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Innovació social
Cultura del detall
Proximitat
Qualitat

Missió
Desenvolupar serveis socials de qualitat i proximitat al món local,
així com solucions d’innovació, planificació i gestió d’equipaments
i serveis.
Sumar esforços amb les administracions públiques i amb les
entitats del tercer sector social amb l’objectiu d’aconseguir més
felicitat i qualitat de vida per a les persones.

Visió
• Ser l’òrgan de referència dels governs locals catalans en l’àmbit
social.
• Ser líder en models de gestió de les persones dels serveis socials
a Catalunya, buscant la innovació tècnica, el talent professional i
la cultura del detall.
• Ser un instrument que acompanyi al sector públic en l’assoliment
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dels nous reptes socials.
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Valors
• Compromís amb el talent
Reconeixem l’esforç i l’assumpció de responsabilitats.

• Transformació i impacte social
Desenvolupem projectes socials amb identitat pròpia.

• Rendibilitat social
Potenciem el desenvolupament sostenible i la millora de la
qualitat de vida.

• Cultura del detall
Busquem dia a dia l’excelència en tot allò que portem a terme.

• Transparència
Som proactius a l’hora de donar a conèixer determinades

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

informacions i també atenem totes aquelles sol·licituds
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d’informació que se’ns sol·liciten.

• Innovació
Impulsem la innovació social amb nous projectes i noves
oportunitats de servei.

• Cooperació social
Sumem esforços i col·laborem per millorar l’atenció social.

• Compromís amb el benestar de les persones
Treballem per millorar la felicitat i la qualitat de vida de les
persones.

Editorial
Us presentem un any més la memòria corporativa de SUMAR amb la satisfacció de veure com,
any rere any, anem avançant amb prudència, però amb pas ferm, i amb l’esforç i dedicació
de molta gent.
Aquest any donem a conèixer el treball d’un projecte que arriba als 10 anys de vida. Un
projecte que es va iniciar l’any 2008 de la mà de diferents governs locals amb el suport de la
Generalitat de Catalunya. I és un orgull veure com una estratègia ben definida des de l’inici,
en què la suma d’esforços i l’aposta pel treball en xarxa ens ha permès arribar on som.
Cada dia dissenyem, construïm, reforcem o adaptem línies d’actuació d’acord amb les
necessitats dels serveis que gestionem al món local i de la ciutadania. Estem en constant
transformació i evolució per ajustar-nos als canvis que ens exigeix la mateixa societat.
Apostem per la innovació social i, a més, ho fem amb passió i entusiasme, procurant fer-ho
el millor possible per a les persones i l’entorn que atenem.
Us animo a llegir aquesta memòria en què hem intentat plasmar la il·lusió amb la qual
treballem, explicant què fem i com ho fem, amb pragmatisme, esforç, compromís i
transparència.
Per acabar, vull fer arribar un agraïment molt sincer a tots aquells i aquelles que confien
en nosaltres i que ens permeten seguir avançant. La Diputació de Girona, la Generalitat de
Catalunya, els ens locals associats, els ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis que
gestionem i, sens dubte, les treballadores i els treballadors de SUMAR per la feina ben feta.

Miquel Calm i Puig
President

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

A totes i a tots, gràcies per permetre’ns arribar on som.
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Presència territorial
Generalitat de Catalunya
Diputació de Girona

19 Ajuntaments

Noves incorporacions
2018: Girona, Viladrau, Vilablareix
2019: Begues, Ribes de Freser,
Vacarisses

7 Consells Comarcals

1

6

2 Consorcis de Benestar Social

Alt Empordà

Ripollès

4

3

Garrotxa
Berguedà

GIRONA

17

LLEIDA

Osona

11

2
Gironès

7

15

Pla de
l’Estany

La Selva

5

BARCELONA
18
19

10

Garrigues

12

Alt Penedès

8

13

14
9

16

20
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21
ALT EMPORDÀ
Figueres
Portbou
Agullana
Camallera
GIRONÈS
Girona
Vilablareix
Salt

1

Begues

7

Recursos per a gent gran

GARROTXA 4
5

3

Manresa 15
Gavà 16

LA SELVA
Sant Hilari Sacalm
Fogars de la Selva
Riudellots de la Selva
Anglès

ALT PENEDÈS
Sant Sadurní d’Anoia
Torrelavit
Sant Cugat del Vallès
Esparreguera

BERGUEDÀ

9

Hostalets de Pierola

19

Tarragona

11
12

17

LES GARRIGUES
La Granadella
Maials

10

Santa Maria d’Oló

13

Vacarisses 14

8

PLA DE L’ESTANY
Porqueres

Violència masclista

6

OSONA
Vic
Sant Vicenç de Torelló
Sant Pere de Torelló
Viladrau

2

Administracions sòcies

SAD. Serveis d’atenció domiciliària

Ribes de Freser

Tortosa

21

20

18

Gestió de serveis

43

Equipaments i serveis gestionats

Més de 7.000 persones ateses

a finals del 2018

GENT GRAN
4

Centres residencials

13

Centres de serveis d’àmbit rural

1

Unitat de convivència

2

Oficines d’atenció a la gent gran

1

Unitat de convivència especialitzada (en construcció)

5

Serveis d’atenció domiciliària (SAD)

2

Centres de dia

Incorporacions 2018:

Incorporacions 2019:

Centre de serveis i oficina d’atenció a la gent
gran dels Hostalets de Pierola

SAD Garrotxa (gener)

SAD Pla de l’Estany

Residència Vall de Ribes (abril)

Centre de serveis de Viladrau (febrer)

SAD Girona

Unitat de convivència especialitzada de Can
Comelles (Esparreguera) (maig)

Oficina d’atenció a la gent gran de Vilablareix.

VIOLÈNCIA MASCLISTA
6

Serveis tècnics de punt de trobada
(STPT)

2

Serveis d’acolliment residencial i
recuperació (SARV)

1

Servei d’intervenció especialitzada
(SIE)

ALTRES
1

Agents d’acollida

2

Serveis d’intervenció i atenció (SIAD)

Principals indicadors econòmics
Xifra d’ingressos

12.668.604 €

Ingressos per àmbits d’actuació

10.197.541 €

Dependència i gent gran

1.915.935 €
Violència de gènere

Inversions més significatives

137.000 €
Noves Tecnologies

555.128 €
Altres serveis
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49.700 €

Innovació social relacionada amb l’Atenció Centrada en la Persona
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Què fem i com ho fem?

A SUMAR som molt més que una entitat. Som una eina al servei del món
local per gestionar els recursos públics d’una manera eficaç i sostenible,

La nostra manera de ser, el
que fem dia rere dia, i el fet

Ajudem als governs locals en la gestió d’equipaments i serveis socials, i

d’exigir-nos el millor en tots

els oferim assessorament i disseny de nous projectes socials.

els sentits i a cada instant, ens
ha permès complir 10 anys,

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

amb l’orgull afegit d’esdevenir
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situant les persones ateses al centre de totes les nostres atencions.

un referent del món local i
comarcal de Catalunya.

Ens esforcem dia a dia per millorar la qualitat dels serveis que oferim
i els adaptem a les necessitats de les
persones i de l’entorn més proper,
amb un enfocament de proximitat i de
servei màxim, sempre amb l’objectiu
d’aconseguir més felicitat i qualitat de
vida per a les persones.
Apostem per la innovació social en
tots els nostres entorns de treball i

Gestionem equipaments i
serveis socials i assessorem
amb l’objectiu d’impactar
positivament sobre els
recursos socials, promoure la
innovació social i millorar la
qualitat dels serveis socials.

Estem al servei dels ens locals
i comarcals per tal de posar
a l’abast el coneixement,
l’expertesa i el suport necessari

ens reinventem i adaptem de manera

per a millorar els reptes

continuada per contribuir a millorar i

complexos de l’atenció a les

fer créixer els serveis socials. De manera
ordenada, generem solucions avançades

persones.

i de tecnologia pròpia. Innovacions
senzilles, com ara activitats d’estimulació
cognitiva en línia per a la gent gran, o d’altres de més complexes, com
ara el model propi d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) ‘Tu decideixes
com vols envellir’, les unitats de convivència o la Plataforma de Gestió
d’Expedients Socials (GESS).

