L'ACTUALITAT DEL BAIX MONTSENY
13 DE GENER DE 2012

4 · SANT CELONI / LA BATLLÒRIA

Obre portes el Centre de Dia Indaleci Losilla
amb 21 de les 40 places disponibles cobertes
El servei està gestionat per la Fundació Hospital de Sant Celoni que destaca la qualitat professional del centre
REDACCIÓ

Sant Celoni

Dilluns, 9 de gener, va obrir
portes el nou Centre de Dia
Indaleci Losilla, gestionat
per la Fundació Hospital de
Sant Celoni, amb 21 usuaris,
20 a través del procediment
públic i un a partir del privat.
D'aquesta manera, són encara 19 les places privades
que es poden ocupar ﬁns arribar a les 40 de què disposa
el centre.
Amb un entorn privilegiat,
ja que disposa de pati propi,
i unes vistes exclusives al
Montseny, el nou Centre de
Dia celoní compta amb diverses peculiaritats que el
distingeixen d'equipaments
similars d'altres municipis.
En aquest sentit, tant el Director Mèdic de l'Hospital de
Sant Celoni, el doctor
Roman Julià, com el Cap de
l'àrea Sociosanitària, el doctor Jordi Borràs, han destacat
l'elevat grau de professionalitat dels treballadors del
centre i les avantatges de
tenir aquest servei vinculat
directament a l'Hospital.
L'equip del nou Centre de
Dia està integrat per una infermera, Assumpció Mora,
una assistenta social, Sandra
Ortigosa, quatre auxiliars
amb cures d'infermeria i una
ﬁsioterapeuta. Mora ha destacat que habitualment els
Centres de Dia compten amb
auxiliars de geriatria enlloc
d'auxiliars amb cures d'infermeria, fet que suposa que el
centre celoní compta amb
professionals d'un nivell de
qualiﬁcació superior i amb
una àmplia experiència en
aquest àmbit pel fet de procedir de la mateixa plantilla
de l'Hospital. "Tenen molt
més coneixements que els
d'un Centre de Dia estàndard", ha destacat Julià afegint que el de Sant Celoni
compta, en aquest sentit,

L'infermera, l'assistenta social i una de les terapeutes del Centre de Dia amb alguns dels usuaris que acull actualment (AdBM)

amb "un plus professional". Aquest plus, explica
Borràs, és el fet que Centre
de Dia i Hospital "comparteixen el sistema informàtic
i això permet una major
ﬂuïdesa entre els dos serveis". Els mateixos professionals mèdics que es poden
desplaçar en cas de necessitat al Centre de Dia per atendre a algun dels seus usuaris
són els que els atendrien a
l'Hospital i en faran el seguiment.
Un altre dels elements avantatjosos, destaquen Julià i
Borràs és la mateixa arquitectura de l'ediﬁci ja que, en
el seu disseny, es va consultar els especialistes mèdics
de l'Hospital per adequar
l'espai a les necessitats del
servei. Per aquest motiu l'equipament disposa d'una

gran sala principal diàfana i
amb una gran lluminositat.
Altres Centres de Dia, explica Mora, "són molt tancats i, per contra, en aquest
es treballa molt bé". "És
un ediﬁci sense barreres
arquitectòniques i construït en una sola planta"
destaca Mora. A més, remarca Borràs, el fa únic el
fet que el sistema de calefacció funciona amb una caldera de biomassa. L'equipament també disposa de
dos despatxos, una sala per
fer la rehabilitació, quatre lavabos adaptats, dues sales de
cures, una sala de taquilles
individualitzades, una cuina,
una sala per als treballadors
i un magatzem.
L'horari d'obertura del Centre de Dia és de 8 del matí a
8 del vespre i durant la jor-

nada els usuaris fan diversos
tallers, com tallers de la memòria i tallers lúdics, fan una
passejada pels jardins, sessions de rehabilitació i altres
activitats. Els usuaris han

El Centre ha arribat
a un acord amb Creu
Roja per al transport
dels usuaris
aﬁrmat estar molt contents
amb el funcionament del
centre i han assenyalat que
l'únic punt negatiu és que a
la tarda se'ls fa llarga l'estada. Una qüestió que els
mateixos usuaris consideren
que quedarà resolta a mesura
que s'allarguin les hores de
llum i puguin sortir al pati

també a la tarda. A més, el
pati compta amb un espai per
a fer un hort que començaran
a plantar properament. Al
marge de les activitats habituals, poden contractar, addicionalment, serveis com el
de perruqueria o podologia.
Un dels punts més desavantatjosos del nou Centre de
Dia, ha explicat Julià, és possiblement la seva ubicació,
fora del centre de Sant Celoni, que diﬁculta els desplaçaments dels usuaris ﬁns a
l'equipament. Un problema,
però, que ha quedat resolt
aquesta setmana ja que, explica Julià, aquest mateix dimecres s'ha arribat a un
acord amb la Creu Roja de
Sant Celoni i Baix Montseny
perquè sigui aquest organisme que s'ocupi del trasllat
dels pacients amb diﬁcultats

de mobilitat. Un servei que
serà de pagament, però facilitarà l'accessibilitat al centre
a les persones amb cadires
de rodes que no poden fer
servir el bus urbà per arribarhi ja que es va habilitar una
parada recentment a tocar
del Centre de Dia, a petició
del mateix centre, per on circulen autobusos en la franja
horària d'entrada i sortida
dels usuaris.
Per optar a una de les places
privades del Centre de Dia,
de les que en queden 19 de
vacants, tan sols cal adreçarse a l'equipament i sol·licitar-ho. Per a les places
públiques, per contra, els interessats hauran de contactar
amb les àrees de Serveis Socials dels respectius Ajuntaments per demanar-ne la
reserva. L'assistenta social
del Centre de Dia, Sandra
Ortigosa, ha destacat que és
important fer aquest pas malgrat actualment les places estiguin cobertes perquè,
només així, es podrà entrar a
formar part de la llista d'espera. Actualment hi ha 4 persones apuntades a la llista.
L'únic requisit que es demana és, explica Ortigosa,
"que conservin un mínim
d'autonomia perquè puguin aproﬁtar el servei, la
rehabilitació i les teràpies
que s'hi fan" ja que, en cas
contrari, han de buscar altres
recursos com la residència o
el Centre Sociosanitari. El
Centre de Dia ofereix als
mateixos municipis del Baix
Montseny que cobreix l'Hospital i actualment compta
amb usuaris de Sant Celoni,
Santa Maria de Palautordera
i Riells i Viabrea.
El doctor Julià ha assegurat
que, amb l'obertura del Centre de Dia Indaleci Losilla,
Sant Celoni "és un poble
privilegiat en matèria d'assistència" ja que hi ha pocs
municipis de la seva dimensió que comptin amb un ventall tan ampli d'equipaments
assistencials com l'Hospital,
el Centre de Dia, la Residència i el Centre Sociosanitari,
a més dels serveis que ofereixen entitats com Creu
Roja o com l'Associació
Neurològica Amics Baix
Montseny.

