Somriures en línia

Jardí Sensorial i reptes de futur
L’any 2020 ha estat un any
singular i difícil per a tots, l’ hem
superat de la millor manera que
hem pogut, hem deixat enrere
persones estimades i sobre tot
ens ha quedat clar que la gent
gran és molt vulnerable davant la
Covid-19.
I és per això que nosaltres
continuem i estem treballant per
incloure de forma imminent un

El voluntariat és un motor transformador en la nostra
societat, la Fundació Ana Ribot treballa per afavorir la
cohesió social, la participació comunitària i la inclusió de la
gent gran en el nostre territori des de l’acompanyament i el
suport que fan els nostres voluntaris a les persones grans
que cuidem i atenem en el centre de dia i als domicilis, un
cop més ho varen demostrar durant el confinament. Els avis
i àvies que es van quedar més sols a casa varen rebre les
trucades telefòniques dels nostres voluntaris i voluntàries,
al menys dos cops a la setmana, perquè no es sentissin tant
sols en uns moments en els que no els podíem acompanyar
d’una altra forma. Una experiència molt maca que ha creat,
en alguns casos vincles més enllà del confinament.
Estem orgullosos i agraïts dels voluntaris i voluntàries que
sempre estan al nostre costat acompanyant a les persones
grans i recolzant els nostres projectes.
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

Generalitat de Catalunya.

M E M Ò R I A

nou espai terapèutic, en una part del jardí del centre de dia donat a la
Fundació, que estem adaptant a les necessitats funcionals de la gent
gran, com espai exterior de treball per potenciar les seves capacitats en
un entorn exterior i saludable. El jardí sensorial es un recorregut circular,
dissenyat per treballar amb persones amb Alzheimer, que ens aportarà
nous espais per fer tallers en grup i sessions individuals, aplicant la
filosofia Snoezelen. Trobarem elements d’estimulació multisensorial
com: Objectes visuals, el racó musical, plantes aromàtiques de
diferents textures i olors, una font amb dos nivells perquè circuli l’aigua
i també es pugui tocar, un balancí amb una escultura d’una foca, etc...
amb bancs i l’ombra dels arbres per descansar i un hort per cuidar. Tot
plegat és una forma d’activar als usuaris i usuàries del centre de dia
en uns moments en els que tendim a quedar-nos més a casa, com una
mesura de protecció davant la pandèmia, però sabem que ens afecta
la manca de moviment i de contacte amb la natura en espais oberts i
oxigenats.
També estem contents perquè ha estat aprovat el pla de reparcel·lació
i urbanització dels espais donats a la Fundació que impliquen l’inici d’un
projecte al servei de les necessitats de la gent gran del Baix Llobregat i
que comença amb una nova entrada al centre de dia pel jardí: un accés
adaptat per a les persones grans i els seus acompanyants.
I donant-li forma a aquests projectes celebrarem durant l’any 2021
els 20 anys de trajectòria al servei de les persones grans, i dels seus
cuidadors, perquè puguin viure la darrera etapa de la vida com a tots
ens agradaria, a casa nostra, amb la família, i amics. Es per això que
treballem cada dia, inspirats pels valors socials i l’esperit de servei de la

Volem agrair a la Fundació “la Caixa” el seu ajut pel nostre
projecte social Cuidem de les persones amb Alzheimer en
el temps de la Covid 19: Unitat d’Alzheimer i Jardí Sensorial,
gràcies al que podem oferir a les persones amb Alzheimer
serveis assistencials no farmacològics aplicant la filosofia
Snoezelen d’estimulació multisensorials en els tallers i
sessions individuals en la Unitat d’Alzheimer i en el jardí
sensorial, un nou espai terapèutic en un entorn exterior i
saludable per activar i estimular a les persones grans en uns
temps en els que tendim a tancar-los per “protegir-los” de
la pandèmia.
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Impacte del
COVID-19
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GRÀCIES!
Aquest 2020 ha estat un any
molt “especial”. Les situacions
viscudes, tant a nivell personal
com social i mundial ens han
trencat els esquemes, han
trasbalsat el funcionament de
la Societat en general i, ens
han obligat a replantejar-nos
Àngels Saldaña | Directora
la nostra manera de viure i de
relacionar-nos.
Han estat temes de reflexió general l’impacte que tenen sobre el nostre
planeta els hàbits actuals de consum de la població, la importància de
les relacions socials i familiars en el moment en el que no les hem pogut
viure de la manera habitual o el patiment de les persones grans a les
residències....i molts més temes relacionats amb la qualitat de vida que
tots els essers humans es mereixen al segle XXI. Tot això implica que hi
ha molta feina a fer, molts canvis que hem d’entomar amb força i valentia;
des de la Fundació Ana Ribot tenim molt clar que hem de seguir avançant
per millorar la qualitat de vida de les persones grans i, entre altres reptes,
aconseguir fer realitat l’alternativa digna i real a les residències.
A aquesta memòria, tenim un petit resum del que ha estat l’any per la
nostra entitat; un any que malgrat la incertesa i la por, hem aconseguit
superar i seguir endavant.
Gràcies a tot l’equip de professionals del Centre de dia i del Servei
d’Atenció Domiciliaria per la seva capacitat d’adaptació a canvis
constants en circunstàncies excepcionals.
Gràcies a les famílies cuidadores, a la Generalitat de Catalunya, a tots
els donants, a les entitats, a empreses i particulars que ens han ajudat
i recolzat en aquest any tan complicat que hem viscut.
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Xavier Molins | President

