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L'any 2020 ha estat un any que no oblidarem fàcilment ni com a societat, ni com
organització, ni en les nostres vides particulars i familiars, ni tampoc
professionalment.

Malgrat tot, val a dir que ha estat un any amb força coses positives.

A destacar que durant la pandèmia de la COVID-19, tota la organització,
professionals i comandaments, des dels serveis d’atenció directa en l’àmbit
residencial, als serveis de valoració de la discapacitat i la dependència, passant per
serveis auxiliars com neteja, manteniment o bugaderia, han estat majoritàriament
exemplars; per la professionalitat en el treball realitzat, pel rigor en el compliment
de les mesures de prevenció i protecció personal i per la consciència de que “no
podíem fallar ni abandonar les nostres responsabilitats professionals” malgrat la
por, la incertesa i les males notícies que arribaven quasi cada dia. El mateix Consell
de Govern del Consorci Sant Gregori, ho posava en valor i reconeixia públicament
la tasca professional de tots i totes que, fins i tot vam ser capaços d’assumir amb
èxit, el repte afegit de crear una nova unitat residencial – LA FLORESTA- per a
donar servei i suport a altres entitats que no disposaven dels mitjans per a atendre
a usuaris i usuàries amb COVID-19 .

Aquest any, a causa de la pandèmia, s’han accelerat processos com ara l’entrada
de noves eines de comunicació entre les persones usuàries, les famílies i els
professionals. També hem pres consciència -sobretot en l’àmbit dels professionals
dels serveis residencials- que la línia entre vida laboral i vida personal és molt
difusa en l’àmbit de la salut i la prevenció. Hem reforçat la  confiança, de les
persones ateses i les seves famílies, en l’àmbit residencial, en l’atenció primerenca
al CDIAP, de les persones que sol·liciten la valoració del seu grau de dependència,
de les famílies i els alumnes de l’Escola JOAN RIU, envers la nostra entitat, i
aquesta confiança és la que ens ha permès tirar endavant aquest 2020.

La memòria que teniu a les mans, recull bona part d’aquest 2020, també pel que fa
a la seva presentació, fruit de l’aprenentatge que durant aquests mesos ens ha
permès explicar coses complexes amb didàctica, i també reflexa el canvi de com
volem presentar-nos públicament, com a una entitat de Projectes i serveis amb
les        capacitats, sota la nova imatge corporativa                        . 
 
Gràcies a tots i a totes!!
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SOMRIU-Projectes i serveis amb les X capacitats, sota la figura jurídica del Consorci Sant Gregori, és una
entitat del sector públic adscrita al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, creada l'any
1992 i hereva del Centre Joan Riu, impulsat els anys vuitanta per la família Riu i l'obra social de la Caixa de
Girona.

Participen en la governança de l'entitat, el Departament de Drets Socials, la Fundació Privada Joan Riu i la
Fundació Bancària La Caixa.

La nostra missió és garantir la qualitat de vida de les persones ateses, potenciant les seves capacitats a partir
d'una atenció integral i centrada en la persona que permeti el desenvolupament del seu projecte de vida,
treballant amb eficiència i eficàcia.

Volem ser un referent institucional en models d'atenció i de suport a les persones, a través d'una cultura de
qualitat en la prestació del servei, d'organització dels recursos i professionals en la qualitat personal i del "bon
tracte", en coordinació interdisciplinària i de cooperació entre els diferents serveis i amb un model d'atenció
centrat en la persona, diferenciat de la gestió patrimonial del complex assistencial.

Al llarg d'aquests quaranta anys, els principals valors que ens orienten són la responsabilitat, la coherència i el
compromís, la professionalitat i satisfacció en el treball, la qualitat i el compromís ètic.

