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La residència Vora-Riu d’Olot atén a persones amb discapacitat intel·lectual. És un servei del Consorci d’Acció Social i 
Ciutadania de la Garrotxa. La gestió d’aquest servei és realitzada per INTEGRA. La residencia és un servei de 365 dies a 
l’any.
És un servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal d’assistència integral a les activitats de la vida 
diària per a persones amb greus discapacitats psíquiques.
La residència està estructura en dues llars. A la planta baixa hi ha habitacions per vuit persones i a la primera planta n’hi 
ha per dotze persones. D’aquestes dotze, una plaça és destinada a servei de respir.
La majoria de persones de la residència assisteixen al Servei de Teràpia Ocupacional i/o Centre d’Atenció Especialitzada les 
Fonts durant el dia, de 9:30h a 17:30h de dilluns a divendres. Hi ha un grup petit de persones, que per les seves necessitats, 
no van al taller i realitzen activitats a la mateixa residència.
L’any 2020 ha estat marcat per l’impacte de la pandèmia del Covid19. Les conseqüències s’han copsat a diferents ni-
vells: social, personal i econòmic. El dia 13 de març de 2020 el servei va veure alterat el seu funcionament d’un dia per l’altre. 
Les persones ateses i els professionals van canviar de cop les seves dinàmiques, i durant un temps breu es va haver de 
reinventar una atenció que, fins ara, es basava en un principi essencial: el contacte humà. El benestar psicoemocional de 
totes les persones va quedar afectat, però la reorganització dels recursos va permetre atendre en la mesura del possible 
aquestes alteracions.
Econòmicament el servei ha fet front a despeses extraordinàries, unes adaptacions indispensables per tal de complir amb 
les mesures de protecció sanitària que ens ha dictat el departament de salut.
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Transport

20 A la residència hi viuen 20 persones. 
Una d’elles amb plaça privada.
 A finals del 2020 l’ocupació de la 
residència era màxima. 

Les persones

Persones
residents

25 Comptem amb 4 equips de 4 
educadors que fan els torns 
diürns i dues educadores que 
fan els torns nocturns. 

Professionals

Una part de professionals es comparteix amb el Taller Ocupacional, principalment els educadors i equip tècnic d’entre 
setmana. La majoria de les persones ateses a la residència Vora-Riu assisteixen al servei de teràpia ocupacional i/o Centre 
d’Atenció especialitzada durant el dia.  

7.9
Valoració lloc de

treball

A l’enquesta de persones treballadores de l’entitat, la plantilla de l’àrea d’adults han 
valorat amb un 7,9 de nota el seu lloc de treball.
Això és una lleugera millora respecte la nota del 2018, que va ser de 7,8.

Només queda una plaça per respirs i una plaça privada. A més, comptem amb la coordinadora, una 
psicòloga, una fisioterapeuta, una treballadora 
social, una infermera i dues persones de neteja.

Línia metodològica

El nostre model es basa en un model bio-psico-social. Treballem amb persones i entenem que les conductes són el resultat 
de la interacció de l’individu amb l’entorn i la interacció de les característiques de la persona amb els diferents contextos 
(social, laboral, comunitari).
Per desenvolupar aquesta metodologia ens basem en un anàlisis funcional de les conductes dels suports i del treball d’equip. 
El resultat és un pla individual de suport conductual positiu (PISCP) on recollim els objectius de vida de cada persona.

El PISCP és el pla que recull els objectius de vida a treballar, així com els diferents nivells de suports  a considerar des d’una 
mirada positiva de la persona.
Els plans individuals s’estructuren en diferents parts que corresponen a continguts de qui i com és la persona, com s’ha de 
tractar i quins objectius es volen aconseguir. 
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Les activitats que es realitzen són les 
relacionades amb la vida diària.
També es fan activitats d’oci i lleure durant 
el cap de setmana i festius, aquestes només 
s’ha realitzat els mesos de gener a març de 
2020.

Activitats generals 

Durant l’any 2020 s’inicia el treball de fisioteràpia fins a l’inici de la pandèmia. Durant el temps de confinament es fan 
propostes que s’envien telemàticament, on es proposen exercicis tan de treball de gimnàs com de relaxació.

