FUNDACIÓ

BENÈFICA

ASSÍS

La casa on estimem la gent gran

Memòria
Social 2017

Una casa
plena
de vida

ÍNDEX

3
4
4
5

8

Carta del President

11

La casa on estimem la gent gran
Visió / Missió / Valors
El Patronat de la Fundació Assís
Què fem a la Fundació?
5 | La Fundació del 2017
6 | Com ajudem a les persones?
6 | A qui hem ajudat el 2017?
7 | Qui ens ha ajudat
a poder cuidar-les?
El voluntariat d’Assís
10 | Voluntaris/es residents d’Assís:
són la nostra joia!

28
30
31

La residència Assís
11 | Qui són els nostres residents?
12 | Com atenem i cuidem a tots els residents
14 | Assís en xifres de 2017
15 | El nostre equip humà
17 | Serveis que oferim a Assís
19 | Participació: enquesta de satisfacció
dels familiars de residents
21 | Activitats
23 | Projectes
Dades econòmiques de 2017
Xarxes socials i comunicació
Agraïments

CARTA DEL PRESIDENT | 3

1. CARTA DEL PRESIDENT
«Beneïu Senyor l’obra que, entre tots,
fem en bé de les persones grans que
en tinguin especial necessitat…
que aquesta casa sigui instrument del
nostre amor envers els altres homes.»
Amb aquestes paraules beneïa la primera pedra de
la Residència, el nostre fundador el caputxí pare
Lleó de Vilalba, el 13 d’abril del 1975.
Aquesta segueix sent la nostra missió, que neix de
l’esperit cristià i fundacional de donar suport i aixopluc a aquelles persones que per la seva edat, necessiten d’un acolliment i protecció integrals.
El nostre repte de cada dia, millorar la qualitat de
vida de cada persona, promocionant la seva autonomia i aportant estimació, acció i cura, a cadascú
segons les seves necessitats.
Diàriament, un equip de professionals i voluntaris
despleguen un ampli ventall de serveis i activitats
terapèutiques i lúdiques, celebracions de festes als
jardins o a les pròpies sales de la Residència; atencions diverses, espirituals i psicològiques, tenint cu-

ra d’una nutrició adequada, que junt amb sortides
i intercanvis amb grups escolars, ajuden al benestar de cada resident.
La nostra tasca social és possible gràcies a l’altruisme i bona voluntat de moltes entitats i persones: benefactors, voluntaris i treballadors, entre altres, que senten com a propis la Residència i els avis
acollits.
Finalment l’agraïment, a tots i a totes, per fer possible que aquesta Residència continuï com a lloc de
vida i acolliment, on l’estimació i l’alegria són els
nostres valors principals, amb la confiança de collaborar en la creació d’una societat més justa i solidària.

Carmel Gasol Mora

www.fundacioassis.org
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2. LA CASA ON
ESTIMEM
LA GENT GRAN

VISIÓ

MISSIÓ

Desenvolupar una tasca
social envers la gent gran,
donant-los suport
i acolliment integral

Acollim i vetllem de manera
professional i càlida a les persones
grans, independentment dels recursos
econòmics i grau de dependència,
fent-los sentir en comunitat i família,
perquè no envelleixin soles
a la nostra Residència

La Fundació Assís va ser constituïda l’any 1973 pel caputxí
P. Lleó Vandellós amb l’ajuda i el suport de persones compromeses amb la societat i els valors cristians, amb la clara finalitat d’atendre a persones grans sense recursos econòmics,
socials i/o problemes de soledat.

