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CARTA DEL PRESIDENT
A la Residència Assís són les 8 del mati d’un dia
qualsevol i, com cada dia, ple ja d’activitat i vida!
Tot un equip de professionals ja han pres el relleu
al torn de la nit, a fi de preparar i ajudar a totes les
persones residents a començar el dia: higienes, cures, desdejunis i preparar-se per baixar al menjador,
ja que a les 9 h se serveix l’esmorzar i cal començar
el dia «amb bon peu».
Aquells residents que necessiten més ajuda,
reben una atenció més individualitzada, adaptada
al seu ritme, per començar el nou dia.
Després d’esmorzar comencen diferents activitats per a tots i totes: taller de memòria, d’habilitats, de converses i de lectures. Segons el dia,
tindrem sessió de cinema o excursió programada prèviament. També, la visita de voluntaris que
acompanyen i apadrinen alguns dels residents /es.
L’equip d’infermeria i el metge comencen a visitar
a tots aquells que ho necessitin. Per a algun dels
nostres avis potser caldrà demanar visita hospitalària.
Altres surten de passeig o de compres al poble,
sempre tenint present que «el temps corre molt de
pressa» i que cal estar al menjador per dinar a l’hora prevista.

Després de dinar, un temps de sobretaula per
als qui volen conversar i quasi la majoria a fer la
migdiada. La tarda ja és menys intensa en activitats: qui vulgui podrà anar a la capella, on normalment s’hi troben un grup prou nombrós; la biblioteca i passeig pel jardí; o participar en alguna altra
activitat, tancarà amb el sopar, un dia prou intens
i compartit. I altre cop el torn de professionals de
nit arriba i prendrà el relleu al torn de dia.
Sovint podem escoltar —«em trobo molt bé en
aquesta casa», «ara visc acompanyada, sempre hi
ha algú amb qui parlar», «em cuiden molt bé, tenen
molta paciència», «no pensava que pogués viure
tant feliç», «no em cal preocupar, em sento segur
i a casa»—. Procurar aquesta «seguretat» a cadascun dels nostres residents, és allò que impulsa la
nostra Fundació.
Com deia el nostre fundador, el frare caputxí pare Lleó: «Assís és sobretot amor, amor amb què tothom es dona, amb prestacions de treball, amb dedicació de l’equip de voluntaris i també amb diner
entregat de manera altruista per mantenir l’Obra
Social». Aquests són els nostres orígens, el nostre fonament cristià que ens empeny al servei del proïsme, especialment dels més febles.

www.fundacioassis.org
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A la Residència Assís ens arriben persones que
per la seva edat, senten disminuïdes les seves forces i autonomia, i que moltes vegades es troben soles i desateses. El nostre objectiu és la millora de
les seves condicions de vida, fomentant la convivència i facilitant l’oportunitat de fer amistats, activitats i tasques que afavoreixin el seu goig de viure una nova etapa joiosa i enriquidora de la seva
vida.
Un any més, hem fet Obra Social fonamentada
en garantir l’acolliment en igualtat de condicions,
a aquells residents que no poden assumir el cost de
la seva estada. La dedicació i preparació del nostre
equip, professionals amb vocació per a la seva feina
diària d’atenció a la gent gran, ens garanteixen un
excel·lència en el tracte dels nostres residents.
Les reformes constants que portem a terme, tant
en infraestructures com en instal·lacions de nous

equipaments, fan possible que podem gaudir d’un
alt estàndard de qualitat.
I no hem treballat sols, col·laboracions amb altres fundacions, a fi de promoure aliances, cooperacions i intercanvi de coneixements, que ens ajuden a ser mes eficaços i a sumar sinèrgies.
Seguim treballant amb il·lusió pels nostres residents, perquè puguin viure acompanyats. La casa on estimem la gent gran ens esforcem, un any
més, a millorar una societat més justa i digna envers les persones grans.

Carmel Gasol Mora
President de la Fundació
Privada i Benèfica Assís

6
110
26
55
130
30
+100
Patrons

Persones
ajudades

Residents

Socis benefactors

www.fundacioassis.org

Voluntaris

Treballadors

Col·laboradors

2. LA CASA ON ESTIMEM LA GENT GRAN | 5

2. LA CASA ON ESTIMEM LA GENT GRAN
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 va-

lors cristians, amb la clara finalitat d’atendre a persones grans sense recursos econòmics, socials i/o
problemes de soledat.

Visió

Missió

Valors

Desenvolupem 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 Assís.

