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Benvolguts i benvolgudes,

Un any més, i ja són quaranta-quatre acompanyant el Projecte de
Vida de les persones, mirem enrere i fem un resum dels darrers
temps a la fundació per agafar empenta cara a tots els reptes que
tenim endavant.

Enguany hem continuat reforçant el nostre equip de professionals per
oferir la millor atenció a les persones que confien en nosaltres. A
Fundació Vella Terra sabem que treballem amb i per les persones
i per això potenciem, a més de les aptituds dels professionals, el seu
compromís, amb les persones residents, famílies i usuaris i usuàries
del Servei de Tuteles. A més d'apostar per la formació continua en
l'àmbit sociosanitari, s'han realitzat també diferents activitats
orientades a la cohesió d’equips i a reforçar emocionalment els
professionals en les tasques del dia a dia.

La innovació segueix sent, també, un dels nostres objectius per dotar
els centres dels darrers avenços en el benestar de les persones en
situació de vulnerabilitat i dependència. A més, aquest 2019
destaquem la posada en marxa del nou Codi Ètic presentat el
passat mes de maig que ens ha ajudat a reflexionar sobre la nostra
tasca quotidiana, creant un compromís, per tots els que formem
Fundació Vella Terra, envers nosaltres, els nostres residents i el
nostre entorn. Un document "viu" que esperem que ens ajudi a
entendre i posar en pràctica tots els valors i principis que regeixen la
nostra activitat diària.

Un altre dels fets més destacables del 2019 ha estat la posada en
marxa de la nova unitat de convivència per a persones amb
discapacitat física i trastorn de comportament a Mas Vella Terra
(Gurb) després de més de dotze anys des de les primeres converses
amb la Generalitat. Aquestes noves instal·lacions s'han dissenyat per
promoure la màxima autonomia de les persones usuàries i potenciar
la reintegració en la comunitat. Aquest ha estat un assoliment cabdal
que ens permet continuar amb el procés de diversificació de serveis,
treballant tant en l'àmbit de la Gent Gran, com en el de la
Discapacitat Intel·lectual, la Discapacitat Física o la Malaltia
mental.

I això ens porta, de nou, al principi... les persones. Aquesta memòria
és un resum de tot el que hem aconseguit plegats, sempre amb
l’objectiu d’acompanyar i donar suport al Projecte de Vida de les
persones.

Les persones són la nostra font d'inspiració. I el seu benestar el 
propòsit que uneix a tots els que formem part de la família de 

Fundació Vella Terra. Moltes gràcies per seguir al nostre costat!

Carta del Patronat
Les persones: la nostra inspiració

Sr. Vicenç Vicente Lázaro
President i Fundador
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Qui som a 
Fundació 
Vella Terra
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La Fundació Privada Vella Terra és una institució privada sense afany de lucre,
inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número
1646, que des de la seva fundació ha centrat la seva activitat en l’atenció a
persones dependents, en especial gestionant recursos assistencials per a gent
gran, per a persones amb diversitat funcional, intel·lectual i física, així com
persones en situació de vulnerabilitat i dependència que atenem a través de
l’entitat tutelar.

Al llarg dels anys de la Fundació ens hem adaptat a les necessitats que van
sorgint amb la finalitat de cobrir els requeriments canviants dels col·lectius atesos.
Actualment, les activitats de la Fundació beneficien directament a més de 750
persones entre els serveis de residència assistida, centres de dia, casals,
residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i física i l’entitat tutelar. El
nombre de professionals que ocupa la Fundació és superior a 450 persones, el
que representa un total superior a 1.600 persones usuàries, beneficiàries o
vinculades directament amb la Fundació.

Acompanyem PERSONES

Donem suport a

PERSONES VELLESA
DIVERSITAT FUNCIONALen situació de

vulnerabilitat i dependència
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Article 1

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals
en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de
consciència, i han de comportar-se
fraternalment els uns amb els altres.

Article 2

Tothom té tots els drets i llibertats proclamats
en aquesta Declaració, sense cap distinció de
raça, color, sexe, llengua, religió, opinió
política o de qualsevol altra mena, origen
nacional o social, fortuna, naixement o altra
condició.

