 07 63

Catalunya la població major de 64 anys 
representa aproximadament el 20% de la 
població total. Cal destacar que parlem d’un 
grup molt ampli, i cada vegada més fràgil, 
i que per tant, com a professionals sanitaris 
intentem treballar perquè tinguin una millor 
qualitat de vida.

A la Farmàcia Lourdes Climent disposem 
del servei de SPD (Sistema Personalitzat 
de Dispensació) que consisteix en preparar 
setmanalment la medicació al pacient seguint 
la prescripció mèdica, garantint el bon ús dels 
medicaments i augmentar la seva eficàcia i 
seguretat. 

També oferim el servei d’anàlisi dels 
principals paràmetres analítics (glucosa, 
colesterol, triglicèris, tensió arterial), molt 
important pel control de les malalties 
cròniques amb més prevalença en la tercera 
edat.

A més , donem molta importància en el fet 
de tenir un contacte proper i directe amb els 
nostres client/pacients, ja que ens ajuda molt 
alhora de donar consells, tant dietètics com 
d’estil de vida, com:

 Complements dietètics segons les 
necessitats nutricionals en aquesta etapa de la 
vida, rics en proteïnes, vitaminas i minerals.

 Productes d’higiene i hidratació 
per tal de mantener una qualitat òptima de la 
pell i evitar possibles lesions o ulceracions

 Productes de suport a la 
incontinència urinària o per pacients amb 
mobilitat reduIda, per tal de millorar la qualitat 
de vida tant del pacient com del cuidador.
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Característiques:
- Funcionament suau i silenciós.
- Vàlida per a escales rectes amb pendent constant.
- Funcionament a bateria amb càrrega constant.
- Gran autonomia d'ús, fins a 10 recorreguts complets.
- Tamany reduït en plegar-se el seient, reposabraços i  
  reposapeus.
- Seient giratori per aconseguir un desembarquement  segur.
- Capacitat de càrrega 127/138 quilograms.
- Velocitat constant a 0.1 m/s.
- Motor de tracció elèctrica amb sistema pinyó /cremallera.

Cadira Pujaescales HomeGlide
La família de cadires pujaescales Homeglide, ja que són la solució perfecta per a escales rectes d'interior i 
exterior, per a totes les necessitats i pressupostos.

Truca'ns i 
informa't
sense cap 

compromís
de totes les 

opcions i models 
que tenim.
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1/ Quines mesures i canvis s'han pres al centre des que 
va començar la pandèmia? La primera mesura a l'inici de 
la pandèmia i prèvia al tancament es va començar a fer ús de 
mascareta, rentat de mans freqüent i distàncies, tal com van 
marcar les autoritats sanitàries. Malgrat tot, el dia 16 de març 
vam fer el tancament del Centre fins a nou avís. En aquell 
moment vàrem oferir els serveis a domicili per a aquelles 
persones que més ho necessitaven. El 22 de juny de 2020 
vàrem tornar a obrir el centre, en aquell moment es van establir 
protocols i el pla d'actuació per tal de saber què fer en cada 
situació. Aquests protocols estableixen: com entrar al centre de 
forma segura, com fer la gestió d'un possible cas, com controlar 
i registrar aparició de simptomatologia sospitosa, regular les 
visites al centre; regula la presa de temperatura a l'entrada al 
centre i el control de la saturació d'oxigen dels usuaris dos cops 
al  dia i també la presa de temperatura del personal treballador, 
entre altres mesures. En resum, s'ha intentat garantir un espai 
segur i amb un risc baix de transmissió de la Covid en el cas de 
l'aparició d'algun cas, amb tot el que està a les nostres mans.

2/ Com s'han adaptat els usuaris i famílies a la nova 
situació? Els usuaris s'han adaptat molt bé a la nova situació. 
Va ser el període de confinament el moment més complex 
i dur per als usuaris i les usuàries, i  els familiars. A partir de 
la reobertura del centre tothom s'ha adaptat molt bé a les 
mesures, seguint tant dins com fora del centre les instruccions 
que marquen les autoritats sanitàries i que nosaltres recordem 
des del Centre cada dia.  Han normalitzat l'ús de la mascareta i 
sobretot la freqüència de rentat de mans.  

