
La Fundació Privada Hospital de Santa Llúcia durant el 2017 ha 
continuat realitzant l’activitat de prestació de servei residencial 
i de centre de dia així com aquelles activitats relacionades amb 
aquests fins tal i com marquen els Estatuts.

Per tal de poder garantir una millora continua del servei 
durant el 2017 s’han realitzat un seguit d’accions estratègiques 
per a millorar els serveis prestats dividits en diversos eixos:

       Millores pels residents.

       Millores pels treballadors.

       Millores en la gestió econòmica.

       Millores en accés a les noves tecnologies.

       Millores en l’aprofitament recíproc a la comunitat.

       Engegar nous projectes.

La finalitat es la d’innovar i aportar noves línies d’actuació que 
fins ara no s’havien implementat així com mantenir una línia 
de continuïtat amb les ja implementades millorant-ne la 
qualitat. 

Garantint doncs, el funcionament i prestació del servei al 
Centre donant una atenció integral de qualitat als usuaris amb 
la finalitat de que ampliïn o mantinguin la seva qualitat de vida 
a través de l’allotjament, manutenció, atenció i cures que 
marca el servei residencial.
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 F U N D A C I Ó     P R I V A D A

HOSPITAL
SANTA LLÚCIA

La Fundació Privada Hospital de Santa Llúcia 
 va ésser fundada l’any 1252 i

des d’aquell moment ha donat servei a la 
població de Castelló d’Empúries 

així com a la resta de la comarca. 

 La Fundació gestiona els serveis 

per a Gent Gran a través de l’equipament 
cedit per la Fundació Toribi Duran.

La Fundació és de caire municipal participada

 pels regidors de tots els grups polítics del  
consultori. 

La finalitat de la Fundació és gestionar 

els serveis dedicat a la tercera edat que 
gestioni el patronat.

QUI SOM ?
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La Fundació Privada Hospital de Santa Llúcia 
té com a objectiu bàsic l’atenció a les persones 
de la tercera edat per tal de millorar el seu 
benestar físic, psíquic i social en el cas de neces-
sitar suport professional.

Els objectius generals de la Fundació son:

       Proporcionar la màxima qualitat de vida a
       les persones que se’ls ofereixen els serveis.

       Intervenir des de la perspectiva de l’atenció 
       centrada en la persona.

       Promoure la salut i la prevenció.

       Promocionar l’exercici físic.

       Realitzar suport personal, familiar i social.
 

TORIBI
DURAN

R E S I D È N C I A 



TORIBI
DURAN

R E S I D È N C I A 
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La Residencia Toribi Duran compta amb un 
equipament per a residir 120 persones el qual 
està format per un edifici de 3.929 metres 
construït amb el complement de la zona 
externa per a poder disfrutar de l’exterior per 
part dels residents i els familiars.

L’actual edificació ha tingut diferents utilitats, 
però sempre, totes elles, sense afany de lucre.
La denominació de la residència és Toribi Duran 
nom que prové del benefactor que va fer dona-
ció de l’edifici en el seu moment i que, al mateix 
temps,  és el nom de la Fundació Patrimonial.

L’any 2001 l’edifici fou rehabilitat i des de llavors, 
ve donant servei com a Residència Assistida i 
Centre de Dia per a persones de la tercera edat.

EQUIPAMENT
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QUE OFERIM:

Servei Residència Assistida (120 places)
 

Servei de Centre de Dia
 

Servei Atenció a Domicili
 

Servei de Menjar a Domicili

SERVEIS
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RESIDÈNCIA
TORIBI DURAN

Es el principal servei que ofereix la Fundació 
Privada Hospital de Santa Llúcia. Té la capacitat 
per a residir-hi 120 persones. La residència 
compta amb 103 places col·laboradores amb la 
Generalitat de Catalunya i 17 places privades.
Aquest consta amb l’equipament amb el
següents serveis:

 6 Menjadors
 4 Sales estar
 54 Habitacions dobles 
        12 habitacions  individuals
 1 Biblioteca
 1 Església
 1 Sala fisioteràpia
 Cuina pròpia
 Bugaderia
 Despatxos tècnics
 Farmàcia
 Despatx mèdic
 Jardí
 Pista petanca
 Servei WiFi
 Habitacions
        Perruqueria

Tenim dues places públiques i dues places privades.