A més, no es farà cap distinció basada en
l'estatut polític, jurídic o internacional del país o
del territori al qual pertanyi una persona, tant si
és independent com si està sota administració
fiduciària, si no és autònom, o està sota
qualsevol altra limitació de sobirania.

A Fundació Vella Terra entenem per 

TOTES LES PERSONES
la definició que ofereixen els articles 1, 2 i 25 de la 

Declaració Universal dels Drets Humans.

Article 25

1.Tota persona té dret a un nivell de vida que
asseguri, per a ell i la seva família, la salut i
el benestar, especialment quant a
alimentació, vestir, habitatge, assistència
mèdica i als serveis socials necessaris;
també té dret a la seguretat en cas d'atur,
malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra
manca de mitjans de subsistència
independent de la seva voluntat.

2.La maternitat i la infantesa tenen dret a una
cura i a una assistència especials. Tots els
infants, nascuts d'un matrimoni o fora d'un
matrimoni, gaudeixen d'igual protecció social.
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COMPROMISOS ÈTICS per part dels 
nostres professionals

Personalització

No
discriminació

Intimitat

Drets i 
autodeterminació

personal
Inclusió

Treballar en
sintonia amb
els valors d

l’entitat

Fer bon ús
dels recursos

Actituds 
personals

Comunicació
i transparència

COMPROMISOS VERS LA 
PERSONA ATESA I LES 

FAMÍLIES

COMPROMISOS VERS 
L’ORGANITZACIÓ I 
PROFESSIONALS
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EQUIP HUMÀ

President: Sr. Vicente Vicente Lázaro

Vicepresidenta: Sra. Remedios Máñez Sebastià

Secretari: Sr. Sergi Vicente Máñez

Patronat

Equip Directiu
Sra. Maria Colomer Umbert: Directora d’Assegurament de la Qualitat

La Fundació Privada Vella Terra es regeix per un Patronat el qual vetlla pel correcte
compliment de la missió de l’entitat.
El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i
gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a l’assoliment dels fins
fundacionals. Les seves tasques es recullen als Estatuts.

Sra. Eva Pardo: Directora de la Residència Assistida i Centre de Dia, per a gent gran, de
Sant Martí (Arenys de Munt)

Sra. Meritxell Costa: Directora de la Residència per a persones amb Discapacitat
Intel·lectual i Física Mas Vella Terra; a Gurb (Osona)

Sra. Núria Figueras: Directora de la Residència per a persones amb Discapacitat
Intel·lectual de Mas Sauró (Vallvidrera, Barcelona)

Sra. Isabel Mir: Directora de la Residència Assistida i Centre de Dia, per a gent gran, de
Campdevànol

Sra. Tania Huertas: Directora de la Residència Assistida i Centre de Dia, per a gent gran,
de Pare Batllori (Barcelona)

Sra. Gemma Jodas: Directora de la Residència Assistida i Centre de Dia, per a gent gran,
de Les Corts (Barcelona)

Sra. Gemma Fleta Zaragoza: Directora de la Unitat de Tuteles
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EQUIP HUMÀ
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L’abast de la 
certificació inclou els 
següents àmbits:
• Prestació de serveis 

en Centre 
Residencial i Centre 
de Dia

• Prestació dels 
serveis sociosanitaris 
d’Hospital de Dia 
Terapèutic

• Prestació de serveis 
de tutela per a 
persones amb 
incapacitació judicial

Transparència i Qualitat
Tots els Centres i la unitat de Tuteles gestionats per
Fundació Vella Terra i les seves empreses compten amb
Certificat ISO 9001:2015.

Incorporem models d’avaluació de l’excel·lència, ética, riscos
i lideratge, que ens permet orientar l’estratègia de
l’organització cap a l’excel·lència treballant i potenciant els
agents facilitadors per tal d’establir els plans de millora per
tal d’aconseguir els objectius marcats. També es segueixen
les indicacions, principis i recomanacions de la normativa
UNE 158101 de ‘Serveis per a la promoció de l’Autonomia
Personal; Gestió de centres residencials i centres
residencials amb centre de dia integrat’, la normativa UNE
158201 de ‘Serveis per a la promoció de l’Autonomia
Personal; Gestió de centres de dia i centres de nit’ i la
normativa UNE 158301 de ‘Serveis per a la promoció de
l’Autonomia Personal, Serveis d’atenció a domicili’.

