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2021: Un any d'adaptació i esforç per acompanyar 
els Projectes de Vida de les Persones. 

2 

El passat 2020 va ser difícil i incert en molts 

moments. Però, al final, ens va quedar 

l'aprenentatge, la solidaritat i la superació 

diària que ens va permetre oferir servei i 

complir amb la missió de garantir l'atenció 

individualitzada de cada una de les 

persones que confien en els centres 

gestionats per Fundació Vella Terra. El 2021, 

per la seva banda, ha estat un any 

d'adaptació. Marcat per la vacunació 

massiva, els canvis en les mesures de 

protecció respecte a la COVID i la 

progressiva recuperació de la confiança 

per obrir de nou els centres. Una confiança 

que ha estat decisiva per modificar 

periòdicament algunes rutines segons 

l'evolució de la pandèmia, per reprendre 

activitats a l'exterior i relaxar les mesures de 

protecció sense deixar de banda la 

seguretat de persones residents, famílies i 

professionals. 

Aquest any també ha estat un any marcat per la COVID i la 
seva evolució, que continua present a les nostres vides i tant 
ens va canviar la nostra quotidianitat, les dinàmiques socials, 
sanitàries, professionals... Això no obstant, el 2021 ha estat, a 
més, un any vital per la transició cap a la recuperació, 
caracteritzat per l'arribada de les vacunes, la disminució de les 
restriccions i la recuperació d'una normalitat que enyoràvem i 
que ara sí, ens deixa tornar a estar més a prop de les persones 
que estimem. 

Sr. Vicenç Vicente Lázaro 
President i Fundador 

Carta del Patronat 

Al llarg de l'any ens hem adonat, també, 

que alguns dels canvis "imposats" per la 

pandèmia han vingut per quedar-se i per 

millorar els serveis que oferim. L'aplicació de 

la tecnologia, per exemple, que ens ha 

permès millorar l'eficiència de processos i 

sobretot relacionar-nos de manera diferent 

amb l'entorn i amb les persones. Aquest 

2021 ha representat el fiançament 

d'activitats com la musicoteràpia (ús de la 

música amb finalitats terapèutiques) i les 

ulleres 3D, per visualitzar escenes en tres 

dimensions i que, a part d'activar records 

ofereixen la possibilitat de visitar indrets i 

viure experiències a persones amb mobilitat 

reduïda. O la introducció de les formacions 

a professionals amb el Traje MAX, 

equipaments modulars de simulació d'edat 

que permeten viure en primera persona les 

sensacions i limitacions de les persones 

grans. Una tecnologia, doncs, que ens 

permet continuar millorant i oferint un millor 

servei a les persones residents. 



2021: Un any d'adaptació i esforç per 
acompanyar els Projectes de Vida de les 
Persones. 
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Durant el 2021, hem refermat també diversos 

projectes que l'entitat ha implementat des de cada 

un dels centres. Els espais de reflexió ètica en 

serveis socials (ERESS), la planificació d'activitats 

diverses relacionades amb la Prevenció de Riscos 

Laborals (PRL) o la posada en marxa del Sistema de 

Prevenció d'Abusos i Maltractaments (SPAM) per 

vetllar i posar en marxa estratègies que minimitzen i 

prevenen el risc de maltractament. Hem reprès les 

formacions presencials, combinades amb altres en 

línia, destacant la novetat de la formació en 

conductes repte (per a persones amb discapacitat 

intel·lectual i trastorns de conducta). I les 

col·laboracions amb entitats com l'AECC, el Banc 

d'aliments o AURA Fundació, entre d'altres, que 

s'han traduït en iniciatives solidàries en les quals han 

participat tots els centres. 

Un 2021 que, en resum, simbolitza també els 46 anys 

oferint compromís i servei a través de cada un dels 

centres de la Fundació Vella Terra. Un any marcat 

pels canvis que ens ha imposat la realitat de la 

COVID i també, com sempre, per la vostra 

confiança, que ens empeny a continuar 

acompanyant el Projecte de Vida de les Persones. 