3/ Heu rebut les vacunes al vostre centre, tant per a 
treballadors com per els usuaris? De moment no, però jo 
seguiré treballant per rebre les vacunes el més aviat possible.
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Camí del Bosc, 16 - 43800 VALLS
T/ 977 60 02 92

www.fundaciovilaniu.cat

La Residència Alt Camp es caracteritza per oferir 
un servei d’atenció mèdica i sanitària especialitzada en 
geriatria, amb servei mèdic diari i atenció sanitària les 
vint-i-quatre hores del dia. També disposa d’un programa 
d’animació i estimulació cognitiva adaptat a cadascun 
dels nostres residents per tal de promoure l’autonomia i 
millorar, així, la seva qualitat de vida.

COSTA PORTAL NOU, 5
43800 VALLS        977 60 96 17
informacio@fundaciovilaniu.cat

La Residència Monserrat Cuadrada. Situada al nucli 
antic de Valls, en un entorn agradable, proper i familiar. 
Disposa d’habitacions individuals i dobles al voltant d’un 
agradable jardí interior.

ATENCIÓ ASSISTENCIAL I SANITÀRIA. ATENCIÓ A LES 
FAMÍLIES. ATENCIÓ ESPIRITUAL. TALLERS VARIS.

1/ Quines mesures i canvis s'han pres als centres des 
que va començar la pandèmia? Des que va començar 
la pandèmia al mes de març de 2020, s’han fet molts 
canvis en la manera d’organitzar-nos i de funcionar dins 
de  la residència. En el nostre cas, vam haver de distribuir 
els residents en grups  més reduïts a l’hora de realitzar les 
diferents activitats del centre, així com a l’hora dels àpats 
en diferents menjadors, guardant distàncies de seguretat 
i complint amb els protocols establerts per les autoritats 
sanitàries. Pel que fa als professionals, hem intentat no 
compartir treballadors entre els diferents centres que formen 
part del grup de la fundació Vilaniu i assignar-los sempre els 
mateixos grups de residents a l’hora de treballar amb ells i 
així evitar rotacions i acotar els grups bombolles. 
 2/ Com s'han adaptat els usuaris i famílies a la nova 
situació? Hem de dir que les famílies ho han entès força bé, 
han tingut molta paciència i molta comprensió. Són moments 
difícils per a tots ells, però que hem pogut minimitzar les 
preocupacions que els han generat, durant aquest temps. 
A través de les tecnologies, com les videotrucades i portant 
una bona comunicació entre tots, tant usuaris, familiars i 
professionals,  hem intentat normalitzar  aquesta situació, 
que no ho era gens ni mica.  Els usuaris són els que ho 
han patit molt més, ja que quan s’han hagut d’aïllar a les 
habitacions les conseqüències han estat pitjor, molts d’ells 
han fet davallada, tant físicament com cognitiva. 

3/ Heu rebut les vacunes al vostre centre, tant per a 
treballadors com per els usuaris? Encara no les hem 
rebut, sortim d’un brot durant les festes de Nadal, havíem 
d’esperar-nos, i a partir d’ara ens programaran per fer-ho a 
tots. Esperem que sigui aviat.

1/ Quines mesures i canvis s'han pres al centre des 
que va començar la pandèmia? Les mesures preses al 
centre han estat sempre les indicades pel Departament de 
Salut, seguint els protocols i indicacions establertes. Han estat 
mesures per garantir la seguretat i estat de salut dels nostres 
residents. Les famílies han viscut setmanes sense poder venir 
a visitar al seu familiar, rebent la informació del centre sobre 
com vivien aquests dies de confiament els nostres residents, 
realitzant videotrucades i per posteriorment poder venir a 
veure'l setmanalment. Han estat uns mesos complicats que tot 
i que l'equip del centre ha intentat oferir el suport necessari, els 
familiars mostraven preocupació sobre la situació.  Actualment, 
com a centre verd que som, venen 1 cop a la setmana, 
sempre a un espai controlat i amb les mesures indicades pel 
Departament de Salut. L'equip agraeix la confiança en tots 
nosaltres. Dir que tots els professionals han donat el millor 
d'ells mateixos en tot moment, per això, des de la Fundació 
Vilaniu, el més sincer reconeixement . Ha estat complicat que 
poguessin entendre què passava i les mesures que havíem de 
prendre, reforçant l'equip la informació i intentar tranquil·litzar 
i donar suport emocional a la persona gran.
 