La certificació rebuda ha estat atorgada per la gestió
integral dels centres, en concret per: la creació i gestió de
serveis en l’àmbit gerontològic, com són la prestació de
serveis socio-sanitaris, centres d’acolliment residencial,
centres de dia, servei de tuteles i tots aquells relacionats
amb l’àmbit esmentat.
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La Fundació ofereix un Programa de Voluntariat que permet a
cada unitat, be sigui una residència per a persones grans, amb
discapacitat o tutelada, un suport en el desenvolupament del
programa d'activitats. Tots els voluntaris compten amb una
assegurança mèdica, reben la formació necessària per
desenvolupar la seva tasca, i representen un complement (mai una
substitució) a la tasca professional.
Durant l’any 2019 la Fundació ha comptat amb la contribució
desinteressada de 22 voluntaris, que han dedicat el seu temps a
acompanyar directament les persones en situació de
dependència ateses i assistides. El rang d’edats dels nostres
voluntaris és molt alt, podem trobar joves de 18 anys fins a
persones grans de 85 anys. Destaquem iniciatives d’alguns dels
nostres centres, com Mas Vella Terra i Mas Sauró (residències
per a persones amb diversitat funcional), on els propis usuaris fan
tasques de voluntariat a residències per la gent gran.

En voluntariat:
• Destaquem les 

col·laboracions amb 
entitats de l’entorn de 
cada residència, que 
ens permten integrar-
nos amb la vida 
social del barri i la 
població on es 
locallitza el centre.

• Les col·laboracions 
amb escoles ens 
ajuden a lluitar contra 
factors com 
l’edatisme.

Inclusió, Conciliació i Igualtat
Durant el 2019 hem treballat un nou pla d'Igualtat a Fundació Vella
Terra, el segon de l'entitat. Aquest Pla s’ha realitzat de manera
conjunta amb una comissió de professionals i els comitès
d'empresa. Hem impartit formació en Sensibilització d’iIgualtat i en
els protocols per saber com actuar i combatre l’'assetjament als
professionals.

En el nostre compromís per la Igualtat d’Oportunitats i dels drets
fonamentals de les persones, continuem col·laborant amb Centres
especials d'ocupació i altres programes socials de contractació de
persones amb dificultats especials (Labora Barcelona, Fundació
Aura etc.). Des de la fundacio hem acollit alumnes en pràctiques
amb necessitats especials i alumnes de pràctiques d'universitats,
instituts… A més una de les nostres línies bàsiques en Inclusió i
Igualtat continua sent la col·laboració amb la Fundació Adecco en
voluntariat social i compliment de la LGD (Llei General de
Discapacitat).

Voluntariat

Des de Fundació Vella 
Terra col·laborem amb 
diversos programes 
d’Integració i Inclusió:
• Labora Barcelona

• Fundació Aura

• Fundació Adecco
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Des de Fundació Vella Terra considerem la
comunicació una eina fonamental per desenvolupar i
donar a conèixer el dia a dia de les nostres
residències, reforçant la relació amb les persones
residents, famílies, entitats afins, administració i
societat en general.

En l'àmbit de premsa hem seguit amb la nostra
política de proximitat, col·laborant amb mitjans
locals i publicacions relacionades amb el sector de la
dependència i la gent gran, compartint amb ells
projectes d'innovació i sensibilització que es
treballen des de la fundació. Entre d'altres, destaquem
l'estudi Imentia, la nostra participació en el moviment
Tracte Gran o la proposta de vivendes alternatives
per a la gent gran, basada en el model d'Atenció a la
Persona.

Enguany, hem renovat part de la nostra imatge per
destacar la missió, la visió i els valors de la fundació,
en cartelleria i elements gràfics. En aquest sentit,
destaquem la presentació del nou Codi Ètic que ha
estat un esdeveniment clau durant aquest 2019 per la
nostra entitat i la creació de nous elements de suport
per difondre'l entre els professionals i per reforçar la
comunicació interna.