Gràcies per seguir al nostre costat! 

Carta del Patronat 



Qui som a 
Fundació 

Vella Terra 

Des de Fundació Vella 
Terra donem 
continuïtat i suport al 
Projecte de Vida de 
cada persona usuària 
 



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 1.300 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 700 persones, el que 
representa un total superior a 2.000 persones usuàries, beneficiàries o 
vinculades directament amb la Fundació. 

Donem suport a 

PERSONES VELLESA 
DIVERSITAT FUNCIONAL en situació de 

vulnerabilitat i 
dependència 
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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 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. 

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 (Girona) 
 
Sr. Marc Pedrós: Director 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. Marta Zahera: Directora de la Residència Assistida i Centre de Dia, per a gent gran, 
Mossèn Vidal i Aunós (Barcelona) 
 
Sra. Isabel Gavilan: Directora de la Residència Assistida i Centre de Dia, per a gent 
gran, Gavà (Barcelona) 
 
Sr. Angel Acevedo: Director de la Residència Assistida i Centre de Dia, per a gent gran, 
La Sagrera (Barcelona) 
 
Sra. Cristina Paton: Directora de la Residència Assistida i Centre de Dia, per a gent gran, 
La Trinitat (Barcelona) 
 
Sra. Gemma Fleta Zaragoza: Directora de la Unitat Suport 
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Equip  
Humà 



Transparència i Qualitat 

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. 

• 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 
jurídica 

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. 
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Inclusió, Conciliació i Igualtat 
Un dels nostres propòsits com a entitat és contribuir, mitjançant la nostra feina, 
a fer del món un lloc on totes les persones puguin desenvolupar-se en llibertat. 
En aquest sentit, garantir la igualtat d'oportunitats per als professionals que 
confien en nosaltres és una premissa bàsica pel Departament de Persones i 
Organització. Durant el 2021 s'han continuat les línies establertes al Pla 
d'Igualtat de la Fundació i les formacions en sensibilització i prevenció de 
l'assetjament en l'àmbit laboral. La implementació del Sistema de Prevenció 
d'Abusos i Maltractaments (SPAM) amb la col·laboració de professionals com 
Elena Fernández i Elena Rovira, per sensibilitzar i promoure el respecte en tots 
els àmbits d'actuació i en el dia a dia dels centres, ha estat un pas endavant 
en l'assentament dels valors de la fundació. 
 
D'altra banda, dins les col·laboracions que establim amb altres entitats hem 
continuat participant, per promoure l'ocupació de persones amb dificultats 
d'accés al mercat laboral, amb el Programa Labora, Adecco i Fundació Aura i 
el Programa Incorpora de la Fundació La Caixa. A través del programa 
Incorpora destaquem la incorporació de professionals en posicions estables i 
pràctiques no laborals i amb funcions molt diferents: administratius, auxiliar 
d'infermeria, cuiner, professional de neteja... Una fita, en concordança amb la 
LGD (Llei General de Discapacitat) que ens ajuda a fomentar la inclusión i la 
igualtat a la nostra realitat professional. 

12 

Cristina, participant 
del programa 
“Incorpora” per la 
integració laboral i 
professional de la 
Residència Les Corts:  
 
“He aconseguit una 
feina que m’agrada i 
per a la qual 

m’havia preparat”. 



Més que mai en l'entorn laboral d'avui en dia és 
molt important formar i desenvolupar les persones 
que treballen amb nosaltres. Apostem per un 
model formatiu que situï els nostres centres en 
referents dins l’àmbit sociosanitari i d’atenció a les 
persones del nostre país. Un bon Pla de Formació 
ens ha d'ajudar a motivar i retenir al personal clau, 
així com atraure a nou personal qualificat: 
captació i desenvolupament de talents. 