2/ Com s'han adaptat els usuaris i famílies a la nova 
situació? Ha estat un canvi significatiu en el dia a dia del 
centre i el quotidianitat en les seves vides. A poc a poc, 
esperem normalitzar la dinàmica del centre, sempre d'acord 
amb els protocols establerts basats a garantir la seguretat i 
estat de salut dels nostres residents. 
 
3/ Heu rebut les vacunes al vostre centre, tant per a 
treballadors com per els usuaris? El dia  9 de gener, tant 
els residents com els professionals van rebre la vacuna.
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CENTRE DE DIA DE L'ALT CAMP
Camí del Bosc, 16 · 43800 VALLS
Tel. 97760 02 92

CENTRE DE DIA DE VILA-RODONA
Camí de Vilardida, 8B · 43814 VILA-RODONA
Tel. 977 63 90 84

1/ Quines mesures i canvis s’han pres als centres des que va 
començar la pandèmia? Des que va començar la pandèmia el 
primer que es va fer és restringir les entrades i sortides del centre 
únicament a les persones usuàries i professionals; no s’admetien 
visites ni entrades dels familiars acompanyants. Igualment 
vam notificar que si algú (familiar, usuari o usuària) presentava 
simptomatologia compatible de Covid o havia estat en zona de 
contagi no podia venir al centre, ens havia d’avisar tan aviat com 
fos possible telefònicament. Això va durar poc perquè el dia 14 de 
març el Departament ens notifica que hem de tancar (de moment 
per 15 dies) tots els centres de dia. Es va notificar a cada família per 
telèfon i vam posar a disposició un número de contacte i correu 
per poder contactar en cas que fos necessari per a qualsevol 
dubte/problema que poguessin tenir les persones usuàries i 
familiars. Vam estar tancats 3 mesos, fins al dia 15 de juny a Vila-
rodona (ja que en ser un centre extern vam poder obrir amb el 
canvi de fase) i el centre de dia Alt Camp, ja que es troba dins d’un 
centre residencial i no es poden separar els espais correctament. 
No hem pogut obrir encara (hi ha un projecte d’un nou centre de 
dia en marxa atès que preveiem que serà força difícil tornar a estar 
dins la residència per totes les mesures).
Amb les persones usuàries i famílies del centre de dia Alt Camp 
anem mantenint contacte per si els calgués quelcom i s’ha posat a 
disposició servei de SAD per als que ho han necessitat.
Al centre de dia de Vila-rodona vam obrir amb la capacitat reduïda 
d’aforament degut a les mesures de seguretat i sanitàries que va 
comunicar el Departament. Abans s’asseien junts i ara cadascú 
té la seva taula (mantenint les distàncies entre ells), amb el seu 

material propi, i vam haver de plastificar el material conjunt 
per tal de poder-lo desinfectar adequadament després de 
cada ús. Les activitats grupals es fan amb distància i cadascú 
assegut al seu lloc i, si en algun moment no es pot garantir la 
distància adequada, s’han de posar mascareta obligatòriament. 
Hem adequat uns circuits i nous protocols i disposem dels 
EPIs necessaris en cas que fos necessari. A poc a poc hem 
incrementant l’aforament però, de moment, encara no podem 
estar al 100% perquè l’espai necessari és més del que tenim 
disponible i el que preval és la seguretat. També tenim 
coordinació amb el CAP en cas que sigui necessari.

