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ACTA DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT DE CALDES DE MALAVELLA 

ACTA N° 7 

DATA: 13/12/2017 

Hora: 16'30" 

LLOC: Sala de Juntes 

ASSISTENTS: 

Sr. José Román — Gerent del Centre 

Sor María Cristina Hernández — Superiora del Centre 

Sra. Anna Rafanell - Directora Técnica del Centre i presidenta del 
Consell de Participació 

Sra. Carmen Iniesta — Representant legal d'una persona usuária del 
Centre 

Sr. Francisco Jurado - Representant legal d'una persona usuária del 
Centre, en representació de la Sra. Matilde Valldepérez. 

Sra. Otília Rodríguez — Treballadora de la Llar Residéncia del Centre 

Sra. Ma lmmaculada Vicens — Treballadora Social del Centre i secretária 
del Consell de Participació. 

Excusen la seva assisténcia: 

Sr. Jose Luis Bou — Representat de familiars de els persones usuáries 
del Servei 

Sr. Xavier Llach - Representat legal d'una persona usuária del centre 

Sra. Maribel Reig — Regidora de Benestar de l'Ajuntament de Caldes de 
Malavella. 

ORDRE DELDIA: 

1. S'aprova l'acta número 6. 

2. El Sr. Román, gerent del centre, explica que es té ja el Pla Director 
d'Obres, el qual marca la línia a seguir. L'objectiu es modernitzar i 
actualitzar les instal•lacions. 
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La 1a part, es desenvolupará durant els anys 2018 - 2019, i consistirá en 
la remodelació de la casa de les Germanes, situada a la Rambla. 
L'objectiu es poder esponjar l'espai de la Comunitat de Germanes, per 
poder ampliar places. 

Una 2a  Fase, que consistirá en adequar l'edifici del Taller, per poder 
buidar unitats, cara a la seva remodelació. 

Es comenta que, amb el tema del Pla Director d'obres, es possible que 
hi hagi una re distribució deis residents, que anirá en funció deis nivells 
de Suport, i se explica que en aquesta reorganització, sempre s'intenta 
trobar l'espai adequat, en funció de les característiques del propi 
resident. 

En el tema médic i en relació a l'atenció especialitzada, s'explica que 
s'han fet reunions amb Benestar i Família, i també amb Sanitat, amb 
l'objectiu de treballar de manera conjunta. Es fa una valoració positiva 
del tema, ja que ha estat un espai també per poder verbalitzar les 
dificultats de l'atenció sanitária de les persones amb Discapacitat 
Intel.lectual a la xarxa pública, que són compartides per la majoria de 
centres, i des de Sanitat ja s'está treballant per millorar el tema. 

En quan als serveis privats, que es donen ja en el centre, es fa una 
valoració molt positiva tant de odontologia, com de oftalmologia. En quan 
a oftalmologia, es comenta la possibilitat que puguin tornar a venir al 
centre, si es compta amb un mínim de usuaris, a atendre. 

Es fa també una valoració positiva de la participació de la Sra. Anna 
Rafanell al GED. 

El Sr. Román, informa de la de la Comissió de Solidaritat, que fa 1 any, 
es va formar en el centre i que existeix en tots els centres de les 
Germanes Hospitaláries. Es una Comissió creada amb l'objectiu de 
generar respostes a necessitats concretes. L'objectiu és estar sensible a 
les necessitats que es poden anar detectant en el entorn social, i internar 
donar-hi respostes en la mida de les possibilitats. (Promoure 
col.laboracions, actes socials...). 

La Comissió s'anirá obrint als treballadors. 

Es comenta que la Comissió está oberta també a escoltar a les famílies, 
i que en aquets sentit es va informar de la mateixa al Sr. Bou, com a 
president de l'Associació de pares. 
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Sra. Anna Rafanell — presidenta. 
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3. El Sr. Roman recorda també que els menús, estan esposats, i que es 
rep el suport de l'empresa SERUNION, en el tema. 

Es recorda que el dia 3 de desembre es celebra el Dia de la 
Discapacitat, tot i que es comenta que es pot celebrar cap a la 
primavera., com es va fer l'any passat. 

El Sr. Francisco Jurado demana tenir més informació de les activitats 
que es fan. Es recorda que totes les activitats estan exposades, peró 
que la majoria són pels residents. 

Es valora positiu poder fer cada any, alguna activat que inclogui a les 
famílies / tutors. 

I, s'acaba la reunió essent les 17'30 hores. 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual coma a secretária estenc 
aquesta acta. 

Sra. Ma Immaculada Vicens 

Secretária 

Signatura: 

Vist i plau: 
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