Òrgans de govern
• La Junta General de Socis
• El Consell d’Administració
• Els Pactes de Socis
• La Direcció General i el Comitè de Direcció
• El Consell Tècnic Assessor

La Junta General de Socis

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Estefania Carabellido Bruns
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Àlex Hernàndez Gonzàlez
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Xavier Lluch Llopart
Consell Comarcal del Berguedà
Josep Lara Tristante; Abel Garcia Marín (s)
Consell Comarcal de les Garrigues
Jordi Sarlé Gallart
Consell Comarcal d’Osona
Joan Carles Rodríguez Casadevall
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Jordi Xargay Congost
Consell Comarcal de la Selva
Salvador Balliu Torroella
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Susanna Pellicer López. Vicepresidenta
Ajuntament de Girona (Gironès)
M. Àngels Planas Crous
Ajuntament de Figueres (Alt Empordà)
Dolors Pujol Matas

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
(Osona)
Èric Sibina Márquez
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
(Osona)
Dolors Rustarazo Bassas,
Griselda Castells Griballés (s)

Els articles del 13 al 18 dels
Estatuts Socials determinen
la composició i funcions de
la Junta General dels socis de
SUMAR.

Ajuntament de Santa Maria d’Oló
(Moianès)
Enric Güell Sabata
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
(Alt Penedès)
Josep M. Ribas, Àngels Canals Vilà (s)
Ajuntament d’Esparreguera
(Baix Llobregat)
Maria Vallejo González
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
(Anoia)
Marta Casas Comas;
Daniel Vendrell Domínguez (s)

Els ens públics socis de SUMAR
tenen un control anàleg
sobre l’entitat igual que
sobre els seus propis serveis
a través de la titularitat de
participacions socials de la
societat. Aquest control anàleg
s’articula a través de la Junta

Ajuntament de Maials (Segrià)
David Masot Florensa

General de socis, o bé, dels

Ajuntament de Vilablareix (Gironès)
David Mascort (Nou soci 2018)

d’Administració de la societat.

seus representants al Consell

Ajuntament de Viladrau (Osona)
Jaume Tornera, Josep Rabat (s)
(Nou soci 2018)

Ajuntament de Llagostera (Gironès)
Pilar Aliu Bou, Montserrat Vilà (s)

Ajuntament de Begues (Baix Llobregat)
M. Mercè Esteve, Maria Llauradó (s)

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
(La Selva)
Joan Ramon Veciana Martínez

(Nou soci 2019)

de la Diputació de Girona (soci

Ajuntament de Ribes de Freser (Ripollès)
Marc Prat Arrey (Nou soci 2019)

majoritari) a efectes del que

Ajuntament de Vacarisses (Nou soci 2019)
(Vallès Occidental)
Olga Serra, Antoni Masana (s).

de 27 d’abril, d’estabilitat

Ajuntament de Vidreres (La Selva)
Jordi Camps Vicente;
Margarita Solé Ferrer (s)

SUMAR és una entitat depenent

disposa la Llei Orgànica 2/2012,
pressupostària i sostenibilitat
financera.
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Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Miquel Calm Puig. President

Ajuntament de Vic (Osona)
Àlvar Solà Serrabou,
Josep M. Rocas Bigas (s)
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Diputació de Girona
(Grup institucional i ens dependents)
(Soci majoritàri)
Joan Fàbrega Solé, Víctor Puga López,
Fermí Santamaria

El Consell d’Administració

Miquel Calm Puig, President
Susanna Pellicer López, Vicepresidenta

Els articles del 19 al 24 dels

Jordi Turon Serra, Secretari

Estatuts Socials determinen la
composició i funcions del Consell
d’Administració de SUMAR.

Consellers
Joan Fàbrega Solé

Àlvar Solà Serrabou

Fermí Santamaria Molero

Estefania Carabellido Bruns

Víctor Puga López

Èric Sibina Márquez

Jordi Xargay Congost

Josep M. Ribas Ferrer

Salvador Balliu Torroella

M. Àngels Planas Crous

Està format per un màxim de 12
membres d’acord amb el límit que
estableix l’article 242.2 de la llei
de societats de capital.

La Direcció General i el Comitè de Direcció
Estanis Vayreda Puigvert
Director General
Mariona Rustullet Tallada
Directora Tècnica

Gabriel Llagostera Castillo
Director de Gestió de Persones i Organització

NORMATIVA D’APLICACIÓ
Estatuts socials
Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital
Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de les bases del règim local
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions de règim local
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Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
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Salvador Peña Romero
Director d’Administració i Finances

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
La resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils de capital íntegrament públic

Els Pactes de Socis
La representació en el Consell d’Administració està limitada per la Llei de societats
de capital a 12 membres i, mitjançant el pacte de socis, els socis adherits tenen una
representació en el Consell d’Administració.
Durant el 2018, s’han constituït 3 pactes de socis entre els governs locals en funció del
tipus d’equipament o servei que gestiona SUMAR:

PACTE DE SOCIS ‘CENTRES DIÜRNS PER A LA GENT GRAN’
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló (representant al Consell d’Administració)
Ajuntament de Santa Maria d’Oló
Consell Comarcal de les Garrigues
Ajuntament de Maials
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Ajuntament de Vilablareix
Ajuntament de Viladrau

PACTE DE SOCIS ‘CENTRES RESIDENCIALS PER A LA GENT GRAN’
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (representant al Consell d’Administració)
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Ajuntament d’Esparreguera
Ajuntament de Vidreres
Ajuntament de Ribes de Freser
Ajuntament de Begues

Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal d’Osona
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Vacarisses

El Consell Tècnic Assessor
El Consell Tècnic Assessor està format per responsables tècnics de les Administracions associades. Es tracta d’un òrgan consultiu,
propositiu, d’informació i assessorament dels òrgans de govern, especialment en la gestió, construcció i execució d’activitats i serveis
socials. També és un òrgan de participació, planificació i debat d’aquests representants tècnics.
Les seves funcions i facultats venen regulades pels articles 29 al 33 dels Estatuts Socials.
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Consell Comarcal del Pla de l’Estany (representant al Consell d’Administració)

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

PACTE DE SOCIS ‘SAD I ALTRES SERVEIS’
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Els serveis que gestionem

Cada any que passa hi ha més Ajuntaments i Consells Comarcals que ens confien la gestió
dels seus serveis, tal com mostra l’evolució del següent gràfic:

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

Tipologia de servei
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Centres de dia

Centres de
serveis d’àmbit
rural

Oficines
d’atenció a la
gent gran

SAD. Servei
d’atenció
domiciliària

Violència masclista
(serveis de la Generalitat
de Catalunya)

0

1

0

0

1

5

2010

1

1

6

0

1

7

2011

1

1

9

0

1

7

2012

1

1

10

0

2

7

2013

2

1

10

0

2

8

2014

3

1

11

0

2

8

2015

3

1

12

1

2

8

2016

4

1

12

1

2

8

2017

4 + UC

2

12

1

2

9

2018

4 + UC

2

13

2

4

9

2019

5 + UC + UCE

2

14

2

5 (+2)

9

Any

Centres
residencials

2009

Gent gran i dependència
Centres residencials

Unitats de Convivència Especialitzada

Sant Hilari Sacalm (La Selva)

Can Comelles. Esparreguera (Baix Llobregat) (Abril 2019)

Sant Pere de Torelló (Osona)
Casa dels Avis. Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Can Comelles. Esparreguera (Baix Llobregat)
Vall de Ribes. Ribes de Freser (Ripollès) (Abril 2019)

Centres de dia
Les Bernardes. Salt (Gironès)
Molí de Cuc. Anglès (La Selva)

Unitats de Convivència
Sant Hilari Sacalm (La Selva)

SAIARS. Centres de serveis d’atenció
integral a l’àmbit rural

SAD. Serveis d’atenció domiciliària

Santa Maria d’Oló (Moianès)