2/ Com s’han adaptat els usuaris i famílies a la nova 
situació?
Les persones usuàries i les famílies s’han adaptat molt bé a 
la situació. El problema més “greu” ha sigut no poder donar 
servei, de moment, a totes les persones usuàries del centre de 
dia Alt Camp, però tot i així la resposta de les famílies davant 
aquesta situació tan complicada està sent molt bona i els ho 
agraïm. Sabem que no és gens fàcil per a ells però desitgem 
que això acabi i ens puguem retrobar ben aviat.

3/ Heu rebut les vacunes als vostres centres, tant per als 
treballadors com per als usuaris?
Al centre de dia, encara no hem rebut vacunes per a les persones 
usuàries. Estem en contacte amb el CAP i, tan bon punt es 
pugui, es faran a totes les persones que així ho vulguin. Als 
professionals ens ho fan aquesta setmana des del Pius Hospital.  

Tel. 977 609 197

1/ Quines mesures i canvis s'han pres als serveis de SAD 
des que va començar la pandèmia? Ens vam haver d'adaptar 
ràpidament a la nova situació i hem hagut de modificar  tot 
un seguit de formes de fer, vinculades a la interacció social 
que comporta el nostre servei tant en l'atenció directa a les 
persones usuàries com en les relacions internes entre el grup 
de persones que formem part del SAD.
Teniem clar que la protecció tant d'uns com dels altres era 
bàsica i prioritària. 
2/ Com s'han adaptat els usuaris, famílies  a la nova 
situació? A l'inici de la pandèmia les famílies van reaccionar 
amb molta por i incertesa davant una situació desconeguda i 
preocupant.  En finalitzar el confinament es va generar un clima 

de major seguretat i les persones usuàries que van causar 
baixa van tornar a fer demanda del servei. Durant aquesta 
segona onada el comportament va ser diferent ja que van 
percebre que la situació ja no era tant desconeguda, ja havien 
conviscut amb la situació durant uns mesos, i les mesures 
de seguretat  i els EPIs que el personal del SAD utilitza són 
efectius per evitar els contagis, tant de les persones usuàries 
com de les persones  treballadores.
3/ Heu rebut les vacunes per als treballadors de SAD? 
Estavem programades per a subministrar-les al personal del 
SAD aquesta setmana però,  malauradament, la nevada va 
fer que no arribessin les dosis que havien previst i no ens les 
poguessin subministrar aquesta setmana. 

Els Servei d’atenció domiciliària SAD “A CASA” prestats des de la “Fundació Vilaniu per a 
l’Atenció a la dependència” ofereix un conjunt d’accions i serveis segons quines siguin les 
necessitats dels usuaris i usuàries. Aquests serveis són prestats principalment en el domicili de la 
persona usuària i s’orienten a resoldre els problemes o limitacions d’autonomia personal. 
Els serveis que oferim inclouen les prestacions següents:
· CURA DE LA PERSONA (higiene personal, dutxa, control de medicació, acompanyament, suport funcional a la llar, 
preparació d’àpats...) totes aquelles tasques que la persona o el seu entorn no poden realitzar de manera autònoma. 
Acompanyament fora del domicili. Estimulació cognitiva, suport en manteniment mobilitat en funcions de treballadora 
familiar. 
· NETEJA DE LA LLAR. Treballem perquè les persones puguin romandre a la seva llar el màxim temps possible amb 
la màxima qualitat possible, cuidant a l'entorn en el què es troben. Ens desplacem per diferents municipis i en les 
multituds de franges horàries. Manteniment de la neteja i ordre de la llar. 
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1/ Quines mesures i canvis s'han pres als serveis que 
doneu des que va començar la pandèmia? Les mesures 
que hem pres des que va començar la pandèmia estan 
fonamentades en les instruccions que hem rebut de part del 
Departament de Salut i del Departament d’Afers Socials.
El fet de proporcionar a les persones usuàries la major 
seguretat ha obligat a reorganitzar els espais, implementar 
nous protocols d’actuació i construir grups estables amb les 
persones usuàries (bombolla), degut a la necessitat d’estar a 
dos metres de distància i minimitzar la relació interpersonal 
per prevenir riscos envers el contagi. A més a més, totes les 
persones usuàries porten mascareta quirúrgica.
L’equip professional ha incorporat uniforme sanitari, ús de 
mascareta FP2, bata, gorro i, quan és necessari per l’activitat, 
també es porta pantalla facial. Els equips de protecció, 
la desinfecció constant i la ventilació estan sent eina 
fonamental per portar endavant l’activitat terapèutica i les 
activitats assistencials del Centre Terapèutic especialitzat en 
Alzheimer i la Unitat de memòria. 
 2/ Com s'han adaptat els usuaris, famílies  a la nova 
situació? Aquesta situació és nova per a tothom. Les 
persones usuàries s’han adaptat millor del que s’esperaven, 
ja que la interacció interpersonal al Centre està molt limitada 
i controlada. S’han adaptat a la nova metodologia i encara 
que la comunicació dificulta la realització de les teràpies 
i qualsevol activitat, actualment es viu amb la màxima 
normalitat. Les famílies s’han adaptat a la nova forma 
de comunicació amb el Centre, prioritzant les trucades 
telefòniques, aplicacions de mòbil i altres vies digitals.
 3/ Heu rebut les vacunes per als treballadors i 
usuaris? El Departament ens ha informat que les vacunes 
s’administraran en la 2ª fase del programa que tenen previst 
de vacunació.  

