CLUB ROTARY VIC - OSONA

Campanya a benefici de L' UNITAT D'ALZHEIMER, de
/ 'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Vic.
L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Vic, aprofitant el
seu 650è Aniversari de la seva fundació, ha posat en marxa
diferents iniciatives a fi de recollir els diners necessaris que
permetin crear l'UNITAT D'ALZHEIMER, tant necessària per
a la nostra comarca davant les necessitats que aquesta malaltia
demana amb urgència.
La societat actual fa front a un important repte: com
millorar l'atenció i la qualitat de vida de les persones que
pateixen la malaltia d'Alzheimer i altres tipus de demència, i
també de les seves famílies.
Per aquest motiu, i conscients de l'importància d'aquesta
iniciativa i dels importants beneficis que generarà per a la nostra
comarca, una vegada més i seguint en la seva línea de
col·laboració, amb la forta iniciativa que permet-hi millorar la
convivència, qualitat de vida, etc, el Rotary Club Vic-Osona, ha
pres el compromís de col·laborar assumint la gestió i
l'organització de la CAMPANYA "RACÓ DE LES
OPORTUNITATS ", afi de recollir els diners necessaris per al
finançament del Centre.
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PROGRAMA D'ACTIVITATS.

Nom de la Campanya:
EL RACÓ D'OPORTUNITATS
Beneficiari:
UNITAT D'ALZHEIMER.
Promotor:
HOSPITAL DE LA SANTA CREU.
Organitzador i col·laborador:
ROTARY CLUB VIC-OSONA
Objectiu:
Venda d'objectes nous per estrenar, producte de
sobrants d'stocks.
Donants:
Fabricants, comerciants, botiguers i particulars de la
nostre comarca.
Compradors:
Públic en general.
Data Campanya:
Dissabte dia 26 de Setembre
Lloc:
Matí:
de 9 a 14 hores al C/ Verdaguer.
Tarda : de 17 a 22 hores a l'edifici " El Sucre "
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QUÈ OFEREIX LA UNITAT
AL MALALT
Avaluació de l'estadi de la malaltia
Pla terapèutic individualitzat per malalt i família
Control i seguiment de la situació i de les possibles associades
Estimulació de les capacitats, ajuda a les limitacions
Obé
Suplència de les pèrdues de les activitats de vida quotidiana
Realització d'activitats de psicoestimulació, psicomotricitat i
Lleure dirigides al manteniment de la funcionalitat a la
Sociabilització

A LA FAMÍLIA
Ajuda per facilitar el procés d'adaptació durant el procés
Evolutiu de la malaltia
Activitats específiques d'informació de la malaltia,
Educació en la cura del malalt i
Coordinació dels recursos socials per a facilitar
La tornada del malalt a casa
Suport i contenció emocional amb orientació especialitzada i
Intervenció psicoterapèutica en el seu cas
Descans periòdics pels cuidadors
Les activitats es realitzen tant de forma individual,
Com de grups d'ajuda

A LA COMUNITAT
Programes de divulgació i educació sanitària
Per cuidadors i familiars
Servei de referència per a professionals sanitaris i socials d'altres
Nivells assistencials
Aprofundiment en el coneixement de les
Situacions
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ESTRUCTURA DE LA FIRA
Per
s'engegarà
productes
perdin el
donacions
comarca.

a portar a terme el "RACÓ DE LES O P O R T U N I T A T S "
una campanya per recollir objectes nous per estrenar,
sobrants d'estocs i productes que tot i que no siguin nous no
seu valor (quadres...). Tot aquest material sortirà de les
de fabricants, comerciants, botiguers i particulars de la

Objectes per la donació:
rellotgeria
joieria
petits electrodomèstics
joguines
material esportiu
perfumeria
articles de regal
material de decoració
material d'oficina
petit mobiliari
material informàtic
jocs d'oci
bricolatge
antiguitats
marroquineria
articles diversos de donacions.
Per tal de poder emmagatzemar tot el material rebut, es disposarà
d'un local i d'una persona (srta. Mireia Gallés) que ordenarà i
comprovarà el funcionament del material. Per a totes aquelles persones
que vulguin fer donacions es facilita el número de telèfon 970.84.19.49,
en el que s'hi podran adreçar.
La intenció és que tothom faci arribar els objectes al magatzem,
però en cas de que sigui impossible, es disposarà de personal i vehicles
de recollida.
El dia de la fira es podran comprar tots els objectes recollits
prèviament valorats i en les parades s'exposarà una pancarta
d'agraïment amb el n o m de tots els col·laboradors.
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PUBLICITAT DE LA FIRA
Per a donar a conèixer la fira "EL RACÓ DE LES
OPORTUNITATS" s'utilitzaran diferents mitjans publicitaris.

