ACTA
del Consell de participació de
CENTRE DE DIA “SANT JORDI”
Any 2016
Hora inici: 10:00 hores.
Finalització: 11:25 hores.
Lloc: Sala polivalent Centre de dia “Sant Jordi”. Carrer del Remei, 42 Vic
(08500)
Persones assistents:
1.
2.
3.
4.
5.

Regidor Benestar i Família Ajuntament de Vic
Direcció Tècnica
Fisioterapeuta
Representant usuaris
Representant usuaris

Persones excusades:
1. Representant Departament de Benestar i Família Generalitat de Catalunya

Ordre del dia:
1. Aprovació acta reunió anterior
2. Model ACP: Estat d’implantació
3. Proposta activitats
4. Servei restauració
5. Temes sobrevinguts
Desenvolupament de la sessió:
1. S’aprova l’acta de la reunió anterior
2. Direcció del centre informa de l’estat d’implantació del model d’atenció centrat
en la persona.
a. Persones de referència. Valoren positivament aquesta figura
b. Activitats quotidianes. Refereixes visualitzar un gran canvi en la manera
de planificar i estructurar les activitats. Els agrada poder ser ells
mateixos i triar ells mateixos si volen o no volen fer l’activitat i el poder
opinar en les activitats a realitzar.
c. Valoren molt positivament el fet de que se’ls tingui en compte en la
presa de decisions, tant en les que els afecta a ells mateixos com en les
decisions de centre
d. Ambient. Valoren positivament els espais.
Fan èmfasi que hi ha espais on les temperatures no són adequades,
sobre tot al hivern que fa fred.
3. TO presenta activitats
4. Direcció presenta el canvi en el servei de restauració. Aquesta mateixa
setmana s’han instal·lat dos forns regeneradors i una nevera. A partir de la
setmana que bé, els aliments es regeneraran directament al centre. S’explica el

procés de cuinat al Nadal, l’abatiment de temperatures i la regeneració dels
aliments al propi centre
a. Fan valoració del servei de restauració:
i. Poden triar els plats que es volen segons les seves necessitats,
gustos i preferències
ii. A vegades poca quantitat , sobretot en els primers plats (tipus
escudella, sopa......)
iii. Elaboració del cuinat a vegades no agrada : aliments poc cuinats
(patates, cigrons.....), peix com bullit ....
5. Preguntes sobrevingudes: Les usuàries representant exposen dos temes :
a. WC en aquest moment no estan diferenciats entre homes i dones, són
mixtes. Demanen de poder diferenciar els WC per sexes.
b. Poder utilitzar el jardí per poder fer un hort, jugar a la petanca, sortir a
l’exterior......En aquest moment no és accessible degut a les barreres
arquitectòniques i per el risc de caiguda a diferent alçada.

Acords:
1. Revisar amb manteniment les màquines climatitzadores.
2. Fer reunió amb tots els usuaris (assemblea) per a presentar el canvi en el
servei de restauració.
3. Diferenciar els WC per sexes. Pictograma a les portes dels WC de dones i WC
d’homes .
4. Contactar amb la brigada per fer un informe de les accions a dur a terme al
jardí per poder-lo fer accessible i funcional i fer-li arribar al Sr. Regidor.

Vist-i-plau,