Fornos Lladó SL som una empresa, 
instal·lada al Pol. Ind. de Valls, des de 
fa més de 20 anys que estem dedicats a 
salvar barreres arquitectòniques, sobre 
tot a vivendes unifamiliars i  també a  
comunitats.
Tenim una gran varietat de productes: 
Instal.lem ascensors verticals, cadires 
puja escales i plataformes inclinades 
per cadira de rodes i tot en àmbit de la 
província de Tarragona. 
Fem pressupostos a mida de cada 
nessesitat.
Amb més de 1.600 instal·lacions i clients 
que avalen  la nostra experiència.

Tenim muntadors i servei post-venta propi. 
Fornos Lladó SL també compta amb 
un equip de professionals  dels sectors 
pròxims, tècnics , constructors, instal·ladors 
elèctrics, serrallers, pintors, per a facilitar-
los-hi la instal·lació, si així ho prefereixen 
i li podem donar claus en mà a aquesta 
solució.

També disposem d’una financiació  del 
nostre producte.

Si es posen en contacte al 639 82 95 67 o 
al 977 61 43 38, mirarem de fer-li, sense 
cap compromís ni cost per vostè el millor 
estudi per a les seves necessitats.
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CENTRE DE DIA
TELEASSISTÈNCIA 

DOMICILIÀRIA

C/ Creu de Cames 31 de Valls
T/ 977 613 646

 valls@cruzroja.es

ATENCIÓ
I SERVEI

A LA GENT GRAN

1/ Quines mesures i canvis s'han pres al centre des que va 
començar la pandèmia? El nostre centre de dia va obrir el dia 
15 de juny amb normalitat, sense cap cas positiu ni en persones 
grans ni en treballadors.
Les mesures que hem pres són les que s'han acordat juntament 
amb el departament de salut i son la sectorització dels usuaris 
en dos grups, el distanciament de 1,5 m entre usuaris i també 
la higiene de mans i ventilació dels espais, i per descomptat l'ús 
de mascareta de tots els professionals.
Hem suspès les tutoritzacions dels alumnes de pràctiques i les 
activitats amb voluntaris per evitar contactes.
També es continuen aplicant els protocols de salut de control de 
simptomatologia amb el control de temperatura i el qüestionari 
diari de símptomes.
L'aforament s'ha reduït a la meitat però ara ens han autoritzat a 
habilitar una nova sala on podrem acollir 5 usuaris més. 
2/ Com s'han adaptat els usuaris i famílies a la nova 
situació? Els usuaris van tornar al centre amb molta alegria.
Durant el tancament els nostres professionals es van desplaçar 
als domicilis a fer suport i estimulació cognitiva, així com 
exercicis de manteniment per no perdre la mobilitat i l'activitat. 
En tot moment van estar acompanyats i van tenir un servei 
domiciliari de qualitat.
No hem tingut baixes com a conseqüència de la Covid, ans al 
contrari la demanda per venir al centre de dia ha augmentat 
molt, cosa que agraïm per la confiança dipositada. 
Les families han confiat en nosaltres i estem molt contents.
3/ Heu rebut les vacunes al vostre centre, tant per a 
treballadors com per els usuaris? Respecte a les vacunes 
encara no ens han informat de res. Esperem que no tardin gaire. 
Vaig fer consulta al Departament de la Generalitat però encara 
no en tenen informació.