Ens seguim guiant per criteris
de generositat, solidaritat, igualtat i respecte cap a les persones
grans. Ens nodrim de l’esperit
franciscà oferint senzillesa, alegria i germanor i comunitat.

www.fundacioassis.org
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3. LA FUNDACIÓ DEL 2018
EL PATRONAT D’ASSÍS
President | Carmel Gasol Mora
Vicepresident | Fra Eduard Rey
Secretari | Josep Senespleda Raventós
Vocals | Montserrat Andreu
Maria Cambray
Fra Gil Parés

La tasca social que fa la Fundació és a través
de la Residència Assís per a persones grans
que viuen a la Casa Assís i que tenen
pocs recursos econòmics i una xarxa familiar
molt feble o inexistent.

www.fundacioassis.org
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COM AJUDEM A LES PERSONES GRANS?
• Oferim una llar i tota l’atenció professional.

• Cerquem la financiació (pública i privada) per a
poder-los acollir.

• Donem un tracte càlid i proper perquè les persones grans se sentin acollides i en comunitat i
família, sense fer cap diferència amb altres residents.

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

A QUI HEM AJUDAT L’ANY 2018?

26

150.000 €

cost

8,5

places residencials

Residents

71%
42%
35%

dones
persones
solteres
diferents graus
de dependència

89,1
9,5
6

mitjana d’edat

4

gestions
d’ajuts PEV

mitjana d’anys
com a residents/es
defuncions
durant el 2018

www.fundacioassis.org
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QUI ENS 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, aquest any 2018

25%
públiques

75%
privades

ens han ajudat a poder atendre i cuidar a aquestes
26 persones que viuen a la Residència Assís.

• Diputació de Barcelona: Projecte Autonomia
en la Vida Diària: 2.212,72 €
• Subvencions en l’àmbit social a càrrec de
l’assignació de l’IRPF 2018: Generalitat
de Catalunya, Dep. de Treball, Afers Socials
i Família: Projecte rehabilitació de
4 habitacions i 3 banys: 17.600 €

• Oficina Sant Quirze Caixa Bank:
Projecte 1 grua elèctrica: 4.500 €
• Fundació Ponsich: Apadrinament de
2 residents: 6.000 €
• Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI
y Sabadell Urquijo. Cooperación SICAV
2018-2019: 4.000 €
• Aportacions de particulars
(socis i donants): 50.000 €
• Donalo ong: 5 matalassos, 2 cadires
de despatx i 1 pantalla d’ordinador

www.fundacioassis.org

130
7
21%
77
15

socis

socis nous

residents

mitjana d’edat

baixes èxitus

3. LA FUNDACIÓ DEL 2018 | 9

EL VOLUNTARIAT D’ASSÍS I ALTRES COL·LABORACIONS
El nostre voluntariat té un paper específic en les
nostra Fundació, complementari i no substitutori
del treball professional, aportant una altra mirada

30
Voluntaris/es

+100

a la tasca de la Fundació i al treball amb i per a les
persones que viuen a la Residència Assís.

voluntaris
col·laboradors
esporàdics

LA NOSTRA JOIA!

5

voluntaris
residents per a:
• biblioteca
• bugaderia
• bingo diumenge
• acompanyament
dins la casa

6
3
11
2
4
4

800 h
20 h

voluntaris/es
Patronat
voluntaris/es
assesorament
voluntaris/es
acompanyaments
voluntàries
taller de reminiscència
voluntaris/es
tallers: ioga, escacs, literatura
voluntaris/es
Creu Roja

Voluntariat
compromès
Voluntariat
de col·laboracions
puntuals

www.fundacioassis.org
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Què significa per a tu ser voluntari/a d’Assís?
«Per a mi ser voluntària significa ajudar a la gent
gran que ja no té a ningú, o simplement passar
una estona divertida amb ells i que m’expliquin
coses seves o fer jocs.»
Gaia
«La respuesta a la pregunta es doble. Por una parte, hacer viva la frase de san Agustín que dice:
«Ama y haz lo que quieras». Por otro lado, mi propósito es lograr que se evadan de la cruda realidad y conecten con el rico escenario que le proporciona la obra literaria, logrando así que siempre
es uno joven para imaginar y recrear un mundo
lleno de fantasía, de paz y de amor.»
Miguel

«...si després de la rialla els fas un petó, veig que
els seus ulls brillen, estan contents. Aquest record
marxa amb mi cap a casa, i durant la setmana el
tinc present...»
Núria
«Ser voluntària significa passar una bona estona
amb els avis, fent que durant uns moments s’oblidin de tot i només s’ho passin bé. M’agrada veure
com s’ho passen bé parlant de quan eren petites
o explicant de què feien.»
Carla
www.fundacioassis.org