CENTRE de DIA:
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Gener

Febrer
Març

Abril

Maig

Agost

unyJ

uliolJ

Setembre

Desembre

Octubre

Novembre

7

15

12

21

7

8

4

5

3

3

2

1

 48
 INGRESSOS MODALITAT RESIDÈNCIA ASSISTIDA

Dels quals 24 són col·laboradors i 24 privats.

5
INGRESSOS MODALITAT CENTRE DE DIA

Essent totes places privades.

INGRESSOS
RESIDENCIALS

INGRESSOS 
CENTRE DE DIA

48 5

1

INGRESSOS

RESIDENCIAL
 del SERVEI 
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Gener

Febrer
Març

Abril

Maig

Agost

unyJ

uliolJ

Setembre

Desembre

Octubre

Novembre

4

14

2

13

6

9

5

4

4

2

2

1

BAIXES
RESIDENCIALS

BAIXES
CENTRE DE DIA

46 4

1

1

46 BAIXES de les quals 37 han estat exitus.
      33 I CASS 
         29 per exitus + 1 voluntària per hospitalització +3  trasllats

     13 PRIVADES 
        8per exitus + 2 trasllat de residència + 2 voluntàries i 
         1 per canvi de recurs

4 BAIXES DE CENTRE DE DIA VOLUNTARIAMENT 
         2 per canvi de recurs + 1 per retorn a domicili  
         + 1 per hospitalització

BAIXES
 del SERVEI 
 RESIDENCIAL
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TORIBI
DURAN

R E S I D È N C I A 



al SERVEI
ACTIVITATS 

RESIDENCIAL
La Residència Toribi Duran té com a prioritat realitzar 
activitats diàriament per tal de treballar el 
desenvolupament social i cognitiu de les persones que 
utilitzen els serveis residencials i de centre de dia. Durant 
el 2017 s’han mantingut les activitats que es realitzaven 
l’any anterior i a partir del mes d’Agost s’han afegit mes 
sessions de musicoteràpia i lectura.

Enguany també s’ha aprofitat per a fer un grup de 
musicoteràpia especialitzat en demències. Es canta i es 
rememorem cançons d’infància i berbena o cançons que 
recordin els jocs, anuncis de televisió... 

QUINES ACTIVITATS FEM?

Les activitats que es realitzen setmanalment des de l’Area 
d’Animació Sociocultural són:

      Quina
      Noticiari
      Musicoteràpia
      Ball
      Lectura
      Manualitats
      Altres activitats extraordinàries
      Visita dels reis d’orient
      Concert “Veus empordaneses”
      Recitals de poesia
      Visita escola Ruiz Amado
      Carnaval Play-Back
      Mercat de Sant Jordi
      Visita escola bresool Passeig de les oques
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TORIBI
DURAN

R E S I D È N C I A 
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La nostra Residència des del mes de de gener de 
2017  juntament amb el “Club Social caní la Rubina” 
de Castelló, vam engegar el “Projecte Merlí”.
 
La finalitat d’aquest projecte es la d’introduir un gos 
a la dinàmica del centre i establir noves relacions 
socials i emocionals dels residents amb els animals, 
al mateix temps s’aconseguia que un animal de la 
gossera fos adoptat.

En el nostre servei hi ha vingut a viure la “Naia”. 
Una gosseta de 6 anys que per la seva trajectòria 
i caràcter, van veure molt adient per fer vida a la 
residència.
 
Des del primer moment, ha estat acceptada per 
tots. Donat que es el primer gos que el centre ha 
tingut tant residents, treballadors i familiars hem 
agafat molta afinitat amb ella, i actualment està 
totalment adaptada a la seva nova llar.
 