VALORS
Des dels inicis de la Fundació Privada
i Benèfica Assís, ens guiem per criteris
de generositat, solidaritat, igualtat
i respecte cap a les persones grans.
Ens nodrim de l’esperit franciscà
oferint senzillesa, alegria
i germanor

3. EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ASSÍS
L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat format per un grup de persones voluntàries
i compromeses amb la missió fundacional.
President | Carmel Gasol Mora
Vicepresident | F. Eduard Rey
Vocals | F. Gil Parés
Maria Cambray Amenòs
Montserrat Andreu
Secretari | Josep Senespleda
www.fundacioassis.org
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4. QUÈ FEM A
LA FUNDACIÓ?
LA FUNDACIÓ
DEL 2017
La tasca social que desenvolupa
la Fundació és amb els residents
que ja viuen a la residència Assís i que no poden costejar-se la
seva estada.
Cada mes, la Fundació Assís assumeix el cost diferencial entre
allò que el resident pot pagar
(pensions mínimes) amb les necessitats bàsiques i emocionals
que realment necessita.
La Fundació estudia cada cas en
particular i es regeix per uns paràmetres.

«L’ajut que
fa la Fundació
a les persones grans
que acull a
la residència Assís
és individual
i estudiat pel
Patronat»

Paràmetres
amb què
es regeix
la Fundació

Disposar d’ingressos inferiors
a les despeses pròpies de la vellesa
No tenir família que se’n pugui fer càrrec
econòmicament i de residència
No disposar de béns ni propietats

www.fundacioassis.org
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COM AJUDEM A LES PERSONES?
• Oferim una llar i tota l’atenció
professional.
• Donem un tracte càlid i proper
perquè les persones grans se
sentin acollides i en comunitat

i família sense fer cap mena de
diferència amb la resta de residents.
• Cerquem la financiació per a
poder-los acollir.

• Cerquem persones voluntàries
perquè facin una estona d’acompanyament i estableixin lligams
de complicitat amb els residents
que no reben visites.

A QUI HEM AJUDAT EL 2017?
La Fundació Privada i Benèfica
Assís, durant el 2017, hem seguit
acollint i procurant la manutenció,
cura emocional i sanitària de 28
persones que resideixen a Assís.

28
9

28% homes
72% dones
Acolliment

5
Canvis de tipologia
1
Canvi plaça de Fundació a pública
89,7 anys Mitjana d’edat dels residents

Residents

Places residencials

www.fundacioassis.org

28 persones = 164.000 €/any

Estat
civil

11
5
2
10

Solters/solteres
Casats/casades
Divorciats/divorciades
Vidus/vídues

2
64%
35%
8,9 anys

Defuncions
Persones autònomes
Amb graus de dependència
Mitjana d’edat com a residents
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QUI ENS HA AJUDAT
A PODER CUIDAR-LES?
Gràcies a les aportacions particulars i a subvencions públiques
i privades que han atorgat a la
Fundació Privada i Benèfica Assís, podem ajudar a cobrir totes
les necessitats de 28 residents
que acollim, cuidem i estimem a
la residència Assís, per tal de que
puguin envellir dignament sense cap distinció i diferència amb
d’altres residents privats.
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5. EL VOLUNTARIAT D’ASSÍS.
UNA ALTRA MIRADA QUE CREIX!
El nostre voluntariat té un paper
específic en les nostra Fundació,
complementari i no substitutori
del treball professional, aportant

una altra mirada a la tasca de la
Fundació i al treball amb i per a
les persones que viuen a la residència Assís.

27 voluntaris
Voluntaris

Joves voluntaris
Voluntaris per als Tallers d’Assís
Voluntaris jubilats
Voluntaris de Creu Roja Sabadell

www.fundacioassis.org

13
2
8
4

• 13 voluntaris/es entre 17 i 20
anys, els diumenges a la tarda
2 cops al mes, joves dels Caputxins de Sarrià han visitat a residents que no acostumen a tenir
visites. Apropar-se a les persones grans i fer-les companyia,
intercanviar experiències de vida.
• 2 voluntaris/es que fan activitats amb grup són els Tallers
d’Assís:
—Ioga, tots els dimarts a la tarda amb 13 residents que no hi
falten mai! Moure el cos, relaxar-se, respirar...
—Escacs, els dijous a la tarda
aprenen, juguen i es diverteixen: treballen la memòria i
l’estratègia. 6 residents.