Seguint aquesta nova línia gràfica també s'han
realitzat actualitzacions a la nostra pàgina web i s'han
dissenyat nous elements de suport per donar a
conèixer els nostres serveis i continuar difonent la
imatge i la tasca de Fundació Vella Terra: agendes
d'activitats, cartells informatius, díptics, etc. D'altra
banda, la nostra activitat en xarxes ha continuat
centrada a informar sobre el dia a dia de les nostres
residències: activitats, sortides, formacions... A més,
els nostres centres han continuat formant part activa
del seu entorn a través de la participació en actes,
festes i fires locals que són una eina fonamental per
obrir les portes de les residències i afavorir la relació
de les persones usuàries amb les entitats (escoles,
associacions de veïns, etc.) més properes.

Comunicació
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INNOVACIÓ
Un dels nostres valors principals és la innovació: la conseqüència de l’acceptació 

del canvi mitjançant la creativitat, la iniciativa i la MILLORA CONTINUA 

IMENTIA: S’han presentat els primers
resultats de l'estudi sobre el deteriorament
cognitiu en persones grans realitzat amb
l'aplicació IMENTIA, amb més de 7.000
valoracions dels usuaris que van mostrar una
influència positiva de l'aplicació.
MODELS ALTERNATIUS DE RESIDÈNCIA:
El març del 2019 vam presentar oficialment a
mitjans l'estudi realitzat sobre el projecte
alternatiu a les residències per a Gent Gran,
centrat en la persona. Aquest estudi va ser
realitzat per un grup de professionals i
entitats, liderats per Fundació Vella Terra, i
en ell es proposava una alternativa a les
residències geriàtriques tradicionals, que
garanteixi el ple desenvolupament de les
persones i la viabilitat econòmica.
TRACTE GRAN: Hem participat en aquesta
iniciativa en la qual més de 60 entitats s'han
unit per aturar el maltractament a les
persones grans mitjançant la posada en
marxa de diverses accions de sensibilització.
Organitzacions del tercer sector,
associacions i col·legis professionals que
entre d'altres, hem signat un manifest per
sensibilitzar la societat i coordinar un
moviment per promoure accions enfront del
maltractament a la gent gran.
FUNDATA: seguim desenvolupant la nostra
pròpia eina de gestió, Fundata, que facilita
l’organització de la informació dels centres i
l’entitat. 15

MUSICOTERÀPIA: Hem posat en marxa una
iniciativa que sota el nom "Música per
despertar" aprofita els beneficis de la música
sobre les emocions i l'estat anímic de les
persones.
ÈTICA: A banda de la posada en marxa del
nou Codi Ètic, en col·laboració amb diversos
professionals dels centres de la fundació,
s'han treballat eines i mecanismes per
sensibilitzar sobre la salut sexual i afectiva de
les persones amb diversitat funcional i la gent
gran, per tal de promoure una sexualitat
satisfactòria, sana i responsable.
ACP I CONTENCIONS: seguint el paradigma
ACP (Atenció Centrada en la Persona)
treballem totes aquelles línies de treball i
propostes que fan que les persones usuàries
continuïn desenvolupant els seus respectius
projectes de vida.
ESPECIALITZACIONS: Seguim
desenvolupant les diferents especialitats:
Unitats de Suport especialitzat en
Trastorn de Conducta (USE), Unitats de
rehabilitació Intensiva (URI) i Atenció per
malalts crònics i complexos (PCC MACA) i
reforçant a cada centre, a través de
formacions i sensibilització, la necessitat de
reduir al màxim possible les contencions
físiques.



La nostra tasca no seria possible sense un ampli ventall 
de col·laboradors en formació i serveis que ajuden a la 
nostra fundació a seguir creixent cada any per donar 
suport al projecte de vida de les persones que treballen 
amb nosaltres i dels nostres usuaris.