1/ Quines mesures i canvis s’han pres als centres 
des que va començar la pandèmia?
El centre té centre de dia i residència. El primer que 
vam fer és sectoritzar per un costat residents i per un 
altre costat usuaris de centre de dia. Ho vam fer en 
sales diferents, lavabos diferents i accessos diferents, 
adoptant mesures d’higiene, solució alcohòlica 
desinfectant, realització de PCR setmanals, distàncies 
de seguretat entre d'altres, seguint els protocols 
marcats.
El Centre de Dia es va tancar quan va haver-hi un brot 
de Covid.
Els treballadors porten els EPIs corresponents i estan 
diferenciats pels dos centres.

2/ Com s’han adaptat els usuaris i famílies a la 
nova situació?
Les famílies s’han adaptat molt bé, ens han donat 
tot el seu suport. Per als residents, en primer lloc, ha 
sigut molt dur, no sabien el que passava però després 
d’explicar la situació ho van entendre perfectament.

3/ Heu rebut les vacunes als vostres centres tant 
per als treballadors com per als usuaris?
De moment no hem rebut la vacuna,  però serà 
imminent.
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1/ Quines mesures i canvis s’han pres als centres des 
que va començar la pandèmia? Ha estat un canvi radical. 
De la nit al dia, literalment, vam tancar portes i els residents 
es van quedar confinats a les seves habitacions. Visites de 
familiars prohibides, sense possibilitat de sortir al carrer i 
sense cap contacte amb l’exterior. Només trucades de mòbils i 
videotrucades. Molt fort! El xoc en el camp residencial ha estat 
i segueix sent brutal. De sobte comences a veure i sentir que la 
gent gran de les residències es posa malalta. Malalta i malalta 
fins a morir. Les notícies empitjoraven cada dia!
En el nostre centre no hem tingut cap cas, gràcies a Déu, però 
podem assegurar que hem passat molta por.
Ara vivim i treballem entre protocols i plans de contingència, 
amb regles molt estrictes i molta prevenció.
Som família! I els nostres petons i abraçades? I les nostres 
rialles a curta distància? I aquelles mans que curen i cuiden? 
Entre tot el personal intentem fer la situació més amable, més 
suportable, conscients que, per molt bé que ho fem, com que 
hem creuat límits que mai no hauríem imaginat, ens costarà 
tornar a la normalitat.

2/ Com s’han adaptat els usuaris i famílies a la nova 
situación? Amb les famílies i els residents hem viscut 
moments intensos, preocupació i molta por al principi. En 
veure que la comunicació constant es mantenia per telèfon, 
whatsapp o videotrucades, es van calmar; tot estava bé.  Així 
seguim treballant, amb fe, recordant-los que estan en bones 
mans i que estem fent per a ells tot el que podem amb amor 
i responsabilitat, fent saber a les famílies que qualsevol 
iniciativa o canvi va dirigit a un bé comú que hem de respectar.

3/ Heu rebut les vacunes als vostres centres, tant per als 
treballadors com per als usuaris? Ja estem vacunats!

1/ Quines mesures i canvis s'han pres al 
centre des que va començar la pandèmia?
Ens hem adaptat als successius protocols dels 
departaments de Benestar social i de Salut. Això 
ha comportat un increment de la seguretat i l’ús 
d'EPIs, material de protecció i d’higiene.
Quan ha calgut hem contractat més gent i 
hem sectorialitzat la residència en funció de la 
necessitat dels usuaris.