Alt Penedès

Fogars de la Selva (La Selva)

Pla de l’Estany (Gener 2018)

Portbou (Alt Empordà)

Girona (Maig 2018)

Sant Vicenç de Torelló (Osona)

Garrotxa (Gener 2019)

Gironès-Salt

Porqueres (Pla de l’Estany)
Agullana (Alt Empordà)
Riudellots de la Selva (La Selva)
Camallera (Alt Empordà)
La Granadella (Les Garrigues)
Torrelavit (Alt Penedès)

Oficines d’atenció a la gent gran
Hostalets de Pierola (Anoia) (Setembre 2018)
Can Ribotic. Vilablareix (Gironès) (Setembre 2018)

Sant Pere de Torelló (Osona)
Maials (Segrià)
Hostalets de Pierola (Anoia) (Setembre 2018)
Viladrau (Osona) (Febrer 2019)

Violència masclista
Serveis Tècnics de Punt de Trobada (STPT)

Gavà
Manresa
Vic
Terres de l’Ebre

Diputació de Girona, el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i tots els governs locals
que formen part de SUMAR, sense obviar la
confiança de les persones que fan ús dels
serveis que gestionem i la de les seves famílies,
és clau per continuar avançant d’acord amb
l’objectiu que ens marca la nostra missió.

Serveis d’Acolliment residencial i
recuperació (SARV)
Tarragonès
Gironès

Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)
Gironès

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

Gironès

La confiança i el suport que ens ofereixen la
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Alt Empordà

Accions més significatives

INVERSIONS
D’INFRAESTRUCTURA
Serveis centrals
Estrenem oficines
El 18 de juny de 2018, vam traslladar
la seu social de SUMAR a l’edifici
Narcís Monturiol del Parc Científic i
Tecnològic de la Universitat de Girona,
en unes instal·lacions que s’ajusten a les
necessitats de millora i de creixement de
l’entitat.
En aquest espai s’hi ubiquen les oficines
centrals i les oficines d’atenció del SAD
Gironès i del SAD Girona.

Residència Can Comelles - Esparreguera
Construcció d’una Unitat de Convivència Especialitzada (UCE)
Període d’intervenció: Novembre 2018 – Març 2019.
Cost aproximat: 153.000 € (a càrrec de l’Ajuntament d’Esparreguera amb el suport de
SUMAR)
Espai de 80 m2 amb sortida a un jardí i capacitat per a 15 residents.
Amb espais semblants als d’una casa a mida de les persones que hi han de viure, la
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

fase de demència avançada o molt avançada i possibles trastorns de conducta.
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Període d’intervenció: Gener – Juny 2018.
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unitat s’ha previst per atendre de manera personalitzada a 15 persones grans amb una

Cost aproximat: 10.000 € (a càrrec de l’Ajuntament d’Esparreguera amb el suport de

Recondicionament de l’espai on s’ubicava l’antiga capella per convertir-lo en
espai pel servei de centre de dia

SUMAR)
Espai de 35 m2.

És la primera UCE de Catalunya
d’acord amb el model d’Atenció
Centrada en la Persona (ACP).

Centre de serveis de Porqueres
Ampliació del centre
Període d’intervenció: Setembre 2018 – Febrer 2019
Cost aproximat: 122.000 € (a càrrec de l’Ajuntament de Porqueres amb el
suport de SUMAR)
El nou espai, de 80 m2, preveu ampliar el nombre de places de 20 a 26
persones i incorpora una ampliació del menjador, amb una sala polivalent
que es podrà reduir o ampliar en funció de les necessitats, lavabos interiors
i exteriors i un espai de magatzem.
L’ampliació és fruit de la demanda de les persones usuàries del centre
(transmesa a través d’un Consell de Participació), així com d’una mancança
d’espais comuns i d’una constant llista d’espera.

Casa dels Avis – Sant Sadurní d’Anoia
Arranjament i tancament dels espais exteriors de l’equipament
Període d’intervenció: Novembre 2017 – Abril 2018
Cost aproximat: 11.000 € (a càrrec de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia amb el suport de SUMAR).
La intervenció ha permès incrementar les zones per a la realització d’activitats a l’aire lliure així com millorar les condicions i la

Període d’intervenció: Novembre 2018 –
Gener 2019
Cost aproximat: 13.000 € (a càrrec de
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia amb
el suport de SUMAR).
L’acció ha permès recuperar un espai
infrautilitzat que s’ha reconvertit en una
sala de fisioteràpia més petita i en una sala
polivalent per dur a terme diferents tipus
d’activitats, adequant-les a les necessitats actuals del centre. I també ha incorporat una saleta d’estar perquè les famílies que així ho
desitgin puguin disposar d’un espai amb més intimitat.
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Reconversió de l’antiga sala de fisioteràpia

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

seguretat per accedir al centre.

Centre de dia Molí de Cuc - Anglès
Pintat d’espais interiors i adquisició de nou mobiliari
Cost aproximat: 5.000 € (a càrrec de l’Ajuntament d’Anglès amb el suport de SUMAR).

Centre de serveis de Camallera
Nou mobiliari per optimitzar l’espai interior del centre i nova tanca de fusta en el jardí per incrementar la seguretat en
una zona propera a un desnivell.

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

Cost aproximat: 750 € (a càrrec de l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies amb el suport de SUMAR).

Memòria 2018
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ALTRES INVERSIONS
Incorporació d’un servei de rènting de dos vehicles
pel servei de transport adaptat.
- Centre de serveis de Maials. Juny 2018.
Incorporació del servei de transport adaptat al centre.
- Residència Can Comelles, Esparreguera. Juliol 2018.
Substitució d’un servei extern per un vehicle propi amb
conductor.
Cost: 8.856,36 € anual per vehicle

Adquisició de maquinària industrial
- Residència de Sant Hilari Sacalm. Rentadora industrial.
- Casa dels Avis – Sant Sadurní d’Anoia. Rentadora i assecadora industrials.
Cost aproximat 26.000 €

INTERVENCIÓ TÉCNICA
Inici de la implantació del programa ‘Tu
decideixes com vols envellir’ als recursos de
Sant Sadurní d’Anoia, Sant Pere de Torelló,
Maials i Hostalets de Pierola.
En els recursos amb una implantació avançada
del

programa

‘Tu

decideixes

com

vols

envellir’: introducció de l’ACP i la gestió per
competències, amb un treball relacionat amb
l’actitud dels professionals en els recursos
En els recursos amb la implantació consolidada
del programa ‘Tu decideixes com vols envellir’:
A la Residència de Sant Hilari Sacalm,
• Recollida d’informació i coneixement de la
persona prèvia a la seva incorporació per part
dels professionals.
• Accions més personalitzades per impulsar
l’activitat d’aquelles persones poc participatives.
• Higienes més acurades i casolanes.
Als centres de serveis,
• Accions més personalitzades per impulsar
l’activitat d’aquelles persones poc participatives.
A tots els centres:
• Introducció de l’aplicatiu móbil GerApp a tots
• Millora de l’aplicació informàtica Feskits,
més ágil i ajustada a les necessitats de les
persones grans.
• Nova metodologia de treball ‘Libera-Care’
Innovador model de treball que impulsa un nou
paradigma d’atenció centrada en la persona,
en què la cura de les persones es porta a terme
de manera individualitzada, motivadora i sense
subjeccions.

Ampliació horària de 2 hores del centre de dia

17

a partir del 2 de novembre. L’horari de servei
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Can Comelles – Esparreguera.

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

els recursos gestionats abans del 2018.

era: de les 9 a les 17 hores; i ara és: de les 9 a
les 19 hores.

04

La innovació social

Projectes més significatius
ACP SUMAR - TU DECIDEIXES COM VOLS ENVELLIR I LA GESTIÓ PER COMPETÈNCIES
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

Una Atenció Centrada en la Persona (ACP) de qualitat que té l’objectiu d’incrementar el

Memòria 2018
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nivell de benestar de les persones grans amb un canvi de mirada a 3 nivells: intervenció
tècnica, gestió de persones i entorns significatius.