PUBLICITAT IMPRESA
• Dossier per a empreses informant del sistema, l'organització i la
coordinació per la recollida d'objectes.
• Díptic i cartell promocionant la fira i anunciant el dia i l'hora que
tindrà lloc.

RÀDIO
• Falca de ràdio per a la recollida d'objectes a Ràdio Vic.
• Falca de ràdio promocionant el dia i l'hora de la fira a Ràdio Vic.

PREMSA
• Informar de la recollida de material mitjançant un anunci d'una
pàgina en els setmanaris comarcals durant quatre setmanes.
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Rotary Club Vic-Osona s'adhereix a la col·laboració per la
creació de la UNITAT D'ALZHEIMER, de la que n'és promotor
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Vic, organitzant la fira "EL
RACÓ DE LES OPORTUNITATS" el dissabte 26 de setembre de
1998.
L'objectiu de la fira és l'obtenció d'uns diners mitjançant la venda
d'objectes, prèviament cedits, a un preu simbòlic.

Sr. Josep Campà
President
Club Rotary Vic-Osona

Distingit senyor,
En primer lloc volem agrair-vos la vostre participació al Comitè Organitzador del 650é
Aniversari de l'Hospital de la Santa Creu de Vic. També volem demanar-vos la vostra
col·laboració a la campanya "Fem possible la Unitat d'Alzheimer - Depèn de tu",
endegada en el context del 650é Aniversari de l'Hospital de la Santa Creu de Vic i que
pretén recollir 60 milions de pessetes per a cobrir el cost de la inversió prevista.
L'Hospital fou fundat el 1348, quan la Pesta Negra - la terrible epidèmia de pesta
bubònica - començava a assolar la població del món conegut. Des d'aleshores,
aquest centre ha evolucionat paral·lelament als canvis que ha anat experimentant la
societat en les diferents èpoques, intentant mantenir sempre un ferm compromís de
servei amb la ciutat de Vic i tota la comarca d'Osona. Avui, 650 anys més tard,
continua la seva funció d'acord amb les necessitats assistencials actuals i enmig d'un
procés de modernització de les seves instal·lacions.
Aquesta celebració és també una excel·lent oportunitat de fer un pas endavant en la
qualitat de l'atenció i de donar una millor resposta a necessitats d'assistència de la
població. En aquest sentit, l'obra emblemàtica del 650 Aniversari serà, doncs, la Unitat
d'Alzheimer per a l'internament
de malalts amb demència i trastorns del
comportament greus que fa necessari l'internament temporal per al seu control.
Per poder donar un bon servei i fer front a una demanda creixent, cal disposar d'unes
instal·lacions adaptades, amb espais oberts però controlats, mesures de seguretat,
espais terapèutics i altres aspectes, que obliguen a pensar en espais diferenciats
respecte als altres malalts del centre.

Per fer possible la Unitat d'Alzheimer s'han posat en marxa diferents línies
d'actuació. A més de l'esforç de la pròpia Fundació, caldrà la contribució d'altres
Institucions i també dels ciutadans de Vic i tota la comarca. Per facilitar l'organització
de les diferents activitats pendents, s'ha pensat en dur-les a terme el mateix dia i
més concretament el proper 26 de setembre, aprofitant que aquella setmana s'haurà
celebrat el dia mundial de l'Alzheimer.
Una de les activitats centrals de la campanya de recollida de fons, serà el "Racó de
les Oportunitats". L'Hospital de la Santa Creu i el mateix Comitè Organitzador del
650é Aniversari demana al Club Rotary Vic-Osona d'assumir la seva organització i
gestió i, per tant, us autoritza a realitzar les actuacions que aquesta comporta.
Agraint-vos l'interès i disponibilitat cap a l'Hospital de la Santa Creu i el vostre
compromís per a millorar la convivència i la qualitat de vida a la ciutat de Vic i a tota la
comarca d'Osona, us saluda molt cordialment