2/ Com s'han adaptat els usuaris i famílies a 
la nova situació?
Molt bé. Han entès la situació i han col·laborat en 
tot moment. Estan tristos ja que les limitacions 
periòdiques  a fer visites o a poder sortir no són 
agradables però entenen que són necessàries per 
evitar els contagis. Entenen perfectament que 
estem davant d’un problema mundial.

3/ Heu rebut les vacunes al vostre centre, tant 
per a treballadors com per els usuaris?
Si, en aquests moments estem esperant la segona 
dosis. 
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¿Et costa pujar i baixar escales?
Els problemes de mobilitat associats amb l’edat dificulten 
l’autonomia de les persones grans, dins i fora de casa. Les 
escales esdevenen un dels principals obstacles, convertint-se 
en la primera causa de caigudes.
Per sort, existeixen les cadires salvaescales, perfectes per a tot 
tipus d’habitatge. Serveixen per pujar d’una planta a una altra 
de forma asseguda, sense esforç, amb total seguretat i sense 
perill a caigudes.
Les cadires salvaescales són còmodes, segures, ocupen molt 
poc espai i s’instal·len ràpidament, sense necessitat de fer 
obres.
Válida Sin Barreras és una empresa catalana especialitzada 
en ajudes per a l’accessibilitat. És una empresa d’aquí, amb 
més de 20 anys d’experiència en el sector, compromesa 
amb el territori i molt propera a vostè.

1/ Quines mesures i canvis s’han pres al centre des que va 
començar la pandèmia? Primer de tot, m’agradaria remarcar 
que, a Mimara El Pla de Santa Maria, estem molt orgullosos 
d’haver controlat fins ara el virus, amb gran esforç i dedicació de 
tot el personal de la residència. Una de les mesures que estem 
duent a terme és realitzar test ràpids i PCR cada set dies, tant a 
usuaris com a treballadors. També fem PCR a tots els treballadors 
que tenen simptomatologia o venen de vacances. Als usuaris els 
realitzem test ràpid quan presenten símptomes o quan realitzem 
un nou ingrés.  Per altra banda, en el moment de l’entrada i la 
sortida del centre,  els treballadors es prenen la temperatura. 
A més, es canvien de roba i calçat al vestidor abans d’entrar al 
seu lloc de treball. També els hem proporcionat EPIS, mascaretes 
FPPII i quirúrgiques i la roba de treball no pot sortir del centre. Pel 
que fa als nous treballadors que entren a formar part de l’equip, 
realitzen una formació bàsica de riscos biològics. 
En referència als usuaris, hem hagut de realitzar nous protocols 
creant unitats de convivència i sectorització del centre, dividint 
els residents en petis grups. D’aquesta manera, en el cas que es 
detectés un positiu, només afectaria aquest grup de convivència 
i es prendrien mesures addicionals sobre aquesta unitat sense 
que la resta d’usuaris es veiessin afectats. També hem hagut de 
crear zones d’aïllament tant per a nous ingressos com per als 
casos positius.
2/ Com s’han adaptat els usuaris i famílies a la nova situació ? 
La restricció de les visites als centres residencials ha creat una 
situació d’incertesa entre els familiars. Malgrat la situació, hem 
d’agrair a les famílies la seva col·laboració des de l’inici de la 
pandèmia perquè han entès la situació. Des de Mimara El Pla 
de Santa Maria els hem facilitat el contacte per Whatsapp, correu 
electrònic, xarxes socials, trucades telefòniques i videotrucades 
per poder mantenir-los al dia de qualsevol novetat.
3/ Heu rebut la vacuna al vostre centre tant per a 
treballadors com per a residents?  Sí, hem rebut la vacuna 
amb molta il·lusió i esperança.

Any fundació 2007 

Carrer Major, 27 El 
Pla de Santa Maria
 
Teléfono: 977631817 
cbueno@grupomimara.com 

Comptem amb:

16 llits
públics 

24 llits
privats 