EL VOLUNTARIAT D’ASSÍS. UNA ALTRA MIRADA QUE CREIX! | 9

• 6 voluntàris/es. Visiten un cop
a la setmana a 6 residents/es.
Temps per conversar, passejar,
escoltar música fer companyia
una hora i mitja. Establir lligams
afectius i de complicitat de manera individualitzada...
• 2 voluntaris fan companyonia
a 2 residents que viuen a la part
més assistida de la casa i tenen
les capacitats cognitives molt
afectades. Sortir a passejar pel
jardí i per la casa acompanyats,
pintar, cantar, els distreu i els
dona vida.
• 4 voluntaris de la Creu Roja de
Sabadell. Vénen un cop per setmana a fer companyia a residents autònoms que no reben
visites. Xerrar, passejar, compartir una estona. Han fet amistat!

www.fundacioassis.org
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VOLUNTARIS/ES RESIDENTS D’ASSÍS:
SÓN LA NOSTRA JOIA!
Els nostres residents més autònoms i compromesos amb la missió de
la Fundació participen en el projecte de voluntariat.
• 3 voluntaris que són residents/es. Residents/es d’Assís
que organitzen setmanalment
un bingo els diumenges a la
tarda. Per a tots els residents
que ho desitgen. Una hora de
distracció per a tots aquells que
volen companyia.
Residents atesos
1 dia a la setmana

12
2h

• 4 residents/es voluntaris/es
que fan acompanyament diari
a residents/es que van en cadira de rodes o necessiten ser
guiats. Dediquen una estona

www.fundacioassis.org

de companyia i passeig pel jardí de la casa i per dins la casa.
Estona de conversa i complicitat entre residents.
Residents atesos

4

• 2 residents/es voluntaris/es
encarregats/des de la biblioteca, arxiu i control dels llibres.
• 2 residents/es voluntaris/es
encarregats/des de l’arxiu de
les pel·lícules de vídeo i diumenge tarda de cinema.
• 1 residenta voluntària, un cop
per setmana, dedica 1 hora a
planxar roba.
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6. LA RESIDÈNCIA ASSÍS.
UNA CASA PLENA DE VIDA!
QUI SÓN ELS NOSTRES RESIDENTS?
A la residència Assís hi viuen
un total de 110 residents, 90 residents són places privades (incloent els 28 residents acollits

per la Fundació) i 20 places són
concertades per la Generalitat de
Catalunya. Són residents, principalment, de la comarca del Va-

llès i Barcelonès, també tenim residents del resta de Catalunya i
pocs procedents d’Espanya i estranger.
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20 PLAACE S CONCERR TADES
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COM ATENEM I CUIDEM A TOTS ELS RESIDENTS

08
FACILITEM
un entorn
de seguretat

01
ACOLLIM i ATENEM
les necessitats
bàsiques

02

07

MILLOREM
la qualitat
de vida

ACOMPANYEM
espiritualment

06

03

MANTENIM
i POTENCIEM
les habilitats
socials

POTENCIEM
l’autoestima
i la pròpia
identitat

05
MANTENIM
les capacitats
cognitives
i funcionals
www.fundacioassis.org

04
FOMENTEM
l’autonomia
personal

«Em sento atès
i estimat, tothom
és molt amable»

«A Assís
tothom
somriu»

«Em sento
com
a casa»
«Quan vivia
a casa meva em passava
moltes hores sola,
aquí no ho estic mai!»

«Residència
Assís?
la Pau
completa!»
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ASSÍS EN XIFRES DE 2017
Antiguitat com a residents a la casa d’Assís
Franja d’edat
residents

De 0 a 5 anys

entre

106 residents

Nombre
de baixes
voluntàries
(2 dones)

D’11 a 15 anys
Mitjana
d’ocupació

Taxa
d’ocupació

Grau I
Grau II
Grau III

www.fundacioassis.org

De 21 a 25 anys

Estat civil dels residents

Nombre de baixes
per èxitus
Nombre
(14 dones
d’altes
i 4 homes)
(13 dones
i 6 homes)

Autònoms

De 16 a 20 anys

49%
22,6%
20,7%
9,4%

Solteres

DONES

Edat mitjana
dels
difunts

Residentes difuntes
han viscut a
la Residència
entre 22 i 26 anys
amb edats de
96 i 101
anys