UCE CAN COMELLES D’ESPARREGUERA
Unitat prevista per atendre, de manera personalitzada, 15 persones grans amb una fase de demència avançada o molt avançada i
possibles trastorns de conducta, amb espais semblants als d’una casa a mida de les persones que han de viure-hi.

GESS. EL GESTOR D’EXPEDIENTS I SERVEIS SOCIALS
Durant el 2018 s’ha impulsat l’evolució de l’aplicació per proporcionar més funcionalitat i utilitat als professionals dels organismes
públics de serveis socials que l’utilitzen.

ACP SUMAR

‘Tu decideixes com vols envellir’ i la gestió per competències

Harmonització de les preferències
i desitjos de les persones amb
l’organització.

Millora del benestar
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UCE CAN COMELLES

Millora de la qualitat de
vida i del benestar
de cada persona.

MODEL DE GESTIÓ
DE PERSONES
Polivalència i qualificació dels professionals.
Gestió per competències.

ENTORNS AMB
SIGNIFICAT
Espais similars a una llar que
conviden a la convivència de les
persones i que afavoreixen la
intimitat i el benestar de
cadascuna d’elles.

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya
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MODEL
D’INTERVENCIÓ
TÈCNICA
Participació afectiva de la persona en el
seu projecte de vida.
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BENES
TAR
D’U

UN CANVI DE MIRADA
A 3 NIVELLS

GESS

El gestor d’expedients i serveis socials

Processos i funcionalitats millorades

Nous mòduls desenvolupats

• Noves funcionalitats aplicades sobre el procés de SAD

• Procés anomenat ‘Nova Demanda’ amb noves pantalles

Modificacions del procés. Pantalles amb accions de tasques directes.
Comunicacions per correu electrònic a empreses prestadores
• Noves funcionalitats aplicades sobre el procés de Dependència
Permetre importar Excel de GENCAT. Mostrar la història d’estats del PIA.
Incorporar dades de GESS per generar PDF’s de Dependència. Control àgil
dels casos

d’alta d’usuaris i d’expedients
• Mòdul/procés d’ajuts d’urgència social
• Integració GESS - Història Clínica Compartida de
Catalunya per permetre als professionals dels dos àmbits
(Salut i Serveis Socials) compartir informació i prestar una
millor atenció als beneficiaris dels serveis.
- Serveis web i mòdul de consulta des de GESS a dades

• Normalització dels recursos

de HC3 (en fase de proves)

• Edició d’interaccions. Cerca per paraules en les interaccions

• Mòdul d’extracció dinàmica d’informació per obtenir les

• Desenvolupament de documents utilitzant plantilles PDF i dades del GESS

dades d’indicadors de gestió de casos

• Noves funcionalitats aplicades al mòdul de firma biomètrica
Integració dels sistemes d’informació de GESS i VidSigner perquè el
document es carregui al GESS en acabar el procés de signatura. Protecció
del document signat. Bloquejar l’eliminació del document signat
• Incorporació de la traçabilitat de les accions realitzades als diferents
mòduls que s’han modificat o processos nous per disposar d’informació
sobre quines persones han accedit i modificat la informació.

LA JORNADA 10X10’ CÀPSULES
D’INNOVACIÓ SOCIAL
Des de l’any 2013, SUMAR dona
visibilitat

a

diferents

iniciatives

innovadores del Tercer Sector i del
sector públic, i impulsa l’intercanvi de
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

coneixement dins el món dels serveis

Memòria 2018
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socials. En l’edició del 2018, el repte va
ser la diversitat i la inclusió social.
D’acord

amb

la

“Com

pregunta

normalitzar la diversitat de la població
en la comunitat local?”,

es

van

presentar 10 innovacions per ajudar
a normalitzar la singularitat de les
persones i facilitar-los la possibilitat
d’una

vida

plena

en

comunitat.

Projectes que també visualitzaven les
oportunitats que ofereix la diversitat a
la societat, i que van tenir com a punt de
partida la presentació d’un nou model
de convivència inclusiva plantejat a
Ripoll després dels atemptats del 17
d’agost a Barcelona i Cambrils.

Apostem per la innovació social
per oferir solucions avançades i
adaptades a les necessitats de
les persones

Transferència de coneixement
Delegació de socis de SUMAR a la 26a Conferència Europea
de Serveis Socials (ESN)
Per cinquè any consecutiu, una delegació de socis de
SUMAR ha assistit a la Conferència Europea de Serveis
Socials que, en aquesta ocasió, va tenir lloc a Sevilla del
28 al 30 de maig.
Vuit persones van conèixer de prop les polítiques
públiques més innovadores en matèria d’acció social
que s’estan impulsant en diferents indrets del món,
emmarcades en el lema: ‘Invertir, Innovar, Transformar.
Empoderar persones i comunitats’.

Visita al CRE Alzheimer de Salamanca
El 29 d’octubre, les responsables d’atenció a la gent gran de SUMAR,
Elisenda Serra i Olga Soler, el director general Estanis Vayreda i la
directora tècnica Mariona Rustullet van visitar aquest referent en
la investigació sobre l’Alzheimer amb l’objectiu de conèixer les
principals línies d’investigació que s’hi duen a terme i analitzar-les per

7 programes funcionals i estudis arquitectònics per a la construcció o
rehabilitació d’equipaments municipals per a l’atenció de persones grans.
Projecte d’oficina d’atenció a la gent gran pel municipi de Vilablareix.
Projecte de servei d’intervenció socioeducativa pel municipi de Vacarisses.
Assessorament i/o suport tècnic per a la redacció de plecs de clàusules
tècniques relacionats amb la construcció o rehabilitació d’equipaments
municipals per a l’atenció de persones grans.
Projecte de creació i posada en marxa de l’Oficina d’atenció a la gent gran
Can Ribotic a Vilablareix (Gironès).
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Estudis i serveis de consultoria i assessorament

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

implementar-les en els serveis que gestionem.

Accions formatives
15 accions formatives d’acord amb el model d’Atenció Centrada en

Visites dirigides a la Unitat de Convivència de Sant Hilari Sacalm.

la Persona (ACP) per a diferents centres residencials de Catalunya.

S’han realitzat més de 15 visites per a tècnics de residències de gent

Taller ‘Noves mirades
d’atenció a la gent gran’,
impulsat per l’Agència
de Salut Pública de
Catalunya

dins

del

programa ‘Envelliment
actiu i saludable als
centres de gent gran’.

gran i governs locals interessats a entrar a formar part de SUMAR.
Entre aquestes visites, destaca la d’una delegació de membres del
govern rus que, a través de l’Associació ACRA, van visitar diferents
equipaments de referència catalans.
Xerrada anual ‘Cap a on van les residències? Anem pel bon camí?’ a
la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona.
18 tallers de memòria dirigits a persones grans a diferents municipis
de la comarca del Gironès.

Participació a jornades i xerrades formatives

LA VANGUARDIA 33

T END ÈN CI ES

DIJOUS, 18 OCTUBRE 2018

Els ponents

16

març

TAULA RODONA

‘Cap a on van les residències. Anem pel bon
camí?’ dins les 12es Jornades Interdisciplinars

Catalanes de Residències de Gent Gran (#interresis18)

4

abril

Ponència

‘El model d’atenció gerontològica centrada
en la persona i la gestió per competències’,

organitzada per Díxit. Centre de documentació de serveis socials

15

octubre

envelliment

DEBAT

1
2

3
6

4

Els participants
reunits als jardins
de l’hotel Alma
minuts abans de
començar el debat
sobre envelliment
saludable i autono
mia de les persones
grans