13 

La Formació a Fundació Vella Terra 

6.191 hores de 
formació 

62 accions 
formatives 

203 homes participants 

741 dones participants 

944 total professionals 
que han participat 



Prevenció de Riscos Laborals 

Des de la fundació acompanyem, també, els 
Projectes de Vida dels nostres professionals. El 
nostre principi és adaptar de forma sana i 
saludable les interaccions de la nostra 
organització, afavorint que el professional 
desenvolupi les seves tasques en les millors 
condicions possibles. Sabem que la seva salut i el 
seu benestar és fonamental. 
 
En aquesta línia durant el 2021 hem posat el focus 
en el model de Prevenció i Riscos Laborals, donant 
un impuls a través de nous professionals, 
campanyes de prevenció dirigides als treballadors 
i formació en les diferents àrees de PRL. Diferents 
accions resumides en les següents àrees: 
• La integració de la prevenció de riscos laborals i 

la promoció de la salut en el conjunt d’activitats 
de l’entitat i en la presa de les seves decisions. 

• Proporcionar els recursos necessaris per al 
desenvolupament del sistema de gestió de 
prevenció dels riscos laborals i de promoció de 
la salut. 

• Formar i informar els nostres professionals per tal 
de fer-ho possible. 

• Facilitar la participació en la gestió de la 
prevenció . 

• Desenvolupar plans d’actuació específics per 
tal de reduir la sinistralitat i la malaltia. 

• Fer campanyes de promoció de la salut, com 
oportunitat per prendre major consciència i 
cura del nostre ésser. 

• Establir els mecanismes de seguiment 
necessaris per a garantir la seguretat i salut en 
els nostres Centres de Treball. 

14 
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Innovació 
A Fundació Vella Terra entenem la 
innovació com un valor fonamental, 
una part intrínseca de la nostra feina. 
Considerem que les idees són un motor 
per la millora, no només en l'àmbit dels 
serveis que oferim sinó també en 
l'àmbit organitzacional: per la creació 
d'eines de gestió en les relacions entre 
professionals i d’un espai on cadascú 
pugui desenvolupar la seva feina en les 
millors condicions, assegurant un servei 
de qualitat a les persones que confien 
en nosaltres. 

Durant el 2021, any on encara hem 
estat condicionats per l'evolució de la 
COVID i el manteniment de les mesures 
de prevenció, hem continuat treballant 
en projectes com el Sistema de 
Prevenció d'Abusos i Maltractaments 
(SPAM), incidint en les formacions a 
professionals en l'àmbit dels trastorns de 
conducta i intensificant l'aplicació de 
la tecnologia en els centres per millorar 
el dia a dia de les persones residents, 
entre d'altres. A continuación, fem un 
resum del més destacat: 

FUNDATA: hem continuat treballant en la nostra eina de gestió principal, per 
convertir-la en un instrument senzill que completi l'administració diària dels centres i la 
relació amb els diferents departaments de l'entitat. 

TRASTORNS DE CONDUCTA: A través de la creació/implantació de noves formacions, 
de material informatiu per centres i personal extern per analitzar alguns dels 
comportaments que poden originar-se en les persones que els pateixen i oferir 
recomanacions per encarar-los i tractar-los de forma més adequada, potenciant 
una de les nostres especialitzacions principals: la Unitat de Suport Especialitzat (USE). 
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TECNOLOGIA APLICADA A LA PERSONA: La 
introducció de solucions tecnològiques com la 
musicoteràpia o les ulleres 3D ens permeten millorar 
l'estat d'ànim de les persones residents, l'estimulació 
cognitiva, la memòria, entre d'altres. Destaquem 
també l'activitat "Traje MAX": el seu disseny es basa 
en estudis científics de medicina, gerontologia, 
ciències de l'esport i psicologia i és una eina 
fonamental per acostar-nos a la forma de 
sentir/experimentar d'una persona gran i la 
sensibilització. 