• Albiol Economistes - Consultoria
• Altimir - Consultoria
• Aszende - Manteniment
• Audioptica - Serveis Socials i Sanitaris
• Badapeu - Serveis Socials i Sanitaris
• Banc Sabadell - Bancs/Financeres
• Batllori & Trepat - Consultoria
• Britte - Sabates - Vestimenta
• Bunzl - Neteja
• Cadeco - Manteniment
• Cardiosafe - Serveis Socials i Sanitaris
• Catalana Occidente - Assegurances
• Cavisa - Recollida de residus
• Central Borne - Alimentació
• Cesnut - Consultoria
• Comercial - Textiles Rumbo - Roba de la llar
• "Consenur“ - Recollida de residus
• Cuatrecasas Advocats - Consultoria
• Danone - Alimentació
• Dental Residency - Serveis Socials

i Sanitaris
• ECA SiCI - Manteniment
• EGM - Eficiència Energètica - Consultoria
• Escura Advocats - Consultoria
• Floristeria Navarro - Flors
• Friman - Alimentació
• Frutas Antonio - Alimentació
• Gesco - Alimentació
• Grup VL - Consultoria
• Grup2laboral - Vestimenta
• Gusmandiari- Material sanitari
• HCG - Serveis Socials i Sanitaris
• Hill-Room - Manteniment
• Howden - Assegurances
• Ingesco - Manteniment
• Karinter - Ajudes tècniques
• La Caixa - Bancs - Financeres

• La Fageda - Alimentació
• Lyreco - Material d'oficina
• Mancivent - Manteniment
• MANTGRUP - Manteniment
• MC Mutual - RRHH
• MC Prevención - RRHH
• MH Industrias - Manteniment
• MRW - Material d'oficina
• Nestlé - Alimentació
• Nutec - Informàtica
• Oms i Viñas - Parament de la llar
• Òptim Auditors - Consultoria
• Podomat - Serveis Socials i Sanitaris
• Primagas - Subministraments
• Productos del café - Alimentació
• ProTech - Manteniment
• Quvitec - Ajudes tècniques
• Reitel - Informàtica
• Resiplús - Informàtica
• Ros Petit Advocats - Consultoria
• Sant Tomàs - Alimentació
• Satelba - Manteniment
• Social Partners - Assegurances
• Somni Assegurances - Assegurances
• Tant amics - Serveis Socials i Sanitaris
• TEB Verd - Manteniment
• Tecnilab - Manteniment
• Telefònica - Subministraments
• TGT - Derivats Làctics - Alimentació
• UhY Fay - RRHH - Consultoria
• Vegenat - Alimentació
• Veritext - Uniformes - Vestimenta
• Vodafone - Informàtica
• Westpoint - Informàtica
• Wolters Kluver - A3 - Informàtica
• Xarcom - Informàtica

Col·laboradors
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en 

xifres
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Fundació 
Vella Terra 
destina els 
seus 
recursos a 
l’atenció de 
Persones en 
situació de 
dependência 
en especial:
• Gent gran

• Persones 
amb 
diversitat 
funcional, 
intel·lectual i 
física

• Així com 
persones en 
situació de 
vulne 
rabilitat a 
les que 
donem 
suport a 
través de 
l’entitat 
tutelar

Recursos Assistencials
SERVEIS DE RESIDÈNCIA PER A PERSONES GRANS (GG)

Residència Sant Martí
Residència Campdevànol
Residència Pare Batllori
Residència Les Corts

112 places
60 places
90 places
85 places

30 places 
16 places
32 places
30 places

Arenys de Munt
Campdevànol
Barcelona
Barcelona

Privat/col·laborador
Gestió Centre Gencat
Gestió Centre Gencat
Gestió Centre Gencat

Nom del 
Centre

Places 
Residència

Places
Centre Dia Localització Contracte

Client

45 places

12 places

48 places

Gurb

Gurb

Barcelona

Centre Concertat

Centre Concertat

Gestió Centre CSSB
(Consorci de Serveis
Socials de Barcelona)

Nom del 
Centre

Places 
Residència Localització Contracte

Client
Residència DI Intel·lectual 
Mas Vella Terra
Residència DI Física Mas 
Vella Terra
Residència DI Mas Sauró

SERVEIS DE RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (DI)

ENTITAT TUTELAR
Número de persones tutelades l’any 2019: 241
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110 
informacions 
Mitjana 
realitzada per 
centre

155
impactes
a medis

Les xifres de 2019

PERSONES

DADES ECONÒMIQUES

FORMACIÓ

RECURSOS

615
Treballadors
a Catalunya

712
Persones
ateses

241
persones 
tutelades

Pressupost:
12.399.441,75€

Per àrees:
• Personal: 74,35%
• Compres: 8,52%
• Lloguers: 3,52%
• Serveis externs: 8,60%
• Subministraments: 4,57%
• Amortitzacions: 1,92%

403 professionals
assistents entre tots els 
professionals

3.956 
hores 
impartides
en Formació 
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2019
La nostra

feina
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Aquest 2019 hem continuat apostant per la Formació 
Continuada per reforçar el nostre equip: cuina, auxiliars 
de geriatría, infermeria, monitors, treballadors/es socials, 
administratius i ajudar-los a fer front als reptes del dia a 
dia als nostres centres oferint el millor servei possible a 
les persones que confíen en nosaltres.