De 6 a 10 anys

Usuaris
atesos

Matrimonis
Divorciades
Vídues
Solters

HOMES

72anys
i 101
123
88,52
108
91,2 AMBASSÍS
XIFRES
2 2017 98%
2 19 18

Edat mitjana
dels residents

70 residents
31 residents
12 residents
7 residents
2 residents

Matrimonis
Divorciats
Vidus

24 residents
7 residents
1 resident
60 residents
8 residents
7 residents
1 resident
13 residents
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EL NOSTRE EQUIP HUMÀ
Equip directiu de la residència Assís

«Donem importància
a la conciliació de la vida
laboral i personal
i procurem un ambient
de treball agradable
i satisfactori, és el tarannà
de la Fundació
i de la Residència»
Directora de la residència Assís | Margarita Carrera
Adjunta a Direcció i treballadora social | Gemma Hinojosa
Infermera - Responsable higiènico-sanitària | Silvia Ruiz
Responsable de recursos humans | Mireia Montell
Responsable - Fundraising - Voluntariat - Comunicació | Montse de Senespleda
El Patronat de la Fundació Privada i Benèfica Assís conjuntament amb l’Equip Directiu,
que dirigim a tots els professionals que formen part de la residència Assís, hem treballat

aquest any, també, per cercar dia
a dia l’excel·lència en la qualitat
assistencial i humana. Per aconseguir-ho hem esmerçat molts
esforços per dur a terme una política de personal d’aliances, de

compromís, efectiva, gratificant
i generosa.
Actualment, l’enfoc principal de
l’atenció a les persones grans se
sustenta en els principis de lliber-

www.fundacioassis.org

tat i dignitat, globalitat, singularitat, interdependència, autonomia
i autodeterminació, tal com es promou en el model d’Atenció Cen-

trada en la Persona (ACP). Aquest
context actual exigeix també canvis en els rols professionals i, per
tant, en les competències exigides

Hores dedicades a la formació durant el 2017
Cursos impartits per FEATE, Cambra de Comerç de Sabadell,
Tecnofisio, Escola Jaume Viladoms, Fundació Pere Tarrés,
Fundació de Voluntariat, entre altres

Plantilla dels treballadors

Plantilla dels treballadors en el 2017
Dones
Homes
Professionals amb alguna discapacitat

150

per treballar en el món residencial.
Per això, també hem volgut transmetre la rellevància de competències com: l’empatia, la capacitat
de comunicació, la paciència, l’amabilitat, la iniciativa, l’autocontrol, el respecte i com a eix central
el treball en equip.

Antiguitat dels treballadors

50
47
3
1

Menys de 5 anys
De 5 a 10 anys
De 10 a 15 anys
Més de 15 anys

31
10
3
6
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SERVEIS QUE OFERIM A ASSÍS
Els professionals que treballem a la
residència Assís atenem els resi-

dents de manera directa en el seu
dia a dia, procurant el benestar

de cada resident i tenint una relació propera càlida i professional.

18 | MEMÒRIA SOCIAL 2017

Els serveis directes d’Atenció de la Vida Diària (AVD)

Serveis
directes
d’Atenció de la
Vida Diària (AVD)
Servei AVD:
equip gerocultor

Els serveis indirectes són
els professionals que
fan possible tota la
logística i funcionament perquè cada
resident tingui tots
els serveis que necessiti en un espai
que el faci sentir com
a «casa seva».

Servei de fisioterapeuta
i rehabilitació
Servei sanitari:
metge i infermeres
Servei social:
treballadora social
Servei de bugaderia
i repàs de la roba
Servei de cuina
Servei d’animació:
educadora social
Servei de teràpia
ocupacional
Servei de psicologia
Servei religiós:
frare franciscà caputxí
Serveis complementaris:
podologia / perruqueria /
barberia
Servei transport

Serveis
indirectes
Servei de Gestió:
direcció, recursos humans,
comunicació, voluntariat,
recepcionista,
responsable de serveis,
administració
i manteniment
Servei de restauració:
Comertel
Servei de neteja:
Neteja Coral
Servei de bugaderia:
Línea Práctica
Servei de jardineria:
L’Espígol

LA RESIDÈNCIA ASSÍS. UNA CASA PLENA DE VIDA! | 19

PARTICIPACIÓ
Des de la Fundació i Direcció de la
residència Assís ens interessa saber com perceben els familiars o

persones de referència dels residents els serveis i l’atenció que els
donem.