«M’omple més a mi que al Pere!»
Josep Maria

«Ser voluntari a Assís m’aporta
una activitat d’alt contingut espiritual, especialment amb aquest
grup de persones grans es dona
una molt bona comunicació a
aquest nivell. Clarament es viu
que no pas una activitat on cal tenir un cos especial sinó que cadascú amb el seu pot fer-lo servir de vehicle per a una finalitat
superior. Amb aquest ioga he
acompanyat a persones que ja
no hi són aquí i en algunes em
plau saber que els va ajudar en
aquest final d’etapa. En definitiva, és una experiència riquíssima
per la que dono gràcies.»
Kavi

4. LA RESIDÈNCIA ASSÍS | 11

4. LA RESIDÈNCIA ASSÍS
VIURE ACOMPANYAT!

110

90

places privades

23

homes

places

20

places concertades
per la Generalitat

85

dones

21
86,9
106
124

ingressos
mitjana edat
ingrés
mitjana
d’ocupació
usuaris/es
atesos

92
16
21
3

anys mitjana
edat èxitus
defuncions
canvis
de tipologia
canvis de tipologia
de privada a pública

www.fundacioassis.org
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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

07

02

ACOMPANYEM
espiritualment

MILLOREM
la qualitat
de vida

03

06
MANTENIM
i POTENCIEM
les habilitats
socials

05
MANTENIM
les capacitats
cognitives
i funcionals

POTENCIEM
l’autoestima
i la pròpia
identitat

04
FOMENTEM
l’autonomia
personal

D’ON SÓN ELS NOSTRES RESIDENTS?
Són residents, principalment,
de la comarca del Vallès i Barwww.fundacioassis.org

celonès, també tenim residents
del resta de Catalunya.

70%
provenen
del Vallès
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PARTICIPACIÓ
Quina valoració fan els residents d’Assís?
El 2018 hem realitzat una enquesta de 40 preguntes que ens han
servit per valorar i millorar la

92
ENQUESTES
entregades
a persones residents
i/o a persones
de referència

60%
de les persones
residents se sent
MOLT FELIÇ
de viure a Assís

nostra eficiència en els serveis
d’atenció i tracte a totes les persones residents de la Casa Assís.

67 72,8%
enquestes
respostes

enquestes
contestades

n t u ac i ó

9

Pu

sobre 10

www.fundacioassis.org
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DAFO de l’enquesta que en podem extreure’n per destacar:
POSITIUS

NEGATIUS

per a assolir objectius

per a assolir objectius

atributs de l’empresa

ORIGEN INTERN

FORTALESES
• Els residents se senten a
gust i bé a la Residència
Assís.

DEBILITATS
• Les instal·lacions estan
velletes i estem sovint de
reformes.

• Disposen d’intimitat a la
seva habitació.
• Tenen molta confiança en
la capacitat professional
del tot el personal que treballa Assís.
• Fem moltes activitats.
• El menjar és abundant.

atributs de l’ambient

ORIGEN EXTERN

OPORTUNITATS
• Donar a conèixer la Residència Assís al Vallès.
• Donar a conèixer a persones grans que viure acompanyat i atès abans de ser
depenent és qualitat de
vida.

www.fundacioassis.org

AMENACES
• Disminució de les ajudes
públiques per al col·lectiu
de gent gran.
• Residents que ingressen
a la Residència amb més
graus de dependència.

Conclusions
Donar a conèixer la Residència
Assís i la tasca social que hi fem,
i poder establir xarxa amb entitats
i empreses del territori per ser més
sostenibles, creant sinèrgies de valor que ens ajudin a créixer.

«Tinc 96 anys ,
no tinc família i aquí
em sento acompanyada,
assistida i estic
tranquil·la
i estimada»

«A Assís
no parem
de fer
coses»
«Gràcies
per
una vellesa
molt feliç»

«La Residència
és casa meva des de
fa molts anys. La meva
habitació és un raconet
de la meva vida»

«Em trobo
molt bé en
aquesta casa»

16 | MEMÒRIA SOCIAL 2018

EL NOSTRE EQUIP HUMÀ

55

53
dones

treballadors
homes

4

2

alumnes en pràctiques

100%

Tots els treballadors de la Fundació Privada i Benèfica Assís, sigui quin sigui el seu càrrec, tenen
una influència directa o indirecta
amb els residents.