“Viure es aprendre” a Fundació Vella Terra

Seguint la línia marcada dels darrers anys
apostem per un model formatiu que situï els
nostres centres entre els referents dins de
l’àmbit sociosanitari i d’atenció a les persones
del nostre país.

Hem continuat la formació confiant en
professionals de la Fundació que
transmeten els seus coneixements (protocols
i projectes interns) i en professionals
externs, especialistes de diferents àrees
per oferir seminaris i formacions especifiques
relacionades amb tots els àmbits d’actuació
de l’entitat.

Es continuen realitzant enquestes de
satisfacció per evaluar l’interès d’aquestes
formacions i valorar l’eficacia a l’hora de
posar en pràctica en el lloc de treball els
coneixements adquirits.

Part de les formacions s’han orientat a
millorar l’assistència i cura de les persones
residents. En aquest sentit destaquem la
conclusió del primer itinerari formatiu
sobre PCC MACA. Diversos professionals
dels nostres centres han realitzat durant tot
un any un total de 75 hores de formació
enfocades a aprofundir en l’atenció integral i
pal·liativa a pacients crònics complexos i/o
avançats. Aquest itinerari va ser dissenyat
per Fundació Vella Terra i coordinat
pedagògicament pel Dr. Ramon Cristofol,
Director del Consorci Hospitalari del
Maresme.

Nº HORES FORMACIÓ: 
3.956 hores
Nº PROFESSIONALS: 
403 professionals
105 homes
298 dones
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Residència Mas Vella Terra 
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No són ni un ni dos... sinó que aquest 2019 a
Mas Vella Terra hem fet el nostre tercer
aniversari des de l'apertura del centre. Vam
celebrar-ho amb la gran família que hem
format amb una calçotada on residents i
professionals vam gaudir plegats de tres anys
plens de somriures i riures, sortides, diversió,
aprenentatge i emocions.

Un punt de sortida per un any que, com no
podia ser d'una altra forma, hem emplenat
també d'activitats destinades a participar
en la comunitat que ens envolta i que ens
facilita un dels nostres màxims objectius: la
integració de les persones residents en el
nostre entorn i en el món laboral. Hem
continuat realitzant vàries activitats enfocades
amb aquesta perspectiva: jardineria,
voluntariat amb escoles i residències de gent
gran, tasques administratives i de recepció...
Però tampoc ha faltat temps per la diversió.

Entre d'altres, aquest 2019 destaquem les
nostres colònies a Brunyola, on vam poder
gaudir durant el mes d'octubre dels seus
paisatges de muntanya, des d'una casa rural,
Can Font, on compartir activitats, riures i jocs,
passejant pels camins del bosc de Can Font i
fent esport. I com no, la posada en marxa de
la unitat de convivència per a persones
amb discapacitat física, després de més de
12 anys des de les primeres converses amb
la Generalitat.

No podem oblidar tampoc que el 2019 també
ha estat un any històric on alguns dels
nostres residents van poder exercir, per
primer cop, el seu dret a vot. Un any, en
definitiva, per recordar.



Residència i Centre de 
Dia Sant Martí
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El 2019 ha estat un any ple d'emocions i
activitats en el que professionals i persones
residents hem pogut compartir estones
inoblidables. Festes assenyalades, com els Nadals,
Carnestoltes o Sant Jordi que celebrem com és
tradició amb música i molta alegria. Per Sant Jordi,
per exemple, vam omplir la primavera de lletres
celebrant-ho amb un poema escrit per una de les
nostres residents, la Sra. Rosa i fruint plegats de la
festa de la rosa i la literatura.