Com ens han valorat els familiars o persones de referència dels residents d’Assís?

60%

dels enquestats
ens valora amb
un NOTABLE ALT

100%

estan d’acord amb
el lema «La casa
on estimem
la gent gran»

El 2017 hem realitzat una enquesta de 20 preguntes que ens
han servit per valorar i millorar
la nostra eficiència i eficàcia en
els serveis d’atenció a tots els residents i residentes de la casa Assís.
Enquestes enviades
a familiars o persones
de referència
Enquestes
respostes

62

46 (67%)
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atributs de l’empresa
atributs de l’ambient

ORIGEN EXTERN

ORIGEN INTERN

DAFO de l’enquesta que en podem extreure’n per destacar...
POSITIUS

NEGATIUS

per a assolir objectius

per a assolir objectius

FORTALESES

DEBILITATS

• Els familiars se senten ben informats del seu familiar o persona de referència.

• No reben tota la informació
de les activitats diàries amb
familiars o persona de referència.

• Disposen d’espais on estar
amb intimitat amb el seu familiar.
• Horaris lliures de visites.

• Baix coneixement de la tasca social que fa la Fundació
Assís.

• Tenen molta confiança en la
capacitat professional del
personal que atén les persones residents.

• Poca interacció amb les xarxes socials de la Fundació
(Facebook i Instagram).

OPORTUNITATS

AMENACES

• Donar a conèixer la tasca social i, per tant, tenir més collaboracions tant de voluntariat com de finançament.

• Voluntariat que prefereix
participar en altres sectors
(nens i immigrants).

• Comunicació externa:
web/xarxes socials.

www.fundacioassis.org

• Residents que ingressen a
la Residència més dependents.

Conclusions
Per tal d’enfortir la tasca social
envers les persones grans hem
de fer més partícips a tots els que
formem part del projecte d’Assís
i establir noves sinèrgies que ens
ajudin a cuidar i atendre les necessitats de tots els residents que
viuen a Assís.

LA RESIDÈNCIA ASSÍS. UNA CASA PLENA DE VIDA! | 21

ACTIVITATS

Activitats terapèutiques
Taller d’estimulació cognitiva
(taller de manualitats i caminades)

Les activitats que es programen a la residència Assís tenen com a objectiu el manteniment o la millora de les capacitats dels residents i el
seu creixement personal i autonomia. Fomentem l’envelliment actiu.
L’equip de professionals, com a
responsable de cada àrea, proposa i consensua amb la resta
les activitats més adients per al
perfil dels residents d’Assís per
tal d’incentivar l’interès i la participació.
Fem activitats de la vida diària
lligades al funcionament quoti-

dià, al dia a dia dels residents, a
l’atenció directa i al manteniment
de la màxima autonomia.
I també es fan activitats terapèutiques programades amb la
finalitat de potenciar les capacitats cognitives i motrius i s’adeqüen als diferents grups que poden treballar conjuntament.

Psicomotricitat
Taller de memòria
Taller de teatre
Taller de coral
Taller d’actualitat i conversa
Taller de musicoteràpia
Passejades

www.fundacioassis.org
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Activitats lúdiques

Festes anuals

S’organitzen tenint en compte el costumari tradicional català, les festes pròpies de la
Residència i el temps d’oci.

• Festes religioses. Se celebren les festes pròpies dels
diferents moments litúrgics:
Nadal, Reis, Setmana Santa,
Pasqua.