Antiguitat

31 menys de 5 anys
10 de 5 a 10 anys
3 de 10 a 15 anys
6 més de 15 anys
5 noves incorporacions
se sent orgullosa
de treballar
a Assís *

Com a professionals tenen unes
competències transversals molt
ben definides i que esdevenen necessàries per treballar a la Fundació, tal com sensibilitat interpersonal, respecte i confidencialitat,
treball en equip i compromís amb
la Fundació.

716 19
hores de formació

80%

formacions

creu que es
conserven els valors
fundacionals *

(*) Enquesta realitzada als treballadors/es d’Assís l’any 2018.

www.fundacioassis.org
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Servei de Gestió
Direcció
Departament de persones
Fundraising, Comunicació i Voluntariat
Administració
Responsable de Serveis
Recepció
Manteniment

Serveis directes d’Atenció
de la Vida Diària (AVD)

ACTIVITATS NOVES
I PROJECTES 2018
Activitats noves
L’any 2018 hem estrenat noves activitats, però hem mantingut les activitats programades per fomentar l’envelliment actiu com són el taller de memòria, coral, teatre,
etc. Així com la celebració de festes anuals, el dinar de
germanor, celebració dels sants, Nadal i festes populars,
sortides i cinema, etc...
Les noves activitats han estat molt participades!

Servei social: Treballadora Social
Servei sanitari: Metge i Infermeres
Servei de Psicologia
Servei AVD: Equip Gerocultor
Servei de Fisioterapeuta i Rehabilitació

Petanca

Passejades amb Aperitiu

Tallers de cuina

Jocs a la fresca en família i amics

Coral/concerts

Pessebre Vivent

Servei d’animació: Educadora Social
Servei de Teràpia Ocupacional
Servei de Bugaderia i repàs de la roba
Servei de Cuina

18 | MEMÒRIA SOCIAL 2018

Hem repetit!
PROJECTE

Intercanvi generacional
«Fem Memòria» amb l’Institut Salas i Xandri de Sant Quirze. Treball de sintesi 3r
d’ESO. Compartir coneixements i experiència ambdues direccions, a uns els fa sentir-se
grans i d’altres els fa sentir-se joves!
Contacontes a l’escola bressol «El Patufet». Els nostres avis i àvies han anat a l’escola bressol a explicar contes als nens i nenes
de P2 i P3. Una experiència molt enriquidora
i gens fàcil , teatre i memòria per a un públic
molt exigent!

PROJECTE

Espais solidaris
Estances de la casa que les han gaudit persones de fora i que ens ajuden a ajudar!
• Celebració de Comunió al jardí d’Assís
• Sant Quirze Natura
• Rodaje de la sèrie Matar al Padre de Movistar

4. LA RESIDÈNCIA ASSÍS | 19

PROJECTE

Activitats en xarxa
Les Resiolimpíades. Competició entre residències, organitzat per l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Sant Jordi a Assís amb l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i voluntaris de la Creu Roja,
les persones depenent de Sant Quirze poden
gaudir de la rosa i el llibre amb música i poemes amb la nostra companyia. Un gran dia!

www.fundacioassis.org
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5. DADES ECONÒMIQUES
La transparència dels comptes anuals de la Fundació Privada i Benèfica Assís es recolza en una auditoria oficial, realitzada pels Auditors alkain i riba.

2%

1%
5%

www.fundacioassis.org

3%

14%
53%
25%

12%

INGRESSOS * 10%
privats
70% serveis
(1.813.000 €)
públics (places concertades
10% serveis
de la Generalitat) (255.000 €)
12% llegats i herències (325.000 €)
2% donacions (60.000 €)
privades
1% subvencions
i públiques (28.000 €)
5% altres ingressos (102.000 €)

5%

70%

DESPESES *
53% despeses personal (1.250.000 €)
25% aprovisionament (576.000 €)
serveis
14% altres
d’explotació (336.000 €)
5% amortitzacions (124.ooo €)
3% altres despeses (53.000 €)
* Consultar detalls a la nostra web.
Auditoria realitzada pels
Auditors alkain i riba
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INVERSIONS

120.000 €
TOTAL INVERSIONS

Dins del Pla de Reforma del 2015-2025
• Sostre de Can Pagès
• Zona assistida
• Adequació i reforma en 4 habitacions
• Adequació i reforma en 2 banys assistits
• Renovació de 6 plats de dutxa
• Compra d’un grup electrogen

• Reparacions vàries
(calefacció, bugaderia, rentaplats)
• Compra d’una grua bipedestal
• Mobiliari zona assistida
(sillons i taules)
• Compra rentaplats
per a l’office zona assistida

www.fundacioassis.org
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6. XARXES SOCIALS I COMUNICACIÓ
A Facebook
ja tenim
323 seguidors!
FUNDACIÓ
BENÈFICA ASSÍS

PUBLICACIONS

A Instagram
ja tenim
195 seguidors!
FUNDACIO_ASSIS

L’any 2018 ha estat un any que s’ha apostat en
crear una senyalètica dins la Casa, per ajudar
a les persones residents, professionals i visites
a poder orientar-se millor.