Entre les celebracions que hem gaudit també
destaquem la nostra "Festa Intergeneracional"
Tots plegats, petits, mitjans i grans vam compartir
conjuntament un dissabte de sol, amb pica-pica
inclòs. Al llarg de l'any hem continuat realitzant
aquest tipus d'activitats que són molt beneficioses
pels nostres residents i pels més petits perquè
estimulen les capacitats cognitives i ajuden a
millorar l'estat d'ànim.

Tampoc podem oblidar les primeres Olimpíades
de Sant Martí, celebrades al juny, on vam posar a
prova a tots els usuaris amb diferents jocs. Des del
tres en ratlla, fins a endevinar cançons, o jugar a la
petanca, i moltes altres, van servir per gaudir entre
tots d'una setmana plena d'activitats a l'aire lliure.

En definitiva, un any on hem continuat participant
del nostre entorn a través de projectes comunitaris
amb escoles, fires d'entitats, associacions... On
hem rebut la visita de l'alcalde d'Arenys de Munt i
hem visitat llocs emblemàtics com Lourdes o
Montserrat. Tot sense deixar de fer les activitats
habituals que realitzem al centre com tallers de
decoració i manualitats, costura, , cuina i rebosteria,
aniversaris, musicoteràpia... Repetirem!



Residència i Centre de Dia Pare Batllori
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2019 ha estat un any a Pare Batllori, tant a la nostra residencia, amb tallers de
cuina, terapèutics, clubs de lectura... com a l'exterior on hem pogut gaudir de les
activitats intergeneracionals amb diferents escoles com Lopez Vicuña, amb
qui hem aconseguit crear vincles emocionals a través de compartir converses i
diverses manualitats entre les nostres persones residents i els seus alumnes. O
de passedajes en tricicle adaptat, que vam començar al mes de novembre, dins
el projecte “Baixem al carrer”. Un projecte que duem a terme gràcies a un equip
de voluntaris del barri.

A Pare Batllori no hem parat de celebrar festes i tradicions, com el carnestoltes,
la castanyada, el Dia de la Dona, el Dia de l'Alzheimer i com no el nostre
aniversari. El passat mes de juliol vam celebrar els 16 anys des de la inauguració
de la nostra residència. Entre altres activitats especials que vam organitzar
durant tot el mes, el plat fort va ser la festa d'aniversari a la que vam convidar
usuaris, famílies, voluntaris, amics i treballadors a una fantàstica celebració
amenitzada pel grup "Arco iris". Un dia únic que vam compartir residents,
professionals i famílies i que, sens dubte, repetirem l'any vinent.



Residència i Centre de 
Dia Les Corts
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2019 ha estat un any que hem viscut com ens
agrada, a la Residència Les Corts, celebrant els
petits grans moments que ens dóna el nostre dia a
dia. Amb la música, plena de records, la companyia
de familiars i amics i la certesa de que tots formem
part d'una gran família per crear moments de
felicitat.

Destaquem la inauguració de l'exposició fotogràfica
"Líneas de vida" que ha estat un esdeveniment
molt significatiu per nosaltres. Veure les fotografies
dels nostres residents i companys de feina ha fet
que ens emocionem i ens ha deixat molt bones
vibracions. La idea va sorgir perquè, des de la
Unesco es plantejava si, en l'actualitat, quan
deixem de ser útils per la societat, deixem d'existir.
L'objectiu va ser precisament demostrar que les
persones grans que viuen a la nostra residència
segueixen existint, que influeixen a la nostra
societat i ho fan a través de les seves històries,
vivències i dient el que pensen.

Hem continuat gaudint, també, de diverses sortides
culturals com les que fem a L'Auditori de
Barcelona. La música en directe ens fa vibrar
d’emoció, sempre ens sorprèn i ens deixa amb
ganes de tornar a repetir. Per això vam gaudir tant
de l’actuació, tan especial que va realitzar a la
residencia el tenor Héctor Ortín, net d’una parella
de residents de la casa, que es va oferir a delectar-
nos amb un concert líric que va emocionar a
tothom. Entre peça i peça es va dedicar a explicar
el context de cada una, de manera que tothom
pogués entendre la intenció i les histories darrere la
interpretació. Activitats culturals,
intergeneracionals, festes... que esperem seguir
gaudint i que ens fan celebrar el nostre dia a dia.