• Sortides culturals i d’oci.
• Cinema.
• Companyies de teatre i corals que ens visiten a Assís.
• Participació en les Resiolimpíades organitzades per
l’Ajuntament de Sant Quirze. Competició amb altres
residències.
• Reconeixement als residents
nonagenaris i centenaris
d’Assís per l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès. Setmana de la Gent Gran.
• Vàries assemblees per parlar
i acordar amb els residents
aspectes de les activitats.
• Publicacions 2 cops l’any de
la revista La família d’Assís.
Els residents escriuen textos
i es fa un recull de fotografies.
www.fundacioassis.org

• Festes pròpies de la Residència. Dinar de Germanor
(residents, Patronat i treballadors d’Assís) i festa de
Sant Francesc.
• Festes dels sants. Celebració mensual de les onomàstiques dels residents i professionals que s’escauen cada
mes.
• Festes populars. Cap d’Any,
Reis, Carnestoltes, Diada de
Sant Jordi, Revetlla de Sant
Joan, Revetlla de Sant Pere,
Diada de Catalunya, Castanyada i Nadal.
Activitats fetes al jardí
• A l’estiu es munten piscines
al jardí per remullar-se i es
fan servir vàries vegades.
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PROJECTES
2017, inici d’intercanvi intergeneracional

«Hem obert les portes d’Assís
a les escoles i instituts!»
Aquest 2017 hem iniciat amb
molta empenta i il·lusió aquest
projecte que pretenem apropar col·lectius de diferents
edats amb l’objectiu de facilitar el coneixement mutu i
l’intercanvi de coneixements,
sabers i habilitats. I també,
projectes que parteixen de les
persones grans quan aquestes s’impliquen com a ciutadans que són amb la seva capacitat d’aprendre i el poder
de l’acció transformadora.
1r PROJECTE. Activitat amb
alumnes de primària de l’Ins-

titut Purificació Salas Xandri (música i exposició d’uns
treballs que han fet sobre instruments de música).
2n PROJECTE. Activitat amb
l’Escola bressol municipal
El Patufet (els residents han
estat fent uns jocs per als
nens de la llar d’infants i els
hi van dur i van jugar amb
ells).
3r PROJECTE. «Bolo» de la
Coral Assís. Sortida per cantar Nadales a l’IES Salas Xandri.

24 | MEMÒRIA SOCIAL 2017

4t PROJECTE:
Matins de joc a Assís
Alumnes de primària de l’Escola Taula Rodona i Escola Purificació Salas Xandri han compartit activitats preparades a l’escola
amb els nostres residents. Intercanvi generacional, aprendre a
tenir respecte, paciència i complicitat amb els grans. I poder
aprendre d’ells.
• Nens i nenes de 6è Primària: 50.
• Usuaris: 20.

• Hores: 12 h.
• Dies: 7 matins.
• Jocs de taula amb l’Escola Taula Rodona.
• Gimcana pels jardins de la Residència amb l’Escola Taula Rodona.
• Cantada de Nadales a càrrec de
l’Escola Purificació Salas Xandri.
• Cantada de Nadales a càrrec de
l’Escola Taula Rodona.
• Sessió de quinto amb nens i nenes de l’Escola Taula Rodona.
5è PROJECTE:
«Fem Memòria»

Treball de Síntesi amb els alumnes de l’IES Sala Xandri (Sant
Quirze del Vallès)

El fil conductor transversal ha estat per comparar dos moments
històrics diferents (contemporani i del segle passat) i cada grup
va triar un dels següents aspectes a investigar:

L’activitat s’emmarcava dins d’un
projecte de duració d’una setmana amb alumnes de 3r d’ESO de
l’Institut Sala Xandri amb una dedicació de 2 hores diàries a l’insti-

• El món laboral (horaris, espais,
tecnologies…).
• Vida familiar (ús de tecnologia, nuclis familiars, rols de cada membre…).

«Una experiència
per repetir!»

www.fundacioassis.org

tut i amb 2 visites a la residència
Assís. Els alumnes de 3r d’ESO
(60 en total) han treballat amb
grups cooperatius de 5 membres/
grup (12 grups).
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6è PROJECTE:

• Activitats de lleure i físiques/
esportives: practicades per ells
abans i ara.
• L’art i la música (estils, difusió,
mitjans, funcionalitat...).
• El paper de la dona.
• El món de la publicitat.