TEXTURITZATS: durant el 2021 s'ha refermat l'aposta 
d'alguns centres de Fundació Vella Terra per la 
implementació dels texturitzats, adquirint la 
maquinària i formant el personal de cuina per la 
preparació dels menús dels centres, de tal forma 
que, mantenint el sabor i les propietats dels aliments 
es proporciona una consistència segura i atractiva 
per les persones amb dificultats de deglució i/o 
digestió. 

SPAM: Seguim amb les accions vinculades al 
Projecte SPAM (Sistema de Prevenció d'Abusos i 
Maltractaments) per sensibilitzar i promoure el 
respecte en tots els àmbits d'actuació i en el dia a 
dia als centres i millorar les polítiques de prevenció i 
actuació per erradicar qualsevol comportament 
que pogués vulnerar els drets de les persones 
residents. 

GUIA SEXUALITAT: Des de Fundació Vella Terra s'ha 
treballat i presentat una guia, realitzada per la 
Comissió de Sexualitat de l'entitat, que pretén ser 
una eina útil per centres orientats a persones amb 
diversitat funcional. Intenta unificar els criteris 
d'actuació i vetllar pels drets afectivo-sexuals de les 
persones residents, donant les eines i el suport 
necessari per a un ple desenvolupament 
biopsicosocial. 

 

Innovació 
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S'han comptabilitzat 32 
impactes en mitjans 
impresos i digitals amb 
notícies com l'ampliació 
de places de Mas Sauró o 
la introducció dels 
texturitzats a Vidal i Aunós 
que ajuden a divulgar la 
tasca que es duu a terme 
des dels centres i les 
novetats que s'adopten 
en la cura de les 
persones. 

Mitjans 

La comunicació interna 
s’ha fonamentat en la 
difusió de campanyes 
sobre aspectes relacionats 
amb la salut dels 
professionals, la cura del 
medi ambient o la 
conscienciació sobre la 
necessitat d'alerta respecte 
de qualsevol manifestació 
de maltractament a les 
persones grans. S'han 
portat a terme vídeos 
informatius, cartelleria i 
fitxes informatives que 
complementen les 
formacions realitzades als 
professionals en moltes 
d'aquestes matèries. 

Comunicació interna 

Comunicació 



18 

Comunicació 

Des de comunicació de Fundació 
Vella Terra treballem per a donar a 
conèixer les activitats i el dia a dia dels 
centres i també col·laborem amb 
professionals i entitats per la 
sensibilització sobre aspectes 
relacionats amb la salut, la cura i el 
benestar de persones grans i persones 
amb discapacitat física i funcional. 
Enguany, ha estat un any marcat pels 
canvis en les rutines dels centres i 
l'obertura progressiva a la normalitat 
prepandèmica i ha estat cabdal 
mantenir una comunicació fluida i 
transparent amb les famílies, a través 
de comunicats periòdics informant de 
les variacions adaptades a les 
vacunes i als canvis de protocols 
relacionats amb la COVID-19. 

Sensibilització i difusió 

L'àrea digital es consolida com una de 
les vies de difusió del treball que es 
realitza des de la fundació i la nostra 
web és una carta de presentació que 
ha rebut 23.164 visites de més de 6.791 
usuaris diferents. De nou, la nostra 
activitat en xarxes (Instagram, Linkedin 
i Facebook) ens ha facilitat un canal 
essencial per a donar a conèixer les 
activitats dels centres. En aquest sentit, 
s'han reprès algunes col·laboracions 
amb escoles, entitats locals, etc. S'han 
posat en marxa campanyes amb 
AECC, Intermon Oxfam, la Marató de 
TV3 o la Fundació Aura, a les quals s'ha 
donat la corresponent cobertura 
mediática.  