comunitat de la meva àvia, l’Ana Ribot.
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VOM E M Ò RLUNTARIAT
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RESUM D’ACTIVITATS 2020

Centre de Dia “Ana Ribot” amb transport adaptat

81

el seu domicili en municipis del
voltant.

El 60% dels usuaris pateixen
algun tipus de demència,

valorant l’estat de les capacitats físiques, cognitives
i funcionals, ens va confirmar l’empitjorament en aquestes

2 acompanyaments a la llar al programa Al Teu Cosat

La rutina activa que es porta a terme al Centre de Dia,

57 persones acompanyades al programa Somriures en Línia

influeix de forma positiva en el manteniment de les seves

Hem arribat a

capacitats de les persones grans
< 65 anys - 2%

79% Dones

65 a 84 anys - 56%

21% Homes

> 85 anys: 34 - 42%

Degut a les restriccions de la COVID el servei de
transport es va veure afectat significativament:
32 usuaris de mitjana entre Gener i Març
19,6 usuaris de mitjana entre Juliol i Desembre

Origen dels recursos
3% Donacions particulars

15% Donacions
entitats privades

Voluntaris a l’any 2020

arees al llarg d’aquest periode de confinament.

El 33% dels usuaris són dependents lleus - grau I
El 46% dels usuaris són dependents moderats - grau II
El 18% alts dependents - grau III

15% Donacions
entitats públiques
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als usuaris del Centre de Dia i als seus familiars,

El 52% son de Pallejà, la resta te

principalment Alzheimer

Voluntariat

L’estudi que vam realitzar al llarg del confinament

Usuaris al 2020

18% Ingressos serveis Generalitat
Centre de Dia
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més de

30.000

persones en la nostra zona

d’influència gràcies a potenciar els canals digitals
1.000 persones impactades #sumakmporelalzheimer, gràcies als treballadors

2020

de Neuraxpharm a Europa i els de Ciments Molins industrial, a més de 100
persones particulars.
Aconseguint sumar més de 15.000km recorreguts per l’Alzheimer

L’any que
el COVID-19 ens va
canviar la vida
Servei d’Atenció a Domicili
1103 àpats a persones

49% Ingressos serveis usuaris Centre de
Dia i Servei d’Atenció a Domicili

Destí dels recursos

soles a casa durant la
pàndemia

El confinament decretat per l’Estat d’Alarma del 14 de
març del 2020, va provocar el tancament del Centre

65% de serveis d’atenció a la persona
35% de serveis d’atenció a la llar
87% vinculats a la dependència (PEVSAD)
8% serveis privats

de Dia “Ana Ribot”, usuaris que viuen sols, depenien de

84% Serveis Centre de Dia i
Servei d’Atenció a Domicili

que diàriament la Fundació els portes els àpats als seus
domicilis.

65 i 85 anys vídua que viu sola al seu domicili

91 usuaris atesos de mitja mensualment

15% Despeses generals

6 usuaris de l’Ajuntament de Pallejà
1% Ajuts Fem Costat

19.719

El perfil d’usuari correspon a una dona d’entre

Hores de serveis
al 2020

i és dependent moderada (Grau I DP).
Pel que fa a la procedència dels usuaris que hem atès,
observem que la majoria són de Pallejà un 60%, seguides de
Sant Andreu de la Barca amb un 30 % i el
10 % restant repartit entre les poblacions de Vallirana,
Corbera, Esparreguera, La Palma de Cervelló, etc…

Arribem a les següents poblacions:
Abrera · Cervelló · Corbera del Llobregat · Esparreguera · Martorell · Molins de Rei · La Palma de Cervelló · Pallejà · Sant Andreu de la Barca · Sant Feliu del Llobregat · Sant Vicenç dels Horts · Vallirana