Amb el pla estratègic (2017-2021), incorporem com a valor afegit el treball amb rigor i coherència científica,
que ens ha de permetre continuar aportant vàlua i coneixement al sistema d'atenció social.
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COM ENS ORGANITZEM

Pàg. 2

Consell de Govern
Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies

Fundació Privada Joan Riu

Presidència

Vicepresidència

Gerència

Presidència: Hble. Sr. Chakir El Homrani Lesfar. Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Vicepresidència: Esther Planas Herrera. Fundació Privada Joan Riu
Consell de Govern:
Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies: Aina Plaza i Tesías - Josep Vidal I Fàbrega
Fundació Privada Joan Riu: Núria Dalmau Gómez
Secretaria: Carles Soler i Casals
Gerència: Jordi Rustullet i Tallada
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Àrea d'Administració
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Servei de Bugaderia
Serveis Informàtics
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Servei d'Infermeria

Servei de Fisioteràpia
Serveis Externs de Salut

Àrea Educativa i 
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Servei de Psicologia i
Psiquiatria

Suport Direcció
Residències

Àrea Social i de Famílies

Residència
ELS ROURES
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JOAN RIU

CAE-SOMRIU
Escola 

JOAN RIU CDIAP

SERVEIS VALORACIÓ
CAD55 Centre d'Atenció

a la Discapacitat
SEVAD21 Servei de

Valoració de la
Dependència

COMUNICACIÓ

PROJECTES i
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198 Professionals
A 31 de desembre de 2021

23% homes

77% dones

Gràfica fluctuació de la contractació durant el 2020
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UN ANY ATÍPIC

Pàg. 5

INCANSABLES

89
casos positius COVID19
persones usuàries

18.140
hores d'incapacitat
temporal professionals

593.912€
de despesa extraordinària

35
reunions de Gabinet 
de Crisi

intervencions 
de manteniment 

sectoritzacions

57
comunicats amb les 
famílies via mailchimp

728 30

1.402
trucades a les famílies

218
cartells de senyalització

*de 262.520h contractades*Àmbit residencial
(inclou usuàris Floresta)

112
missatges via WhatsApp
a l'equip de professionals

772
vídeo-trucades

+6.000
fotografies 
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Pàg. 6
Els comptes anuals i la Memòria de l'exercici 2020 resten pendents d'aprovació per part del Consell de Govern





FEBRER MARÇ

ACTIVITATS

Pàg. 7

Les passejades pel recinte
del Complex Assistencial

Campionat Territorial 
de Bàsquet de l’ACELL

Jornada Escolar 
de Bàsquet de l’ACELL

Estimulació vestibular

GENER

ABRIL MAIG JUNY

Sant Jordi

Hipoteràpia

Estat d'alarma

El retorn dels
que van marxar

La revetlla
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SETEMBREAGOST

Pàg. 8

JULIOL

OCTUBRE NOVEMBRE

La castanyada

La psicomotricitat

El Nadal

L'hort

La calor

Les tasques 
domèstiques

Les migdiades

La calor Les passejades

Tornar a l'escola

Els aniversaris



PROGRAMES I PROJECTES

Pàg. 9

cuidem-nos cuidem-los

Comissió afectiva-sexual - Programa Retrat21 - Programa
Cuina21 - Programa Roba21 - Programa salut buco-dental
Programa Atenció Nutricional (PAN) - Programa Atenció
Epilèpsia - Full d'actualitat - Pla estratègic Comunicació -

Programa d'Atenció Individualitzada (PAI) - Programa
diagnòstic21 - Projecte pre-ocupacional #joparticipoJR -

Equip Impulsor Escola Joan Riu - Imatge Corporativa -
Comunidades parTICipativas de aprendizaje - Xarxes Socials



icaia

Renovació de les calderes - Rentadora i assecadora - Condicionament i reubicació de mobiliari -
Tala d'arbres - Renovació de maquinària - Instal·lació de noves tanques al pati de l'escola -

Furgoneta - Arranjament del camí d'entrada a proveïdors - Condicionament de l'Edifici Annex a
Roures per al seu ús com a unitat temporal d'acollida per a persones amb Covid-19. "La

Floresta" - Treballs de desinfecció al Complex Assistencial, al CAD-SEVAD i al CDIAP - Nou
sistema de control de presència per reconeixement facial - Senyalitzacions circuits Covid -
Estores de desinfecció - Dispensadors de gel - Lloguer i habilitació de dos mòduls com a

vestuaris per als professionals a l'exterior dels edificis residencials i escolar - Adquisició de
vestuari per a tots els professionals d'Atenció Directa, que es renta i desinfecta diàriament a la

nostra bugaderia - Catifes d'accés a les unitats de convivència -  Nou Centre d'Atenció
Especialitzada (CAE-SOMRIU) - Material divers per exploració i control de salut (pulsioxímetres,

bàscula per cadires rodes, tallímetre, tensiòmetres, fonendoscopis, termòmetres) - Termòmetres
infraroig - Materials per a l´esterilització i desinfecció -  Bombones d´oxigen - Medicacions i

productes de cures - Matalassos - Llits adaptats - Diversos  materials per a facilitar la
mobilització i canvis posturals - Posicionadors - Caminadors - Bi-pedestadors - Tricicles -

Bicicleta estàtica - Carro medicació - Telèfons mòbils

MILLORES I INVERSIONS

Pàg. 10

1.535.966,82€

Execució del projecte. Obres.
Centre residencial per a persones adultes amb discapacitat greu o molt
greu, amb necessitat de suport extens o generalitzat.