Xarxes, web i col·laboracions 
amb entitats 



2021  
en  

xifres 



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

Residència Sant Martí 
Residència Campdevànol 
Residència Pare Batllori 
Residència Les Corts 
Residència Vidal i Aunós 
Residència La Sagrera 
Residència La Trinitat 
Residència Gavà 

112 places 
60 places 
90 places 
85 places 
112 places 
96 places 
55 places 
93 places 
 

30 places  
16 places 
32 places 
30 places 
32 places 
32 places 
20 places 
32 places 

Arenys de Munt 
Campdevànol 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 

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

Places 
Residència 

Localització Contracte 
Client 

Residència Discapacitat 
Intel·lectual (DI) Mas Vella 
Terra 
Residència Discapacitat 
Física (DF) Mas Vella Terra 
Residència Discapacitat 
Intelectual (DI) Mas Sauró 

SERVEIS DE RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL (DI) I/O FÍSICA (DF) 

ENTITAT TUTELAR 
Número de persones tutelades l’any 2021: 273 
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Nom del 
Centre 

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 vulnerabilitat 
a les que donem suport a 
través de l’entitat tutelar 
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8 centres 2 centres 2 casals 

RESIDENCIALS PER A 
PERSONES GRANS 

RESIDENCIALS PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

INTEL·LECTUAL I/O FÍSICA 

RESIDENCIALS PER A 
PERSONES GRANS 

Distribució dels centres 

USUARIS DEL SERVEI 
DE RESIDÈNCIA PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I/O 
FÍSICA 

USUARIS DEL SERVEI 
DE CENTRE DE DIA 
PER A GENT GRAN 

USUARIS DEL SERVEI 
DE RESIDÈNCIA PER A 
GENT GRAN 

USUARIS DEL 
SERVEI DE TUTELES 

8,3% 17,7% 55,5% 18,5% 



Persones ateses 

Les xifres del 2021 

22 

Pressupost: 

25.055.138,27€ 
Per àrees: 
• Personal: 68,01% 
• Compres: 9.47% 
• Lloguers: 2.60% 
• Serveis externs: 12,43% 
• Subministraments: 4,30% 
• Amortitzacions: 1,05% 

Persones tutelades 

1.048 273 

Treballadors a Catalunya Mitjana d’informacions als centres 

818 544 

Hores impartides de formació Professionals assistents 

6.195 944 
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2021  
La nostra 

feina 
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Sant Martí 

 

 

 

 

  

2021: Els centres  

Situada al centre de la vila d’Arenys de 
Munt, des del 1976, sent el primer 
centre privat de Catalunya, amb 112 
places de residència i 30 de Centre de 
Dia . 

Usuaris per sexe 

• 58,88% Dona 

• 41,12% Home 

Usuaris per tipus de 
dependència 

• Grau I: 6,54% 

• Grau II: 54,21% 

• Grau III: 39,25% 

280 

71 

151 

381 

117 

214 

328 

232 

90 

155 

Estim.
cognitiva

Psicomotric. Arts Plàstiq. Jocs de
taula

Racons i
calaixos

Exercicis
actius ind.

Deambul. Bipedest. Sortides Estim. basal

Activitats realitzades 
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Campdevànol 

 

 

 

 

  

2021: Els centres  

Situada en un entorn immillorable, en 
plena natura i al mateix poble de 
Campdevànol, compta amb 60 places 
de residència i 16 de centre de dia. 

Usuaris per sexe 

• 67,50% Dona 

• 32,50% Home 

Usuaris per tipus de 
dependència 

• Grau I: 10,00% 
• Grau II: 71,43% 
• Grau III: 17,14% 

178 
235 

159 
141 

356 

710 

114 
86 

168 
151 

Mobil.
passiva

Massatge
teraup.

Arts Plàstiq. Psicomotr. Passeig
terap.

Deambul. Jocs de
taula

Interv.
Psicol. Indiv.