5

Participació en
un debat sobre
saludable

i

promoció de l’autonomia de
les persones grans dins el

MANÉ ESPINOSA

1. Antoni Salvà
Director de la Fundació
Salut i Envelliment de
la UAB

2. Mariona Rustullet
Directora tècnica de
Sumar (Serveis Públics
d’Acció Social)

3. Begoña Román
Doctora en Filosofia i
presidenta del Comitè
d’Ètica dels Serveis Socials

4. Roser Galí
Directora general
de Famílies de la
Generalitat

5. Francesc Iglesies
Secretari d’Afers Socials i
Famílies de la Generalitat
de Catalunya

6. Cinta Pascual
Directora de residències L’Onada i presidenta de l’ACRA i el CEAPs

“Hem de parlar
de finançament
i hem de ferho
de manera clara.
No podem gene
rar falses expec
tatives i fer creu
re a la gent que la
nova llei ens ho
arreglarà tot, com
ja va passar amb
la llei estatal fa
uns anys”

“La gent ha de
poder envellir
tal com ha vis
cut, ja sigui en
una residència,
a casa o en un
centre de dia.
Hem de ser
flexibles i que
la gent gran
tingui dret a
decidir”

“Envellir és llei
de vida, i és molt
important que
ens reconciliem
amb la pèrdua
de capacitats.
En pocs anys
hem fet una con
questa magnífica
en longevitat,
però hem de dei
xar de continuar
negant la vellesa”

“Els canvis
socials que
hem viscut pel
que fa a rols
dins la família
obliguen a par
lar d’un dis
seny emocio
nal i de vincles
familiars que
no podem pas
sar per alt”

“Preparem l’arti
culació d’una gran
política de preven
ció i promoció de
l’autonomia per
sonal que permeti
a la gent adminis
trarse el seu pro
cés vital com ja fan
en altres països.
No pensem en
santa Bàrbara fins
que trona”

“Tinc la sensa
ció que fa 20
anys que parlo
de plataformes
de serveis fle
xibles i que
visito altres
països per mi
rar com ho fan
allà, però ara
hem d’avançar
d’una vegada”

generarà la frustració que ha provocat
la Lapad, la llei estatal. Però, com es fi
nançaran aquests recursos necessaris
perquè les persones puguin fer front a
una vellesa de la manera més digna i sa
ludable? En l’actualitat a Catalunya es
destinen 8.000 milions al Departa
ment de Salut i no arriba als 3.000 mili
ons a Serveis Socials; segons Francesc
Iglesies, “cal equilibrar aquest des
equilibri”. Avís per a navegants.
Els canvis socials que ha provocat
l’apoderament de les dones i ha trencat
la idea preestablerta que eren elles les
que es quedaven a casa cuidant els fa
miliars dependents, ha posat damunt
la taula la urgència de tractar la qüestió
de l’envelliment en el mateix cercle ín
tim. Segons Roser Galí, “potser el lloc
més difícil on es pot tenir aquesta con
versa és en l’àmbit de la família, però, si
esté,crearàunvinclemoltmésfort”.El
problema, segons Galí, és que sovint
aquest dret que tenim les persones a
decidir com volem envellir topa amb la
capacitat. “Catalunya és un dels països
que incapaciten més els seus pares, i
només un 3% d’aquestes incapacitaci
ons estan motivades”, i recorda que en
aquest sentit tenim un avís de les Naci
ons Unides. Hi ha unanimitat que cal
posar fi al tema de les incapacitacions, i
que el dret civil català disposa de
moltes altres figures molt menys
agressives.
Si avui ens pregunten on voldríem
envellir, segurament tots contestarem
que a casa, però quines garanties te
nim, que ho podrem fer quan tinguem
85 anys? Quan una família, davant la
impossibilitat de fer front a la cura do
miciliària, es planteja l’opció d’ingres
sar un pare o una mare dependent en
una residència apareixen les pors i les
culpabilitats. Això és conseqüència de
la imatge que tenim d’aquests centres,
on sovint hi veiem un grup de persones
amb algun grau de demència assegu
des en cadira de rodes i sense fer res.
“És una imatge que ens espanta”, diu
Roser Galí, i el que veiem no ho volem
per a nosaltres. Amb tot, a la taula s’in
sisteix que cada vegada més la tendèn
cia és anar cap a un tracte més persona
litzat, posar l’usuari al centre i fugir de
la imatge hospitalària. És el cas del mo
del de gestió de les residències de Su
mar, on les persones que hi viuen po
den escollir, per exemple, a quina hora
volen anar a dormir o es volen llevar o
tenen al costat un professional de refe
rència que els acompanya en el seu
envelliment. “Hem mitificat molt el
domicili quan, de vegades, veus situa
cions a les cases que freguen el mal
tractament”, afirma Mariona Rustu
llet, que també creu que s’ha de conce
bre les residències com una opor
tunitat de poder tirar endavant el teu
projecte defamília. “Moltes donesamb
pares i mares ingressats ens diuen que
han pogut recuperar el paper de filla i
deixar el de cuidadora”, afegeix.
Més enllà de la importància d’un bon
finançament i de la necessitat d’una co
ordinació entre els professionals de la
salut i els dels serveis socials, sobre la
que sembla hi ha consens, Antoni Salvà
insisteix que planificar l’envelliment
ha de formar part també de la cultura
popular. “Si avui sabem que fer exerci
ciiuna alimentació saludabledisminu
eixen el risc cardiovascular perquè ha
format part de la cultura popular, els
aspectes de la vida que viurem d’aquí a
10, 20 o 30 anys també n’han de formar
part”. I entre aquestes reivindicacions
hi ha la de posar fi a la imposició del
pensament positiu, diu Begoña Ro
mán, perquè “no podem pretendre que
totes les persones grans estiguin som
rientsifelices.Hemderespectarquehi
ha gent que s’està acomiadant de la vi
da i els hem de deixar fer el seu dol”.c

marc de la secció ‘Els miradors de Catalunya’, organitzat per La
Vanguardia en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

de la Generalitat de Catalunya.

18

octubre

Ponència

Participació en el XXIV Congrés de la Societat
WESTEND61 / GETTY

CONSULTEU TOTS ELS DEBATS DELS
“MIRADORS DE CATALUNYA” A
https://goo.gl/61KWvH

Catalana de Geriatria i Gerontologia per presentar

el nostre model d’intervenció en les unitats de demència dels
centres residencials des d’una mirada d’acord amb l’atenció
centrada en la persona.

26

octubre

Ponència

Presentació del model d’Atenció Centrada en la
Persona (ACP) de SUMAR en el marc de les I Jornades

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

d’Actualització en teràpia ocupacional de Gran Canaria.
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20

juny

Ponència

‘L’envelliment actiu en el món residencial i
l’atenció centrada en la persona’, durant l’acte

d’entrega de distintius PINSAT ‘Aquí Sí – Envelliment Actiu i Salut’

23

novembre

Acte contra la violència masclista
Per commemorar el 25N-Dia Internacional contra la
violència vers les dones, les professionals del SIE (Servei

d’Intervenció Especialitzada en violència masclista) del Gironès, van
organitzar i participar en una Marxa Negre, que es va complementar amb
una projecció audiovisual i una intervenció artística titulada ‘Dones

a residències que han participat en els tallers del programa

que abracen arbres’. També van llegir el manifest institucional que

‘Envelliment actiu als centres de gent gran’.

la Generalitat va emetre amb motiu d’aquest dia.

Aliances amb actors estratègics
Participació en el projecte PINSAP
SUMAR va presentar el 26 de juny la comissió d’envelliment
a les comarques gironines.
Dins el projecte ‘Envellir amb veu pròpia’ del PINSAP (Pla
Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya).
Entre els principals objectius d’aquest pla hi ha:
• Facilitar que les persones puguin envellir des del model
d’Atenció Centrada en la Persona (ACP).
• El disseny d’una metodologia d’intervenció en el col·lectiu de
persones majors de 55 anys per detectar les seves necessitats de
recursos o activitats per promoure l’envelliment actiu.

PRT. Programa de reincorporació al treball
Suport tècnic a un curs d’atenció sociosanitària a persones dependents per a persones d’origen immigrant, a iniciativa de la Secretaria
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
El curs s’ha realitzat a Sant Hilari Sacalm, del mes de juliol al mes de desembre, i hi han participat 12 persones de diferents nacionalitats.