Grup de treball Memòria de l’UCCAP
Grup de treball Social de CDIAPS
Grup de treball UFTEA UCCAP
UFTEA GIRONA
Grup de treball Interdepartamental i Interdisciplinari, Prematurs
de Girona. Hospital Trueta.
Accions preventives en escoles ordinàries a través del CREDA i en
col·laboració amb el CDIAP Ramon Noguera.
Pràcticum I de 3er de Psicologia. UdG
Tutorització de TFG de 4rt de Psicologia: UdG
Sexoafectivitat en discapacitat intel·lectual. Grau superior
d’integració social. Institut Vallvera 
Elaboració d'un estudi comparatiu de qualitat de vida entre
períodes prepandèmia i durant la pandèmia, Es presentarà al III
Congrés d'Inclusió Social al Juliol de 2021.
Amb el CAP de referència Joan Vilaplana i CAP San Gregori
Servei endoscòpies Hospital J. Trueta
Servei dietètica i Nutrició Hospital J.Trueta
Hospital Sant Rafael, odontologia 
Serveis d´epidemiologia i medicina preventiva
Universitat d´infermeria UdG. Suspés el Practicum del Grau
d'infermeria de l'Udg. Pràctiques de dos estudiants de Grau.
Pràctiques 2 estudiants de Logopèdia.
Pràctiques 1 estudiant de Màster en Fisioteràpia Pediàtrica.

COMPARTIM CONEIXEMENT

Pàg. 11



I MÉS...

Pàg. 12

12 de març 2020. L'escola queda tancada. 

12 de març 2020. Tancament del CAE (Centre d'Atenció Especialitzada)

14 d'abril 2020. Posada en funcionament de La Floresta. Unitat temporal d'acollida per a
persones amb discapacitat amb Covid-19.

12 de maig 2020. Sessió de Treball en clau Covid-19 amb l'assessorament de Metges Sense
Fronteres.

25 de juny 2020. Entren en funcionament les noves zones de desinfecció de NIVELL 3
ubicades en mòduls pre-fabricats a l'exterior dels edificis. 

Juny 2020. Obertura de perfils a lnstagram i Facebook.

18 de setembre 2020. Visita de l'equip de Serveis Residencials d' Estades Temporals i
Respir, de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de  la Diputació de Barcelona.

7 d'octubre 2020. DINCAT. Xarxa de Comunicació d'Entitats. Participació al meeting.

8 d'octubre 2020. Obertura a la ciutat de Girona i fora del Complex Assistencial del nou
CAE-SOMRIU.

3 de desembre 2020. Participació als actes de la campanya #NoSomInvisibles organitzada
per DINCAT i Plena Inclusión en motiu del dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat. 

17 de desembre 2020. IV Jornada Social Lab Comunicació i Acció Social.

ICAIA. Elaboració del projecte per a la posta en marxa del Servei: Model d'intervenció,
Projecte de centre, Reglament de Règim Intern, Direcció, RRHH, Concertació de places,
Serveis auxiliars....



QUAN BUFEN

 TEMPS DE CANVI,

ALGUNS 

CONSTRUEIXEN MURS.

NOSALTRES 

CONSTRUÏM MOLINS



Ctra. de les Planes s/n
17150  Sant Gregori

GIRONA · Spain
+34 972 728 200

info@consorcisg.cat

CAD-55  SEVAD-21  CDIAP
C/ Emili Grahit, 2

17002  GIRONA
+34 972 428 848

www.consorcisg.cat

Aquesta memòria recull l’activitat del 
Consorci Sant Gregori-SOMRIU
de gener a desembre de 2020.

Contacte: comunicacio@consorcisg.cat

CAE-SOMRIU
C/ Montnegre, 29 Baixos A

17006  GIRONA
+34 972 428 200