El benefici que té tenir un gos a la residència està 
essent molt positiu estem encantats de poder 
formar part d’aquest projecte. 

Tenir un gos al servei ha fet que moltes de les 
persones, treballadors i familiars que estem al 
servei, augmentem la sociabilitat amb els gossos i 
afegim en molts de nosaltres aquells hàbits de vida 
saludable que comporta tenir un animal domèstic 
en l’entorn proper.

NOUS PROJECTES
PROJECTE MERLÍ
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Aquest any l’Area de Psicologia i d’Animació 
Sociocultural al mes de setembre va iniciar el 

Programa REMI. 

El Programa REMI a través de l’entitat ACRA a 
la qual hi estem adherits es va iniciar un 

programa pilot amb altres centres.  

El programa REMI es fruit de la col·laboració 
amb la Fundació Salut i Envelliment de la 

Universitat de Barcelona. 

El programa tracta de fer un seguit de 
sessions basades en la reminiscència amb 

grups d’usuaris per tal de treballar 
l’estimulació cognitiva. 

En aquest es rememoren aspectes històrics 
per tal de rememorar-los grupalment.

NOUS PROJECTES
PROGRAMA REMI



Des de l’Àrea de Fisioteràpia també aquest any 
s’ha volgut innovar amb el tema de l’activitat 
física i la psicomotricitat Amb col·laboració amb 
l’empresa de Castelló 2000 de l’Ajuntament de 
Castelló es va construir una pista de petanca pels 
residents.

Aquest fet permet que les persones aficionades 
del servei i la població l’utilitzin lliurament.

Així mateix però l’Area de Fisioteràpia fa activitats 
programades a través de l’esport de la petanca 
per treballar l’activitat física i saludable així com la 
psicomotricitat.

NOUS PROJECTES
NOVA PISTA DE PETANCA
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Es el principal servei que ofereix la Fundació 
Privada Hospital de Santa Llúcia. Té la capacitat 
per a residir-hi 120 persones. La residència 
compta amb 103 places col·laboradores amb la 
Generalitat de Catalunya i 17 places privades.
Aquest consta amb l’equipament amb el
següents serveis:

 6 Menjadors
 4 Sales estar
 54 Habitacions dobles 
        12 habitacions  individuals
 1 Biblioteca
 1 Església
 1 Sala fisioteràpia
 Cuina pròpia
 Bugaderia
 Despatxos tècnics
 Farmàcia
 Despatx mèdic
 Jardí
 Pista petanca
 Servei WiFi
 Habitacions
        Perruqueria

Tenim dues places públiques i dues places privades.



ATENCIÓ
a la PERSONA

i a les SEVES FAMÍLIES
Aquest 2017 el servei ha realitzat una formació inicial 

sobre l’atenció centrada a la persona i s’ha assumit 
el lideratge de la metodologia des de l’Area de Psicología.

Així doncs la perspectiva es la d’incitar el camí de ACP 
en el nostre servei que fins ara no s’aplicava de manera

paulatina des d’aquest àrea, i la nostra psicòloga ha 
començat a iniciar intervencions en aquesta perspectiva.

El psicòleg avalua i obté un diagnòstic diferencial que permet 
programar el tractamen més adient en cada persona així 

com fa un seguiment individualitzat de l’adaptaciói integració 
al centre del nou resident i el seu seguiment diari posterior.

Objectius específics de les sessions individualitzades:      

Atenció a la persona individualitzada intentant cobrir    .    
aquells desitjos i necessitats individulas.    .       

 Prevenir i disminuir els trastorns de conducta mitjançant    .   
l’establiment de tècniques de modificació de conducta    .
Millorar l’estat d’ànim, potenciant sentiments d’utilitat,    . 

autoestima, iniciativa i responsabilitaten la presa de    .
 decisions    .   

Realitzar seguiments individualitzats en relació canvis    . 
en l’entorn que s’hagin realitzat per necessitats internes    . 

del centre ( canvis de planta, d’habitació, de taula...)    .
Mediació en cas de conflicte    .