Gimn.
Grupal

Estim.
Cognitiva

Activitats realitzades 

• Pendent: 1,43% 
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Pare Batllori 

 

 

 

 

  

2021: Els centres  

La Residència i Centre de Dia Pare 
Batllori, a Barcelona, situada al barri de 
Poble Sec, compta amb 90 places de 
residència i 32 de centre de dia. 

Usuaris per sexe 

• 68,10% Dona 

• 31,90% Home 

Usuaris per tipus de 
dependència 

• Grau I: 13,68% 
• Grau II: 64,21% 
• Grau III: 22,11% 

146 

389 
350 

109 

214 

108 

178 

249 

112 

198 

Psicomotr. Exerc. Actiu Jocs cogn. Estim. Cognit. Mobil. Pass. Gimn. Grupal Acomp.
Indiv.

Int. Psicol.
Indiv.

Bipedestació Motric. Fina

Activitats realitzades 



27 

Les Corts 

 

 

 

 

  

2021: Els centres  

El centre, situat al barri de Les Corts, 
fàcilment accesible amb transport 
públic, ofereix 85 places de residència 
i 30 de centre de dia. 

Usuaris per sexe 

• 74,26% Dona 

• 25,74% Home 

Usuaris per tipus de 
dependència 

• Grau I: 20,00% 
• Grau II: 54,12% 
• Grau III: 22,35% 

305 
259 

681 

369 

505 
472 

468 

347 

257 
244 

Taller de
conversa

Motric. Fina Deambul. Massat.
terap.

Bipedes. Mob. Passiv. Termoterap. Jocs taula Electroterap. Visit. Fam.

Activitats realitzades 

• Pendent: 2,35% 
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Mas Sauró 

 

 

 

  

2021: Els centres  

Situats en plena natura, a la Serra de 
Collserola i a 25 minuts de Plaça 
Catalunya, Mas Sauró disposa 
d'instal·lacions modernes i adaptades 
a les persones que atenem (d’una 
mitja d’edat de 35 anys) i ofereix 
múltiples activitats integradores per als 
residents. Té 52 places de residència. 

Usuaris per sexe 

• 28,85% Dona 

• 71,15% Home 

Usuaris per tipus de 
dependència 

• Grau I: 27,45% 
• Grau II: 49,02% 
• Grau III: 21,57% 

2051 

419 

128 88 

270 
447 

451 

144 
170 

118 

Assamblea Prog.
Autonomia

Manualitats Futbol sala Passeig Estim. Cogn. Act. Educ. Hab. Socials Gimn.
Grupal

Taller cuina

Activitats realitzades 

• Pendent: 1,96% 
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Mas Vella Terra 

 

 

 

  

2021: Els centres  

El centre es troba a Gurb, en plena 
natura. Compta amb instal·lacions 
modernes i adaptades a les persones 
que atenen. Ofereix múltiples activitats 
dinàmiques i integradores per als 
residents. 45 places de discapacitat 
Intel·lectual i 12 de discapacitat física. 

Usuaris per sexe 

• 33,33% Dona 

• 66,67% Home 

Usuaris per tipus de 
dependència 

• Grau I: 32,14% 
• Grau II: 44,64% 
• Grau III: 21,43% 

189 
264 

472 

263 225 
183 

1399 

205 

474 

248 

Taller de
cuina

Assamblea Conèixer
entorn

Jocs taula Gimn. Grup Manualitats Reed. AVD's Cooperació Sortides aut. Activ. Ind.
Sign.

Activitats realitzades 

• Pendent: 1,79% 
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La Sagrera 

 

 

  

2021: Els centres  

Centre situat a Barcelona, en el barri 
de la Sagrera, molt ben comunicat 
amb transport públic. Ofereix 96 places 
de residència i 32 de Centre de Dia. 