Vic - novembre-1998
CLUB

RQTARY VIC - OSONA

Campanya " RACÓ DE LES OPORTUNITATS " per a la Unitat d'Alzheimer
de l'Hospital de la Santa Creu,
Empreses,comerços i Particulars col·laboradors
Recaptació total de la campanya
Despeses de la campanya
Total entregat a l'Hospital de la Santa Creu

265
2.905.770 pessetes
189.000 pessetes
2.716.770 pessetes

Agraïm la col·laboració de totes les empresses , comerços, particulars i els
mitjans de communicació de tota la comarca, que han fet possible assolir els objectius de la campanya.
Moltes mercès

Director de la Campanya : Dr. Antoni Furriols i Solà
President Club Rotary Vic-Osona : Sr. Josep Campà i Constans

24.11.98

SR. JOSEP CAMPÀ I CONSTANS
President del Club Rotary Vic-Osona
Benvolgut senyor.
Vull fer-vos present el meu agraïment
per la realització de la magnífica Campanya "Racó de les
Oportunitats", la recaptació de la qual fou destinada a la
Unitat d'Alzheimer de l'Hospital de la Santa Creu.
Tanmateix us prego feu explícit el meu
reconeixement al Dr. Antoni Furriols Solà, director de la
Campanya, atesa l'important dedicació que hi ha aportat i
que ha servit també per confirmar l'esperit de solidaritat
dels osonencs.
Amb
el
meu
agraïment
us
renovo
testimoni de la meva millor consideració i estima.

el

"GRÀCIES PER LES OPORTUNITATS"
Benvolguts Rotarys,
En nom de la Direcció i de tot el personal de l'Hospital de la Santa Creu volem
agrair a tots els membres del Rotary Club Vic-Osona la col·laboració i suport
a la campanya del 6 5 0 é Aniversari de l'Hospital "Fem possible la Unitat
d'Alzheimer", La vostra iniciativa del Racó de les Oportunitats ha estat
decisiva en els resultats globals de la mateixa i va contribuir de forma molt
directa a aconseguir que la Marató del 26 de setembre per a la Unitat
d'Alzheimer fos un èxit de participació en tots els sentits.
Entre tots hem aconseguit assolir els objectius que ens vàrem proposar al
complir 650 anys de la institució. Hem renovat el compromís de servei a la
comunitat, el projecte del centre és mes conegut i hem fet un pas endavant en
el que entenem que és un projecte de tots, amb la finalitat de miiiorar l'atenció
integral dels malalts de la comarca i les seves famílies.
Han estat necessàries moltes persones amb un alt nivell d'implicació, tant a
nivell individual o com a representats d'associacions o entitats de Vic i
comarca, per assolir tots aquests objectius. Podem felicitar-nos tots també
d'aquesta resposta.
Necessàriament, però, hem de tornar a referir-nos a la Marató del passat mes
de setembre. Una resposta tant masiva i espontània com la d'aquell dia supera
en molí les expectatives inicials. Ben segur que haurà estat la millor celebració
d'aniversari de l'Hospital de la seva llarga història i una data molt entranyable
per a tots.
A més del brillant resultat econòmic obtingut, volem destacar l'alt nivell de
participació de ciutadans de Vic i de tota la comarca d'Osona. El suport rebut
de tots ells és un dels grans resultats obtinguts i el millor incentiu per a totes
les persones que vàrem treballar per fer possible aquell acte.

Una aitre motiu pel que cal felicitar-nos és comprovar la sensibilitat i generositat
de les persones davant de situacions difícils com la Malaltia d'Alzheimer. Sens
dubte les respostes col·lectives als reptes amb referents clars i identificació
amb les institucions, així ho demostren. La resposta del Rotary Club VicOsona també va en aquesta línia. Hem comprovat una vegada més Ta vostra
capacitat per fer front a aquests reptes,
eficiència i alt nivell de compromís
amb aquelles causes que milloren !a qualitat de vida de les persones. Sou un
gran equip.
Volem agrair-vos una vegada més ia vostra generosa contribució en aquesta
campanya que ha estat clau per poder assolir els objectius proposats i
expressar-vos el desig de poder compartir altres projectes en e! futur.
Moltes gràcies !
Signat:

Dr. Jordi Roca Casas
Director. En nom de tot el personal de l'Hospital.