 Acompanyar a el resident terminal cobrint les seves    .   
últimes necessitats    . 

Aconseguir una correcta elaboració del dol  treballant    . 
l’acceptació de la pèrdua de companys/familiars de tal    . 

manera que s’aconsegueixi un reinversió emocional    . 
correcta en d’altres vincles afectius i activitats   .        
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Avaluació PIAI *
Número de sessions 9

53

PROGRAMA REMI 

Assistents 

Avaluació PIAI *
Número de sessions 34

644

GRUP D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA 

Assistents 

Avaluació PIAI *
Número de sessions 34

532

TALLER DE MEMÒRIA 

Assistents 

Treball elaboració del dol55

85

67

59

61

Tractament trastorns de conducta

Intervenció en solució de conflictes

Teràpia Individual

Avaluació PIAI *

GRUP DE MEMÒRIA:
       
       Prevenir el deteriorament cognitiu.
       Mantenir les aptituds dels diferents integrants.
       Incrementar la interacció social per tal d’aconseguir 
       així augmentar el nivell de recolzament social    
       intraresidencial percebut i evitar l’aïllament.
       Fomentar nivells emocionals favorables.
       
GRUP ESTIMULACIÓ COGNITIVA: 
       
       Enlentir el deteriorament cognitiu.
       Mantenir les aptituds dels diferents integrants.
       Fomentar nivells emocionals favorables.

GRUP ESTIMULACIÓ ESPECÍFIC DE DEMÈNCIES:
       
       A partir del mes de juny, amb la creació de la     
       nova planta de psicogeriatria, es pretén potenciar la 
       presència dels tècnics, sobretot la psicòloga a planta.     
 
       Els beneficiaris són tots aquells usuaris que estan a 
       planta en aquell moment.
 

Objectius específics de les sessions grupals: 
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 als FAMILIARS

Aquest any s’ha establert un nou servei 
per els familiars que es el servei de TUTORS. 

S’ha establert un tutor de perfil tècnic per a 
cada usuari per tal de garantir una millor 

comunicació i atenció a familiars. 

Altres objectius específics dels 
servei de tutors són:

 Acompanyar en el procés       . 
d’institucionalització       .

Oferir recolzament psicològic als familiars       .
de la persona ingressada, seguiment de       . 

l’adaptació de la família a la nova situació       .

 Informar de l’evolució de la persona       . 
ingressada, assessorar i donar recolzament       . 
emocional als familiars, així com incentivar       .
a que participin en la dinàmica del centre       .

 Tutories amb Familiars:
 

L’objectiu és elaborar de manera conjunta amb 
la família el PIAI (Programa Interdisciplinari 

d’Atenció Individualitzat) per tal de que estigui
basat en la seva història de vida i es treballi

 amb el model d’Atenció Centrada a la persona. 

ATENCIÓ 
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Aquest any s’han realitzat nous convenis amb 
entitats per tal d’augmentar el treball en xarxa, 
un dels objectius proposats pel 2017.

       Conveni amb Creu Roja: 
       Fer els transports de les persones que   
       assisteixen a centre de dia.

       Conveni amb MIFAS:
       Potenciar la integració laboral de 
       persones amb discapacitat física.

       Conveni amb Ajuntament de Castelló i 
       Associació Tamariu:
       Per desenvolupar el projecte Ve de gust.

       Conveni amb ACRA: 
       Per tramitar subvenció de IRPF.

       Conveni amb justícia: 
       Reactivar el conveni de mesures penals 
       per tal de realitzar tasques de voluntariat.

       Conveni amb escola fisioteràpia EUSES. 
       Alumnes de pràctiques treballant al servei.

Nous CONVENIS 
amb ENTITATS
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Aquest any s’ha obert un nou servei
i registrar a Benestar i família d’atenció al 

domicili. 

L’objectiu és el de poder oferir atenció a 
domicili a persones de la població 

i de la comarca quan ho necessiten. 