Quan s’inicia tallers es reestructura els grups de gimnàs per no barrejar els grups bombolles.

Les sessions de fisioteràpia a nivell individual en algunes persones s’ha hagut d’augmentar a  tres quarts d’hora degut a la 
complexitat del seu manejament. S’apliquen diferents tècniques: Reeducació postural global, estiraments específics, 
tècniques de treball neurològic Bobath, inducció miofascial…

També es va continuar fent un treball multisensorial a nivell individual. Es duu a terme amb sessions de 20/30 minuts 
on es treballen diferents objectius. En aquesta sala es treballa  a través dels sentits i les sensacions, ja que a aquestes 
constitueixen la principal font de coneixements, tant del món exterior com del propi cos. 

El Pla de salut està creat amb l’objectiu de recollir i plasmar la importància que donem a l’activitat física i el moviment des 
de l’àrea d’adults, perquè creiem que el moviment és vida i nosaltres el què volem proporcionar als nostres nois/es és una 
vida plena. 

La idea, també és dinamitzar tota l’àrea d’adults i incloure totes aquests activitats dinamitzadores de caire lúdic esportiu dins 
del programa individual de cada noi/a, per poder beneficiar l’estat de salut  físic i emocional i així aconseguir un bon estat de 
salut general.

Activitats específiques 

A causa de la pandèmia no s’han pogut dur a terme activitats de participació comunitària ni les activitats d’oci.

Activitats de participació comunitària i activitats d’oci

Memòria d’activitats
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Atenció a les famílies

Contacte familiar i residents

Atenció directa Respirs

CAE

Escola de famílies

Grups de suport5

Durant tot l’any es fan entrevistes i seguiments familiars dels 
usuaris de la residència. De manera continuada hi ha contactes 
per seguiment mèdic, familiar i social per tal d’actualitzar les 
dades, informació, suggeriments, preocupacions. 

1
Els respirs que s’han realitzat durant aquest any 2020 
són: Gener: 84 hores / Febrer: 115,5 hores / Març: 
16,5 hores

3

S’ha establert canals de comunicació amb els familiars segons 
necessitats i recursos familiars a través de videotrucades 
whatsap, videotrucades gmail, trucades telefòniques.
També i quan ha estat possible, s’ha adaptat la normativa per 
tal que les famílies poguessin venir  a visitar els seus familiars 
elaborant un calendari que garantís contacte setmanal. 

4

Durant l’any 2020 s’han donat les següents hores de centre 
d’atenció especialitzada a la residència Vora Riu:
Gener:  16 hores / Febrer: 54 hores / Març: 16 hores

Durant l’any 2020 s’ha dut a terme un taller per a 
les famílies de l’àrea d’ocupació i habitatge: “Taller 
de coaching per a famílies: reconcilia’t amb les 
dificultats dels teus fills”.

6

A l’any 2020 també s’ha dut a terme set sessions de 
grups de suport per a les famílies de l’àrea d’ocupació 
i habitatge. 

7
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Comunitat local
L’àrea d’ocupació i habitatge té una Associació de Familiars de les persones ateses que treballa de forma directa pels 
seus fills , germans o familiars amb l’objectiu de recollir diners de diferents subvencions que posteriorment inverteixen en 
benefici dels nostres usuaris.

Consell Assessor i de Seguiment: Format per les persones que marca la normativa vigent, i que són escollits democràticament 
(d’entre ells hi ha la gerent, la directora,  la psicòloga, una educadora social, dos representants de pares, dos representants 
d’Integra, un representant del Consorci, un representant de l’Ajuntament d’Olot i un representant del Consell Comarcal).

Pla de formació

La formació realitzada durant el 2020 per part de professionals de l’àrea d’Ocupació i Habitatg ha estat:

                      Lideratge i tècniques de visualització                                                                   Suport a la presa de decisions
                      Neurolideratge: Fes del teu cervell el teu millor aïllat                                           Formació específica Covid19 
                      Intel·ligència emocional                                                                                        Lideratge en temps de crisis
                                                                                                                                   



C/ Terrassa nº 39
17800 Olot

T: 972 26 70 68

areaadults@integraolot.cat