El Tercer Sector, un partner estratègic
SUMAR promou la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector i prioritza, en la mesura del possible, la contractació de serveis i
subministraments a aquests organismes i als Centres Especials de Treball que gestionen.
Es treballa, des d’un primer moment, amb el compromís i la voluntat d’integrar les necessitats socials en totes les accions, i no es porta

2016

134.000 €

2018

2017

141.862 €

175.285 €

Entitats del Tercer Sector amb les que col·laborem
La Fageda Fundació
Fundació Privada Drissa

Fundació Privada Altem

Fundació Mas Alboznà

Fundació Salut i Envelliment UAB

Fundació Cuidados-Dignos (Libera-Care)
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Evolució del volum de negoci
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a terme cap operació si no suposa un benefici per a la societat i un equilibri entre la rendibilitat econòmica i la rendibilitat social.

05

L’equip humà

Els gairebé 500 professionals de SUMAR són una peça fonamental de l’engranatge de
l’entitat i el principal actiu per desenvolupar la missió i els valors corporatius.

68%

386

Contractes indefinits

Hores de formació

3

10.222 M€

Despesa de personal

Llocs de nova creació

31.630 €

704

Accions formatives

Ajudem en el
desenvolupament
personal i en la formació
dels treballadors

Persones formades

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

Evolució de la plantilla
349

Contractes indefinits

162

511

Contractes temporals

Treballadors

Número de treballadors
2010

126

252

2012

227

245

2014

271

293

2016

309

360

2018

380

Memòria 2018

24

2009

2011

2013

2015

2017

511

ORGANIGRAMES CORPORATIUS
Serveis centrals
Junta General

Consell d’Administració
Secretari
Jordi Turon

President
Miquel Calm

Director General
Estanis Vayreda

Secretària de direcció
Àrea de comunicació
Anna Tarafa

Direcció tècnica
Mariona Rustullet

Innovació i
atenció al soci

Coordinació
residències
gent gran

Coordinació
Coordinació
Tècnica
centres diürns àrees de violència de qualitat
gent gran
masclista
Mónica Sais
i d’intervenció
Elisenda Serra
Olga Soler
social i comunitària
María José Guarino
Mariona Homs

Mariona Homs

Direccció d’administració
i ﬁnances
Salvador Peña

Tècnica de
comptabilitat
i serveis generals

Clients
i facturació

Proveïdors
Vanesa Larramendy

Laura Graupera

Beatriz Torres

Sistemes T.I.C.
Francesc Oliveras

Compres (2019)
Eva Llach
Anna Tarrés

Direcció de gestió
de persones
Gabriel Llagostera

Selecció, adm. de persones
i desenvopulament

Prevenció riscos, LOPD
i gestió d’absentisme

Carme Ros
Laura Pey
Pilar Serra

Mónica Sais

Formació
Ariadna Vilella

Suport administratiu
Marta Serra
Gina Prunell
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Mariona López
Aida Garcia
Raquel Sanchez
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Àrea jurídica

Recursos i serveis
ÀREA DE GENT GRAN

ÀREA DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

CENTRES
RESIDENCIALS

CENTRES DE DIA

SERVEIS D’ATENCIÓ
A DOMICILI (SAD)

Sant Hilari Sacalm
Gemma Puig

Les Bernardes
Salt
Susanna Torrà

Salt - Gironès
Sílvia Pont

Sant Pere de Torelló
Raquel Serra
Casa dels Avis
Sant Sadurní d’Anoia
Neus Montserrat

Molí de Cuc
Anglès
Tina Galofré

Alt Penedès
Eva Principal

Garrotxa
Míriam Garcia
Sara Pagès

Vall de Ribes (2019)
Ribes de Freser
Carme Cotrina

SERVEI D’INTERVENCIÓ
ESPECIALITZADA
(SIE)

Gironès
Tarragonès
Àngels Figuerola Montse Solerdelcoll
Gironès
Lourdes Garcia

PROGRAMA DE
TEMPS LLIURE

Pla de l’Estany
Noemí Banegas
Girona
Marta Gibernau
Amelia Comendador

Can Comelles
Esparreguera
Ester Romero

SERVEIS
D’ACOLLIDA
(SARV)

Catalunya
SERVEIS TÈCNICS DE PUNT DE TROBADA
(STPT)
Figueres
Alt Empordà
Lluís Espinosa

Gironès
Maria Jofre

Gavà
Rosa Tejero

Manresa
Anna Raventós

Vic
Rosa Viñas

Tortosa
Alexandra Albiol

CENTRES DE SERVEIS D’ÀMBIT RURAL
Portbou
Cíntia Hernández
Agullana
Irina Vela
Camallera, Saus
i Llampaies
Camallera
Anna Isern
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Porqueres
Neus Serra
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Riudellots
de la Selva
Carme Amer
Fogars de la
Selva
Lídia Molist
Sant Pere
de Torelló
Raquel Serra
Sant Vicenç
de Torelló
Míriam Caro

Santa Maria d’Oló
Vanesa Pallàs
Torrelavit
Lluïsa Puigcerver
Les Garrigues
La Granadella
Cristina Teixidó
Maials
Susana Eres
Hostalets de
Pierola
Antònia López
Viladrau (2019)
Cristina Ferragut

OFICINES D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN
Hostalets de
Pierola
Vilablareix

SERVEIS D’INTERVENCIÓ I ATENCIÓ
(SIAD)
Vic
Osona

ÀREA D’INTERVENCIÓ
SOCIAL I COMUNITÀRIA
ASJTET
Catalunya
UNITAT DE
DADES
Catalunya
CNIAC
Catalunya
AGENTS D’ACOLLIDA

EL PAM (PLA D’ACOMPANYAMENT I MILLORA)
El PAM és un sistema de Gestió per Competències propi de SUMAR que s’ha començat
a implementar durant el 2018. Al llarg d’aquest any hi han participat els professionals
dels serveis centrals de SUMAR i els de la majoria dels equipaments de l’Àrea de la
Gent Gran (centres de serveis, centres de dia i centres residencials).
El projecte té l’objectiu de dissenyar polítiques de gestió de persones pròpies basades
en la manera com els professionals fan la seva feina. I d’esdevenir una eina de gestió
del talent i d’acompanyament al desenvolupament i millora professional mitjançant la
promoció d’habilitats personals i professionals.
El PAM també permet explicar als professionals què s’espera d’ells i com es vol treballar

Per SUMAR, són tan
importants els objectius
que s’assoleixen
com la manera com
s’aconsegueixen

a SUMAR perquè les persones que s’atenen rebin un servei òptim.

EL PLA D’ACOLLIDA
Els professionals que s’incorporen a SUMAR disposen d’un Pla d’Acollida amb informació de l’entitat (origen, missió, valors,
organigrama corporatiu…) i informació laboral, com per exemple els documents i normatives que regulen l’àmbit de treball: els
protocols de seguretat o les mesures de prevenció de riscos laborals, entre d’altres.

#femSUMAR. PARTICIPACIÓ A LA TRAILWALKER 2018
Vanesa Larramendy, Mariona López, Lídia

Durant un dia i mig es va fomentar la
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SUMAR, participen amb el nom de SUMAR
en marxa a la #TRAILWALKER 2018.
100 km – Olot-Sant Feliu de Guíxols
14/15.04.2018

JORNADA ANUAL DE SUMAR
Els dies 28 i 29 de setembre vam
celebrar, a Sant Hilari Sacalm, la

cohesió grupal, a més de comentar
l’evolució de l’entitat i tractar temes
com ara el sistema de gestió per
competències o la innovació social.

Memòria 2018

jornada anual de SUMAR.

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

Molist i Tina Galofré, treballadores de

El Pla de Formació
Cada any incentivem l’aprenentatge constant a través d’accions formatives especialitzades en diferents
àmbits d’actuació.
La formació continuada dels nostres professionals és clau per a l’actualització dels coneixements
tècnics especialitzats, el desenvolupament de les seves habilitats, així com per aprofundir en l’ús de
les eines disponibles.