Treball de recerca
de 2n de Batxillerat
Escola Frederic Mistral, «El primer pas necessari» (pràctica d’una activitat intergeneracional).

«La gent gran
representa una font
importantíssima
de coneixements
i experiència
amb la qual, sovint,
no comptem gaire»

Després d’una recerca inicial, cada grup va fer les entrevistes, van
fer gravacions i reportatges gràfics per aprofundir en el tema
comparant les dues èpoques.
L’estudi es va realitzar a 4 avis/
àvies adjudicats a cada grup de
treball, i això va suposar més de
dues trobades de 2 hores amb cada grup i trobades creant complicitat, sorpresa, descobriment
i aprenentatge, escolta activa, respecte i admiració per les persones
grans en alguns casos!
El producte final va ser:
• Fer una exposició amb el material recollit de cada grup a la residència Assís.
• Presentar els resultats obtinguts,
fer la comparació i reflexió crítica,

a través d’una exposició oral de
cada grup.
• L’exposició es va completar amb
un vídeo que recollia moments
del treball conjunt entre avis i
alumnes.

(Extracte del treball)
Objectius:
—Trencar els prejudicis que es tenen envers les persones grans i
els adolescents.
—Crear un vincle emocional entre
els alumnes i els residents.
—Motivar la comunicació i fomentar la relació entre diferents generacions.
• Nombre d’alumnes: 19
• Nombre de residents: 15

www.fundacioassis.org
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• Grups (1a part):
—2 grups de 2 residents + 2 alumnes.
—4 grups de 2 residents + 3 alumnes.
—1 grup de 3 residents + 3 alumnes.
Grups (2a part):
—2 grups de 4 residents + 5 alumnes.
—1 grup de 4 residents + 4 alumnes.
—1 grup de 3 residents + 5 alumnes.
• Material:
—4 cartolines, 1 per cada equip.
—13 fitxes (papers) per equip.
Desenvolupament de l’activitat
(1 hora i 15 minuts):
• INTRODUCCIÓ (5 minuts):
Presentació i explicació generalitzada de què volen fer al llarg
de l’activitat.
• 1a PART (20 minuts):
La primera part de l’activitat va
consistir en dialogar en grups

www.fundacioassis.org

hi van plantejar per donar idees
en el cas que no sapiguessin com
encaminar la conversa. Eren temes oberts, és a dir, si trobaven
un tema que els interessava no
calia que dialoguessin sobre els
temes proposats.

de 4 o 5 persones (2 residents
per cada 2 o 3 alumnes) i dialogaren entre ells temes d’interès
comú. Aquests temes havien estat proposats per ambdues parts
prèviament a les sessions fetes
per separat, i a la introducció els

• 2a PART: BINGO MUSICAL
(35 minuts):
En aquesta segona part es van
trobar els grups anteriors creant
d’aquesta forma 4 equips diferents per jugar al bingo musical. Els vam separar en 4 taules
diferents i cada equip disposà
d’una cartolina i de 13 papers
que necessitaren al llarg d’aquesta segona part. El bingo
musical té les mateixes normes
que un bingo normal però, en
comptes de jugar amb números
es va jugar amb cançons. Eren
cançons tant de l’època dels residents com cançons conegudes
per tots. Es tractava de fer equip.
Per últim, el joc va finalitzar quan
un dels equips va haver tapat totes les caselles.
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7è PROJECTE:
Associació Sant Quirze Natura
Realitza una activitat de tallers de
natura als jardins d’Assís amb escoles del territori.