Usuaris per sexe 

• 28,32% Dona 

• 71,68% Home 

Usuaris per tipus de 
dependència 

• Grau I: 9,91% 
• Grau II: 50,45% 
• Grau III: 39,64% 

382 

214 
168 

310 

181 

736 

601 

389 

633 

298 

Psicomotr. Videotruc. Jocs taula Visites fam. Estim. Cog. Mobilit. Pas. Deambulac. Bipedestació Bon dia Sortides ext.

Activitats realitzades 
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Trinitat Nova 

 

 

  

2021: Els centres  

La Residència Trinitat Nova està 
situada a prop de la Ronda de Dalt de 
Barcelona, ben comunicats amb 
transport públic. Disposa de 55 places 
de residència, 20 de centre de dia i 
400 socis censats al casal. 

Usuaris per sexe 

• 28,79% Dona 

• 71,21% Home 

Usuaris per tipus de 
dependència 

• Grau I: 15,52% 
• Grau II: 60,34% 
• Grau III: 24,14% 

82 

64 
67 

93 

21 

58 

96 

52 

94 

29 

Arts plàstiq. Taller música Estim. Cognit. Psicomotric. Massatge
terap.

Bingo Gimn. Grupal Mob. Passiva Exerc. Act.
Ind.

Reed

Activitats realitzades 
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Gavà 

 

 

  

2021: Els centres  

La Residència Gavà, amb bona 
connexió de transport públic, está 
siatuada al bell mig de la ciutat,, el 
que facilita l’accés a les activitats 
socials i culturals de la población. 
Disposa de 93 places de residència i 32 
de centre de dia. 

Usuaris per sexe 

• 85,85% Dona 

• 14,15% Home 

Usuaris per tipus de 
dependència 

• Grau I: 17,14% 
• Grau II: 58,57% 
• Grau III: 24,29% 

145 

82 

228 

175 

60 
79 

110 

156 

280 

56 

Visites fam. Estim. Basal Deambul. Mob. Passiva Masstg.
Terap.

Electrot. Val. Ortopèd. Reed. AVD Sortides QFA

Activitats realitzades 
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Vidal i Aunós 

 

 

  

2021: Els centres  

La Inaugurada el setembre del 2003, la 
Residència Vidal i Aunós està situada 
al centre de Barcelona, al barri de 
Sants-Montjuich, molt a prop del 
mercat d’Hostafrancs i Plaça Espanya. 
Compta amb 112 places de residencia 
i 34 de centre de dia. 

Usuaris per sexe 

• 73,08% Dona 

• 26,92% Home 

Usuaris per tipus de 
dependència 

• Grau I: 10,92% 
• Grau II: 58,82% 
• Grau III: 30,25% 

469 

262 

129 

570 

195 

374 

156 191 
144 

463 

Visites fam. Valorac.
Fisiot.

Ex. Act. Indiv. Mob. Passiv. Estim. Basal Deamb. Interv. Psic.
Ind.

Videotru. Val. AVD RHB gim.

Activitats realitzades 
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2021: Servei de Suport 

Usuaris per sexe 

• 32,18 Dona 

• 67,82% Home 

Tipologia d’usuaris: 
• Salut mental: 55% 
• Discapacitat: 21% 
• Gent gran: 20% 
• Altres diagnòstics: 4% 

 

El 2021 ha estat un any de canvis 
per al Servei de Suport que ha 
atès 273 persones  durant l’any. 
D’una banda, la variació de la 
legislació que el regula i que ha 
influït, entre altres coses, en el 
procés de modificació de 
capacitat, que queda substituït 
per un procés de provisió de 
suport, que serà la figura de 
l’assistència. Això ha comportat 
un canvi en la denominació i en 
la forma d’entendre’l i 
comunicar-lo. 
 
D’altra banda, la seu de Servei 
de Suport s’ha traslladat a unes 
noves instal·lacions centrals, a 
carrer Almogàvers 84, més 
àmplies i que permeten una 
atenció més personalitzada a les 
persones que reben assistència i 
han de visitar les oficines. 
 



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

www.fundaciovellaterra.org 

Gràcies! 