Les accions formatives

14
21

35

Accions formatives

Formadors interns
Formadors externs

27
41

Grups formatius
Grups formatius

8

8 seminaris/jornades (assistència)

704

24

Serveis Centrals

38

Àrea de Violència Masclista

68

Àrea d’Atenció Domiciliària

574

Àrea de Recursos per a gent gran

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

Persones formades
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4.897

Hores de formació

31.630 €
D’inversió

Tipologia

13 %

Formacions relacionades amb
competències professionals

4%

Formacions variades

18 %

Formacions d’àmbit legal

9%

Assistència a seminaris
i jornades tècniques

56 %

Formacions tècniques

Formacions més significatives
Gestió unificada i lideratge d’equips

Com millorar l’atenció del dia a dia a la

30 responsables de serveis han participat en un curs per augmentar les competències

nostra gent gran?

en lideratge i unificar criteris de gestió i direcció.
Com optimitzar l’acompanyament a
persones amb deteriorament cognitiu?
Manual de bones pràctiques en
manipulació d’aliments, al·lèrgens i
intoleràncies alimentàries.

Nova metodologia de treball ‘Libera-Care’
16 professionals de l’equip tècnic de SUMAR
i 2 tècnics d’ens associats han participat en
un curs de 34 hores per conèixer les eines
necessàries que els permetin treballar
de manera òptima d’acord amb aquest
innovador model que impulsa l’atenció de
les persones de manera individualitzada,
motivadora i sense subjeccions.
Com detectar maltractament a la gent gran
Formació per saber detectar situacions de
vulneració de drets a les persones grans,
promoure accions preventives en diferents entorns i per conèixer els procediments a seguir davant d’una possible situació de
maltractaments a una persona gran.

drets humans i discapacitat, i els principis de la Convenció de NNUU.
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Formació a càrrec de Josep M. Solé, advocat i director de la Fundació Tutelar a les comarques gironines, en què es va parlar sobre

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

Curateles i guarda de fet. Incapacitacions
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Informació econòmica

Balanç de situació. Evolució.
2016

2009
86.514

Actiu corrent

935.912

TOTAL ACTIU

1.022.426

[…]

2.274.582

2.882.906

3.529.762

2.438.130

3.070.603

4.141.930

28.672

Passiu no corrent

127.407

Passiu corrent

866.347

TOTAL PASSIU

1.022.426

[…]

1.838.180

1.676.991

1.620.834

Patrimoni net

612.168

187.697

163.548

Actiu no corrent

2018

2017

102.474

67.435

53.222
764.074

1.326.177

2.201.276

2.438.130

3.070.603

4.141.930

Compte de Pèrdues i Guanys. Evolució.

2018
2017

INGRESSOS
Convenis de col·laboració
Gestió d’equipaments/serveis

Import

%

585.000

13,41%

30.749

0,70%

3.633.235

83,28%

Consultoria

77.182

1,77%

Altres

36.364

0,83%

TOTAL

[…]

Import

%

1.927

0,02%
0,00%

8.837.007

98,89%

67.764

0,76%

29.573

0,33%

Import

%

29.187

0,26%

79.747

0,71%

10.827.655

96,95%

72.813

0,65%

158.411

1,42%

%

35.501

0,27%

100.903

0,78%

12.668.604

97,77%

79.971

0,62%

72.871

0,56%

12.957.850

11.167.814

8.936.272

4.362.530

2018
2017
DESPESES

2016

2010
Import

%

Despesa de personal

3.030.304

56,60%

Despesa d’estructura

577.931

10,79%

30

Gestió d’equipaments

441.343

8,24%

Memòria 2018
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Serveis als socis

2016

2010

Import

Despesa financera

11.411

0,21%

Amortitzacions

19.535

0,36%

TOTAL

4.080.524

[…]

Import

%

5.973.134

67,43%

873.070

9,86%

1.981.636

22,37%

-598

-0,01%

31.346

0,35%

8.858.589

Import

%

7.883.277

71,05%

1.048.883

9,45%

2.117.704

19,09%

-88

0,00%

45.593

0,41%

11.095.369

Import

%

9.428.669

73,47%

1.277.021

9,95%

2.041.402

15,91%

-31

0,00%

85.847

0,67%

12.832.908

Distribució dels ingressos

Xifra d’ingressos 2018

12.668.604 €

Per serveis

15,1 %

80,5 %

Violència de Gènere

Dependència i Gent Gran

1.915.935 €

10.197.541 €

4,4 %

Altres serveis

555.128 €

Per territoris

44,7%

48 %

Barcelona

5.668.790 €

2,9 %
Lleida

370.905 €

Evolució del pressupost
Any

Import

2009

2.351.571 €

2010

4.362.530 €

2011

5.595.129 €

2012

5.552.421 €

2013

5.976.352 €

2014

6.482.488 €

2015

6.700.000 €

2016

8.215.000 €

2017

8.784.192 €

2018

11.675.295 €

2019

13.165.260 €

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

Tarragona

552.101 €

6.076.808 €
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4,4 %

Girona
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La comunicació corporativa

Les publicacions
La cartera de serveis
de SUMAR

Les revistes SUMEM
Centres de dia per a gent gran i Residències

NOVA

publicació

SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

Els Flyers pels centres de gent gran

Memòria 2018
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NOUS FLYERS
Hostalets de Pierola
Viladrau
Can Ribotic-Vilablareix

Els SAD-imants

Les xarxes socials
www.sumaracciosocial.cat
/sumaracciosocial
/SUMAR_ASC
_SUMAR Acció Social
Comarques centrals | Anoia | Osona i Moianès

Comarques centrals | Anoia | Osona i Moianès
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Retalls de premsa. SUMAR als mitjans
Local

Girona

Canal Taronja (Osona i Moianès)
5 de febrer de 2019
L’aposta de Viladrau per la gent gran

5 febrer 2019 / General / Redacció

Amb una capacitat màxima de 20 persones i amb quatre usuaris inicials, Viladrau ha posat en
marxa aquest dilluns el centre de serveis per a la gent gran, un equipament que amb una inversió
de prop de 250.000, ha estat nançat majoritàriament pel mateix ajuntament. A més, el nou
Amb una capacitat màxima de 20 persones i amb quatre usuaris inicials, Viladrau ha posat en
centre d’atenció diürna, sota la gestió de Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SUMAR, es
marxa aquest dilluns el centre de serveis per a la gent gran, un equipament que amb una inversió
posa en marxa aquest mes de febrer oferint alhora servei de menjador social.
La mobilitat i l’estimulació, amb servei de menjador a banda, són dos dels principals factors que
es treballen des del nou centre d’atenció diürna, tot plegat per acompanyar als usuaris en un
envelliment actiu.

Destacar que l’activitat del nou equipament es troben també subvencionada per l’ajuntament,
facilitant d’aquesta manera l’accés a tota la població que necessiti aquests serveis, del d’atenció
diürna i del de servei de menjador.
Amb l’estrena del nou centre de serveis per a la gent gran, ubicat en una part de la planta baixa
del mateix edi ci consistorial, l’ajuntament ja posa la mirada en fer un pas més en bene ci de la
gent gran del municipi.
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Sis persones han estat derivades al Servei de Cirurgia Maxil·lofacial per
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Més Notícies