Residència i Centre de Dia Campdevànol
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A Campdevànol una de les activitats estrella del 2019 han estat les trobades
intergeneracionals. Entre d'altres, les nostres persones residents han compartit
moments màgics amb els nens i nenes de P2 de la Llar d'Infants El Barrufet que
ens visiten sovint. Aquestes trobades permeten apropar la vellesa i la infància
i els nostres residents i els més petits conviuen en tardes plenes de somriures i
jocs.

Amb el bon temps arriben també activitats amb el nostre entorn i sortides fora de
la residència. La celebració del Solstici d'estiu i la revetlla de Sant Joan són
de les celebracions més esperades a Campdevànol. Organitzem un dinar
popular al Centre de Dia, on tots plegats, fem una costellada al pati del centre i
gaudim d'un dinar de barbacoa, que entusiasma a tothom. A la tarda gaudim
d'una actuació musical en directe, que anima a tots a ballar i passar una bona
estona. A més, intentem gaudir del bon temps que tenim durant l'any a les zones
més muntanyoses del nostre país i fem una sortida setmanal a la piscina del
poble.

Ens hi acompanyen els nois i noies
de Mas Vella Terra amb qui
compartim experiències, parlem una
estona i estrenyem vincles.
Precisament intercanviar vivències
en tallers, sortides i trobades són un
dels objectius de totes aquelles
activitats que organitzem des de
Campdevànol, per continuar donant
suport i compartint el Projecte de
Vida de les persones que confien
en nosaltres.



Residència Mas Sauró
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El 2019 ha estat un any complert a Mas Sauró: de
formació i, com no, diversió. Durant els mesos de
febrer i març, per exemple, vam poder gaudir de tallers
sobre Salut Sexual i Relacions Generadores que vam
compartir amb les persones usuàries i les famílies.
Entre d'altres col·laboracions destaquem també les
activitats que hem realitzat amb Adecco i sortides com
la que vam fer a la Granja d'Aventura Park.

Però la diversió també ha tingut un espai important en
el nostre dia a dia. Hem anat a Madrid, a Salou, hem
visitat Port Aventura o hem fet acampada al peu del
Pedraforca. Són dies que ens permeten canviar les
rutines i compartir moments d'esbarjo en entorns
immillorables. En aquest sentit l'esport també ens ha
acompanyat enguany amb cites com els campionats,
les lligues de futbol sala i petanca i la Transèquia per
quart any consecutiu. La cursa sencera va des de
Balsareny al Parc de l'Agulla de Manresa. I només
podem dir que l'any que ve... repetirem!

Tampoc volem oblidar-nos que el diumenge 26 de
maig va ser un dia històric per nosaltres. Algunes
persones usuàries de Mas Sauró van poder exercir el
seu dret a sufragi a les votacions europees i
municipals. Aquest dret, que s'ha recuperat
recentment, el van exercir amb gran responsabilitat i
es va convertir en una de les jornades més importants
del 2019.



Tuteles
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Des de Tuteles aquest 2019 hem continuat acompanyant les persones, tenint
cura d'aquelles que viuen situacions de vulnerabilitat i procurant-los la millor
qualitat de vida possible.

Durant el 2019 hem organitzat jornades de formació per informar-se sobre
l'àrea de tuteles i protecció jurídica per donar la volta a moltes de les idees
preconcebudes que que tenim sobre la modificació de la capacitat d'obrar i
l'Àrea de Tuteles. I hem rebut, també, formacions que ens han servit per poder
conèixer-nos millor com a grup i disposar de les eines que necessitem per
contribuir a la millora de la qualitat de vida dels nostres usuaris.

Amb ells hem celebrat el Sant Jordi, el Nadal i jornades com el Dia Mundial
de la Salut Mental. En aquest dia, per exemple, sota el lema "Parlar i escoltar
vides" es van realitzar diverses activitats com un recital poètic musical i
parlaments d'usuaris i entitats per donar suport a les persones que pateixen un
trastorn mental i sobretot apropar la societat en general a la seva realitat.



C/ Pujades, 350, 6ª planta, Oficina A1
08019 Barcelona
Tel. 93 727 37 44

Gràcies!
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