• FINAL DE L’ACTIVITAT
(15 minuts):
Finalment, per tal de tenir un record d’aquesta activitat, el que
van fer és fotografiar cada grup
i, posteriorment, es van imprimir

les fotografies per poder entregar-les al llarg de les següents setmanes tant a l’escola com a la Residència. Per tant, van tenir una
darrera trobada amb les noies
com a tancament del treball.

www.fundacioassis.org
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7. DADES ECONÒMIQUES DE 2017
La voluntat de transparència de la
Fundació Privada i Benèfica Assís
és absoluta. La intenció ferma del
Patronat és fer visible tots els aspectes econòmics de l’exercici que

permetin, tant a les Administracions públiques com a tota aquella
entitat i/o persona física que tingui
interès en seguir l’evolució de l’entitat, poder accedir a la informació

Ingressos fundacionals de l’any 2017:

79,17%

2.221.500 €
Prestacions de serveis

10,69%

20 places concertades
per la Generalitat

de la Fundació. La transparència
dels comptes anuals de la Fundació Privada i Benèfica Assís es recolza en una auditoria oficial, realitzada pels Auditors Alkain i Riba
Origen dels fons
procedents de
subvencions i donacions

44,62%

17,27%

Altres ingressos.
Arrendaments

0,9% 5,2% 4,05%

Subvencions, donacions
i llegats
Altres ingressos

Despeses fundacionals de l’any 2017: –2.148.317 €

51,06%

27,5%

Despeses de personal
Aprovisionaments

Donacions de
particulars/entitats

Altres serveis d’explotació

Socis

Amortització de l’immobilitzat

Herències i llegats
d’exercicis anteriors

Altres despeses

0,2%

6,27%

15,02%

www.fundacioassis.org

38,13%
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Resultat de l’exercici 2017:

73.183 €

Les reformes de la casa són reformes que estan dins del pla de reformes i millores 2015-2025.

DESPESES

–2.148.317 €
INGRESSOS

2.221.500 €
Auditoria:

–3.000.000 € –2.000.000 € –1.000.000 €

0€

1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 €

que han emès una opinió favorable dels comptes anuals que comprenen el balanç a 31 de desembre
del 2017, el compte de resultats,
l’estat de canvi en el patrimoni net i
la memòria corresponents a l’exercici anual acabat en l’esmentada data.
Els comptes anuals expressen, en
tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació
Privada i Benèfica Assís a 31 de
desembre de 2017, així com els
seus resultats corresponents a l’exercici anual finalitzat en l’esmentada data, de conformitat amb el
marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en
particular, amb els principis i criteris comptables allí continguts.

Aquest any 2017 s’han fet
aquestes inversions
Total inversions:

123.371 €

• Reformes de la casa (externes).
Apuntalar el sostre del porxo. Incorporació d’una biga. Pavimentació del terra de l’entrada de la
Residència.
• Reformes a la casa (internes).
Instal·lació d’aire condicionat al
menjador i despatxos. Reformes
en la instal·lació de la calefacció.
Compra de dues impresores i un
piano elèctric.

Inauguració de l’ascensor nou, gràcies al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, ”la Caixa” i donacions particulars.

www.fundacioassis.org
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8. XARXES SOCIALS
i COMUNICACIÓ
Inici de l’actualització de les eines
de comunicació.
Hem estrenat web:

www.fundacioassis.org

Ja tenim
260 seguidors!
FUNDACIÓ
BENÈFICA ASSÍS
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9. AGRAÏMENTS
AGRAÏM sincerament, a totes les persones, entitats públiques i privades i empreses per la generositat que heu tingut dedicant, temps, diners, entusias-

me i suport en ajudar a les persones grans que viuen a
Assís i que necessiten de tots vosaltres per tenir una
vellesa digne i plena, com la desitgem tenir tots.

Amb vosaltres, tots fem ASSÍS!
Col·laboradors:

Càritas
Sabadell

Vols ser voluntari/a?

Vols ser soci?

Vols fer una donació?

comunicació@fassis.es
tel. 93 721 41 16

comunicacio@fassis.es
tel. 93 721 41 16

ES91-2100-0362-1602www.fundacioassis.org
0002-0633

FUNDACIÓ

BENÈFICA

ASSÍS

La casa on estimem la gent gran

Can Ponsich s/n | 08192 Sant Quirze del Vallès
93 721 41 16 | 93 721 47 05
comunicacio@fassis.es
www.fundacioassis.org
Fundació Benèﬁca Assís
Fundacio_assis