Identi

Porqueres inaugura
l'ampliació
delo tumoracions que se’ls han trobat
estudiar a fons
les lesions premalignes
Centre de Gent Gran

evitar accidents

ALBA CARMONA GIRONA

■ La campanya contra el càncer
de boca impusalda pels centres
d’atenció primària de la demarcació i l’hospital Josep Trueta de Gironalaha tancat amb  revisions
L'Ajuntament de Porqueres va inaugurar ahir
de salut bucodental, en les quals
nova ampliació del Centre de Serveis de la Gent
s’han detectat  anomalies de
Gran, gestionat per l'empresa pública d'acció
sociales faran seguiment. Els
les quals
sanitaris
Sumar. L'ampliació ha constat en l'enderroc
de les han derivat sis persones
al Servei de Cirurgia Maxil·lofacial
antigues casetes dels vestidors del camp de futbol,
del Trueta per fer-los un estudi
que ha permès l'ampliació d'aquest equipament,
més a fons, ja que se’ls han trobat
lesions premalignes o bé tumorapassant de 20 a 26 places i, d'aquesta manera,
Co
cions a les quals cal fer una biòpdonar resposta a la demanda existent. També s'ha
sia.
ampliat un espai annex amb lavabos interiors
La icampanya StopCàncerOral
proposava visites sense cita prèvia
exteriors, així com espais comuns i un magatzem.
a les unitats d’Odontologia
dels Una de les revisions al CAP de
Acte d´inauguració de l´ampliació del centre. pere
La inversió ha estat de 122.000 euros per part del
CAP o al Servei de Cirurgia Montilivi de Girona. ICS GIRONA
duran/nordmedia
consistori.
Maxil·lofacial i a la Unitat de Cap
i Coll del Trueta coincidint amb el
Dia Mundial Contra el Càncer
Oral, que és el  de juny. L’objectiu era conscienciar la població de el consum de tabac i alcohol són
la importància de les revisions bu- dos dels factors de risc de la macodentals per detectar precoç- laltia. Del centenar d’irregulariment el càncer de boca, ja que el tats detectades en les revisions, sis
 dels casos de càncer bucal i han estat derivades als cirurgians
orofaringe són fàcilment identifi- maxil·lofacials del Trueta per fer
cables amb una inspecció, i la su- un estudi a fons, mentre que a vint
pervivència a la malaltia pot variar persones se’ls ha detectat que els
del  al  segons la localització cal algun tipus d’intervenció per
del tumor i l'estadi en què es de- part d’odontologia.
A una cinquantena de les pertecti.
De les  persones ateses du- sones ateses se’ls han detectat lerant la campanya,  eren homes sions a les mucoses, que caldrà
(,) i , dones (,).  controlar d’aquí a sis mesos i a la
persones són fumadores i  resta de persones visitades, una
consumeixen alcohol diàriament, quarta part del total, se les ha citat
una dada a tenir en compte ja que per fer un seguiment d’aquí a un
Pere Duran

04.03.2019 | 23:52

any. El  de participants manté
una higiene bucal bona i el  ,
deficient. El , de les persones
revisades porta pròtesis, un 
de les quals estan desajustades i
cal revisar-les. A les comarques gironines es diagnostiquen cada
any més d'un centenar de casos de
càncer de cavitat oral i faringe, la
majoria en homes. Segons les dades del Registre del Càncer de Girona de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), el  es va detectar
càncer oral -de llavi, de la cavitat
oral o la faringe- a  homes i 
dones i aquesta malaltia va causar
la mort a  gironins, el  dels
quals eren homes. Els  càncers
orals diagnosticats el , segons
els tipus, van ser:  càncers de
boca,  de llengua,  de llavi, 
d’hipofaringe,  de nasofaringe,
 d’amígdales i  d’orofaringe.

Presó per un veí de Puigcerdà a qui li
van trobar 62 quilos de cocaïna a casa
Els Mossos van començar

la investigació el mes de maig
passat, quan van sospitar que
el detingut era un traficant

ACN PUIGCERDÀ

■ Un home de  anys va ingressar ahir a la presó per ordre judicial acusat de traficar amb drogues des d'un pis de Puigcerdà. Els
Mossos el van detenir dimecres
quan es va entregar al jutjat, conscient que hi havia una ordre de detenció contra ell. Els agents van
entrar al pis on presumptament es
feien les transaccions el passat 
de maig i hi van trobar cocaïna
preparada per a vendre en embol-

calls, i també haixix i marihuana.
Els Mossos van detenir aleshores
una noia de vint anys que vivia al
pis, però va quedar en llibertat
després de declarar a la comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan fos requerida.
En concret, a l’habitatge del carrer Raval de les Monges es van localitzar , grams de cocaïna en
embolcalls preparats per una venda imminent, cinc peces d’haixix
de  grams,  grams de marihuana, estris per embolcallar i
preparar la droga per una posterior venda, una bàscula de precisió i . euros en moneda fraccionada. La investigació va començar a principis del mes de

maig, quan els Mossos van tenir
coneixement que un veí de Puigcerdà es dedicava a la venda de
substàncies estupefaents a consumidors de la comarca. Els
agents de la Unitat d'investigació
de Puigcerdà van aconseguir esbrinar que les transaccions de la
droga es feien des d'un domicili
del carrer Raval de les Monges, on
van entrar el  de maig. En aquell
moment el sospitós de ser el principal responsable del tràfic no hi
era i per això la policia va informar
l’autoritat judicial, que va establir
una ordre de detenció per un delicte contra la salut pública.L'home, amb antecedents, es va entregar i després va declarar davant
del jutge.

La façana de la biblioteca, sense les polèmiques plaques. J. REMOLINS
JORDI REMOLINS RIPOLL

■ Les làmines decoratives que hi
havia fins ara a la façana de la Biblioteca Comarcal Lambert Mata
han estat retirades definitivament
per tal d’evitar-hi accidents. Un
any després d’haver acordonat
aquell tram del carrer del Prat
amb tanques de protecció, l’Ajuntament de Ripoll ha fet treure-les.
Els responsables de la biblioteca
havien advertit del costum d’alguns nens d'utilitzar aquestes làmines per escalar-hi. Quan es van
instal·lar les tanques, l’Ajuntament tenia previst instal·lar-hi
unes jardineres i uns cartells de
prohibició de pujar a les làmines,
però finalment s’ha decidit retirar-les i instal·lar-hi durant les

pròximes setmanes «uns vinils
decoratius per substituir-les», explica el regidor de l'àrea de Serveis
al Territori, Joaquim Colomer. Les
làmines horitzontals estaven instal·lades a una mida d’entre  i 
centímetres i collades a uns cables
d'acer verticals amb serra de regleta elèctrica. L'edifici de la biblioteca Lambert Mata és un dels
equipaments públics que l'Ajuntament ha avaluat en un dossier
per tal de determinar-ne les deficiències que pateix, juntament
amb la resta de grans obres realitzades durant els mandats de Teresa Jordà com a alcaldessa.
Aquest ha estat un dels cavalls de
batalla entre govern i oposició en
els últims anys.

Diari de Girona
23 de juny de 2018

L’entitat Sumar de la Diputació
es trasllada al Parc Científic
DdG GIRONA

■ L’entitat pública d’acció social
Sumar, de la Diputació de Girona,
s’ha traslladat al Parc Científic i
Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG), concretament a l’edifici Narcís Monturiol, va informar
ahir, l’ens provincial. El creixement progressiu de l’entitat en els
darrers anys havia comportat que
les antigues instal·lacions, ubicades a Salt, es quedessin petites i
fos necessari el canvi a un espai
més gran.
La nova seu, amb una superfície de  m, serà el nou lloc de
feina de les vint persones que treballen a les oficines centrals de
l’entitat. Sumar és una entitat pública participada majorment per
la Diputació de Girona. Desenvo-

lupa serveis socials de qualitat i de
proximitat amb el món local, i ofereix solucions d’innovació, de planificació i de gestió als governs locals. A més, també estableix
marcs de cooperació amb les entitats del tercer sector social i amb
les administracions locals.
L’entitat es va crear l’any 
arran de la fusió de tres consorcis
de benestar social (Pla de l’Estany,
Gironès-Salt i Garrotxa). Inicialment comptava amb una plantilla
de  treballadors i les oficines
centrals es van ubicar a Salt.
Deu anys més tard,  governs
locals formen part de Sumar i es
gestionen més de trenta equipaments i serveis socials arreu de
Catalunya (la meitat a les comarques gironines).
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Dark Mode

SUMAR és
Un instrument dels serveis socials del món local
un nou model d’intervenció social
Atenció centrada en la persona
Atenció especialitzada
Qualitat i millora continuada
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Innovació social
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Una gestió eficient
dels recursos públics
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Ajuntament
dels Hostalets de Pierola
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Parc Científic i Tecnològic de la UdG
(Ed. Narcís Monturiol)
C. Emili Grahit, 91. Bloc B. 3a Planta
17003 Girona
Tel. 972 439 168
info@sumaracciosocial.cat
www.sumaracciosocial.cat
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