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Memòria d’activitats de la Fundació Sanitària Sant Josep Any 2016 

 

La Fundació Sanitària Sant Josep d’ Igualada ha desenvolupat la seva activitat de servei a les 

persones de la Comarca de l´ Anoia i de Catalunya , oferim els serveis sanitaris, sociosanitaris i 

de Salut mental.  

Gràcies a un gran grup de professional de la Salut, treballant en diferents funcions i 

especialitzats en diferents línees assistencials, que fan de la Fundació un punt de referència  

per la nostra atenció especialitzada en l’àmbit sanitari rehabilitador, sociosanitari, de salut 

mental i d’atenció a la dependència. 

Mitjançant les diferents línees assistencial que es treballen a la Fundació em pogut complir els 

compromisos adquirits, tant amb el Servei Català de la Salut ( Catsalut)  com amb el 

Departament de Benestar Social i Família a través de la Secretaria  d’inclusió Social i Promoció 

de l’autonomia ( SISPAP), de qui la fundació son proveïdors de Serveis. 

 

 

Aquestes línees assistencials han sigut 

-Serveis Sanitaris Ambulatoris 

Dins d’ aquest àmbit trobem: 

- Hospital de dia rehabilitador. 

 Servei de rehabilitació en períodes curts de temps per a la millora funcional.  

Han sigut atesos durant l´ any 2016 un total de 230 pacients 

 

- Servei Extern Logopèdic 

Servei ambulatori que atén a persones de qualsevol edat que necessitin rehabilitar 

les alteracions de la comunicació, disfuncions craneomandibulars i alteracions de 

la deglució. S´ha passat la gestió a Fsisiogestion S.A. des de el dia 1 d´abril de 2016 

Han sigut atesos durant l’ any 2016 un total de 26  pacients 

 

- EAIA ( Equip d´ Avaluació Integral Ambulatòria) en trastorns cognitius. 

Es tracta d´ un servei interdisciplinari especialitzat en l’avaluació, diagnòstic i 

seguiment dels pacients amb símptomes de demència i que requereixen un pla d’ 

intervenció global. 

Han sigut atesos durant l’ any 2016 un total de  597 pacients 
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- Unitat d´ hospitalització 

Es l’activitat principal de la fundació, actualment i desprès de les retallades des de el Catsalut 

disposem de 106 llits de Llarga estada i 24 Llits de Umep. 

L’uniat de Llarga Estada és un recurs dirigit a l’hospitalització de persones grans amb malalties 

cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals. Inclou l’atenció a 

persones amb demències avançada o amb algun altre trastorn cognitiu de tipus crònic. 

Durant l´ any 2016 la unitat de Llarga estada a ates a 411 pacients 

L’uniat de UMEP ( Unitat de Mitja Estada Polivalent) és un recurs per a les persones que 

presenten un deteriorament cognitiu i/o es troben en fase de recuperació d’ un procés agut ( 

quirúrgic, mèdic o traumatològic) i amb pèrdua d’autonomia. 

Durant l’ any 2016 l’uniat de UMEP a ates a 230 pacients 

-Serveis SocioAssistencials 

Dins de l’àmbit social, els serveis que ofereix la Fundació són: 

- Llar Residència Verdaguer: Servei de Llar residència temporal o permanent per 

persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 

Durant l´ any 2016 s´ han ates 49 pacients 

 

- Residència Assistida: Aquesta residencia Sant Josep ha atès a 18 pacients d’àmbit 

social durant l’any 2016. S’ha rebut la  resolució per part de benestar social de les 

places PVES ( Places Vinculades a la Llei de la dependència), en total han 6 places 

vinculades a la PVES. A 31 de desembre teníem 2 usuaris amb places PVES 

 

- Centre de Dia de Santa Margarida de Montbui. Servei d´ acolliment diürn per a 

gent gran que necessitin organització, supervisió i assistència en les activitats de la 

vida diària . 

Durant l’any 2016 s’ han ates 43 pacients 

També durant l´ any 2016 hem participat en el programa PIUC (Programa Integral d´ urgències 

de Catalunya) amb 30 pacients durant l´ hivern. 

La Fundació Sanitària Sant Josep ha aconseguit una xarxa d’ aliances i acord estratègics amb 

organitzacions com el Consorci Sanitari de l´ Anoia, a través del Servei de farmàcia de l’hospital 

d’Igualada ( unificació dels serveis de Farmàcia i desenvolupament de l´ unidosi), l´ Institut 

Guttman ( amb el seu programa de neurorehabilitació a distancia PREVIRNEC) i convenis de 

col·laboració amb l´ Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Ramon Llull 
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Blanquerna, La Fundació Universitària del Bages, i altres centres educatius especialitzats. 

Especialment el conveni de col·laboració amb la Universitat de Lleida, que ha iniciat els estudis 

d’infermeria al Campus Universitari de la ciutat d’Igualada, tenim professionals de la nostre 

casa impartint classes al Grau d’infermeria 

La Fundació Sanitària Sant Josep continuarà treballant i posant tots els esforços perquè el seu 

millor actiu, el seus treballadors, continuïn buscant l’excel·lència dels serveis assistencial , al 

servei de les persones que atenem i cuidem. 