De moment durant el 2017 només s’han fet els 
tràmits per a l’alta d’atenció al domicili 
implementar el programa ve de gust. 

L’objectiu per el 2018 és 
el de créixer en atenció al domicili.

L’atenció al domicili hi ofertarem tant tasques 
de suport a la vida diària a través de la figura 
del cuidador així com tasques de tècnics més 

específics com fisioterapeuta, infermer, 
psicòleg...  

 ATENCIÓ al DOMICILI
SERVEI 

20



PROGRAMA 

“ VE DE GUST ”

El 2017 amb la col·laboració amb Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Castelló, el Consell 
Comarcal i l’Associació Tamariu s’ha iniciat el 
projecte Ve de gust.

Aquets projecte ofereix àpats al domicili amb 
la col·laboració de totes les entitats 
esmentades. 

Actualment se’ls ofereix un àpat (dinar) a 
domicili, juntament amb la “Associació 
Tamariu” que fa el transport i entrega.

És un projecte on també participa els serveis 
socials de l’Ajuntament i on es deriven a les 
persones que necessiten aquest recurs des 
d’aquest òrgan.

Aquest servei és nou d’enguany, Hem iniciat 
un projecte pilot a l’octubre. 

Han passat 8 persones, de les quals, 6 encara 
continuen rebent el servei. 
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El 2017 s’ha volgut augmentar el treball en 
xarxa per tal d’augmentat la transversalitat i la 

vida comunitària dels residents i de l’entitat en si. 

Aquest s’ha desenvolupat a través dels 
següents programes:

Projecte Merlí       .

Projecte ve de gust       .

Projecte treball amb xarxa a les escoles       .

Coordinació amb Serveis Socials       .

Projecte de voluntariat       .

Relacions amb entitats del sector       . 
Vistes, cooridnacions i reunions diverses       .

Noves línies de comunicació       .
 i difusió del servei       .

 
junta directiva ACRA       .

Tastet de professions amb els instituts       . 
de secundària       .

Assistència a jornades formatives i      . 
informatives d’ACRA       .

 en XARXA
TREBALL
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Donar una bona atenció als treballadors del servei 
també es una prioritat per a la Fundació. 
Així doncs s’han obert noves línies d’atenció per tal que 
els treballadors que treballen a l’entitat es sentin satis-
fets de formar-ne part.
Les accions realitzades el 2017 han estat:

       Enquestes de benestar psicosocial. 
         Saber l’estat emocional que tenen el 
         treballadors i aplicar mesures per a les 
         mancances detectades.
 
       Avaluacions professionals d’alguns treballadors.
 
       Revisions mèdiques.
 
       Projecte escola d’esquena.
 
       Estiraments i formació en exercici físic.
 
       Formació en riscos laborals i salut emocional.
 
       Augment de les reunions d’equip a tots els nivells.
 
       Augment de les reunions amb el comitè empresa. 
 
       Participació en els calendaris laborals.

ATENCIÓ
als TREBALLADORS
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La formació als treballadors es una eina bàsica per 
tal de motivar els treballadors de l’entitat així com 

per tal de poder donar les millors atencions 
possibles a les persones que resideixen al 

Torbi Duran i els que utilitzen els seus serveis.

Després de molts anys sense realitzar formació al 
personal s’han realitzat diverses formacions amb una 

alta participació de tots els treballadors de la casa. 
La majoria s’han realitzat a través d’ACRA tot i que

 se n’han realitzat d’altres independents.
 

Gestió de les emocions      .
 

Cures pal·liatives      .
 

Comunicació i treball en equip      .
 

Tècniques de comunicació a residents      .
 

Lideratge per a coordinadors      .
 

Atenció a la persona      .
 

Escola d’esquena      .
 

Formacions en riscos laborals      .
 

Formació programa resiplus      .
 

Assistència a les Jornades ACP per ACRA       .

PROFESSIONAL
FORMACIÓ 
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R E S I D È N C I A

M E M Ò R I A 
2017