Editem dos cops
l’any la revista
La Família Assís
feta pels nostres
residents i residentes
Anunci
al Diari de
Terrassa

Article
al Diari de
Terrassa

També totes les persones que hi treballem
anem identificades, per tal que tothom sàpiga qui som i quina tasca fem
dins d’Assís.
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Contacti tres,
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estarem
e’l
d’atendr
ASSÍS
I BENÈFICA
PRIVADA
FUNDACIÓ s/n
ich,
Vallès
Can Pons
Quirze del
05
08192 Sant 16 / 93 721 47
41
93 721

Els nostres residents

Aquí,
casa
com a

Assís
ResidAència
la residència Assís viuen persones procedents
Informació
geogràﬁ
del:l’entorn geogràﬁc
ﬁc de Sant Quirze del Vallès i del
a Socia
.es
Treballador
ial@fassis Persones amb les quals compartim valors i
Barcelonès.
treballsoc
Assís
que se senten atretesﬁca
Benè per la tasca que desenvolupem.
Privada i
Fundació
Informació Treballem
tariat:de manera multidisciplinària per tenir
g / volundels àmbits
Fundraisin curaio@f
assis.esmés importants de la vida dels nostres
nicac
comu residents: la salut, l’estat emocional, l’entorn sociofamiliar i les necessitats espirituals es tracten de manera

org
coordinada
acioassis. i transversal de la mà del nostre equip.
www.fund benèﬁca Assís
Fundació
assis
Busquem, en deﬁ
deﬁnitiva,
ﬁnitiva, una estada confortable
Fundacio_
que afavoreixi un envelliment actiu i saludable.

Els serveis que oferim als nostres residents són molt
amplis i adaptables a cada persona:
perso
ona:

www.fundacioassis.org

• Assistència
istència a la vida diària. Facilitar l’autonomia, les
ajudes necessàries per mantenir el benestar, la higiene,
l’alimentació, la cura de l’aspecte personal i de l’entorn.
Posem molta atenció a les emocions i a les necessitats
que es poden presentar en el dia a dia.

Tríptic

rg

Aquí, com a casa

ioassis.o

dac
www.fun

• Fisioteràpia i rehabilitació. Treballem pel manteniment
de les funcions físiques dels residents.
• Cura de la salut. Seguiment en cas de malalties
cròniques i/o agudes, diagnòstic i tractament de
malalties puntuals i derivació dels pacients als
especialistes i/o centres si escau.
FUNDACIÓ
A

ASSÍS

• ÈFIC
social. Oferim suport social, atenció als vincles
Atenciógran
BEN
cia de gent
Residènfamiliars

i gestió dels possibles ajuts i tràmits amb els
ens públics.

• Suport psicològic. Promou l’estimulació
neuropsicològica, el benestar emocional
emocional i fomenta els
elss residents
mitjançant activitats de grup.
vincles entre
e el
id
• Dietètica i nutrició. L’empresa externa encarregada
de la cuina prepara els plats, que gaudiran els residents
i treballadors, a les nostres pròpies instal·lacions sempre
amb la supervisió i programació d’una dietista.
Els serveis de neteja i bugaderia garanteixen un ambient
net, saludable, de gran seguretat i confort per als usuaris.
La residència compta amb un transport propi.

La Residència ASSÍS consta de tres ediﬁcis,
estructuralment connectats i construïts en diferents
èpoques, envoltats d’un ampli jardí.
Les dependències:
• 94 habitacions amb bany: 78 individuals i 16 dobles.
• 6 banys assistits, localitzats a les diferents plantes.
Consta de 5 sales polivalents, una d’elles exterior,
2 capelles (una d’elles al jardí), 2 menjadors, teatre,
biblioteca, perruqueria / barberia, sala de vetlla, pàrquing i
jardí.
Les habitacions tenen balcó amb una magníﬁca vista al
jardí i bany individual.
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7. 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

FUNDACIÓN PATRONATO PONSICH
PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

Vols ser voluntari/a?
comunicació@fassis.es
tel. 93 721 41 16
http://www.fundacioassis.org/
necessitem-voluntaris-com-tu/

Vols ser soci?

Vols fer una donació?

comunicacio@fassis.es
tel. 93 721 41 16

ES91-2100-0362-16020002-0633

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

