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CARTA DEL PRESIDENT
El 8 d’octubre de 1971, ara fa quaranta-vuit anys, al
dietari del nostre fundador el frare caputxí Pare Lleó
de Vilalba, hi apareix aquesta anotació «Avui a la
reunió del Consell Pastoral del Convent de l’Ajuda,
proposo i dic que enfocaré la campanya dels vells.
Caldrà començar una campanya per recollir fons i
consentiments i anar a estudiar l’aspecte dels avis
en totes les formes i necessitats.»
Aquesta acció, amb l’empenta de les 2.316 persones, el nom de les quals figuren al dietari i amb
moltes altres de gestió anònima, van possibilitar la
creació de l’Obra d’Assís, una Residència per a gent
gran, feta possible com diu el mateix fundador «per
una escampadissa de col·laboradors, agents, benefactors, residents, directors, personal, etc.»
Hi ha milers d’hores de reunions i estudis, d’illusions i desenganys, d’insomnis i d’alegries. I, sobretot, d’amor.
L’amor fraternal i franciscà ha estat en l’origen
i en el sosteniment de l’Obra, és la intenció sempre
volguda i la realitat viscuda.
Entre tots hem fet un bé positiu, avui dia la Fundació Privada i Benèfica Assís és la que gestiona o
governa aquesta magnífica Obra que alberga tres
edificis annexats de més de 5.000 m2, envoltats

d’una gran finca i jardí als afores de Sant Quirze
del Vallès.
Amb 94 habitacions, a més de sales polivalents,
capella, 2 menjadors, teatre i biblioteca, acull a 110
avis que són atesos i cuidats per més de 60 treballadors professionals.
Treballadors professionals, escollits també amb
cura, procurant que sentin com a seva l’Obra d’Assís, cuidant del seu equilibri familiar i que fins avui,
podem dir que són la base i el sosteniment actiu de
tota la nostra Obra.
L’objectiu principal és donar la màxima atenció a la gent gran acollida, amb l’afegit que guia la
nostra Obra, «respecte, estimació i comprensió».
Volem que els nostres avis, a més de tenir una
vida confortable, s’animin a participar amb alegria
de les moltes activitats que per a ells iniciem, amb
l’objectiu d’aconseguir un envelliment més actiu i
saludable.
Així, aquest 2019 hem promogut les relacions
d’intercanvi generacional, amb visites setmanals
dels nostres avis als petits d’1 a 2 anys (escola bressol «El Patufet»), també han vingut diverses vegades a la Residència, nois i noies de 16-17 anys de
l’Institut Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès i

www.fundacioassis.org
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de l’Escola Ramon Fuster, entre altres escoles de primària. Els resultats han estat molt bons, tant per als
voluntaris com per a la nostra gent gran.
El voluntariat el trobem també en els orígens i
en el manteniment de l’Obra d’Assís, actualment tenim un equip de més de vint persones voluntàries,
compromeses en fer periòdicament acompanyament a les persones que més ho necessiten.
Altres festes molt celebrades i molt participades són el Pessebre Vivent, una festa tradicional
que cada any celebrem amb els nostres avis i treballadors com a actors, desplegant tot de quadres
del pessebre per totes les cases de la Residència i
pels jardins.
Són centenars les persones que cada any venen
a veure’l.
Assajos a la Coral dels residents, sortides, festes i celebracions pròpies per mantenir sempre alt

6

patrons

110
30

www.fundacioassis.org

residents

voluntaris

l’ànim i l’esperit, tant de treballadors com de residents.
És per això que diem que «Donem vida a la Vida!»
Després de 48 anys, som continuadors d’aquesta Obra, que com a Fundació de caire social, en un
món on sembla que s’incrementa la fragilitat i l’exclusió social, seguim el camí del compromís i la
transparència per tal d’ajudar a fer un món millor.

Carmel Gasol Mora
President de la Fundació
Privada i Benèfica Assís

22
+100

persones
ajudades

59

col·laboradors

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

www.fundacioassis.org
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2. LA FUNDACIÓ PRIVADA I BENÈFICA ASSÍS
EL PATRONAT D’ASSÍS
President | Carmel Gasol Mora
Vicepresident | Fra Eduard Rey
Secretari | Josep Senespleda
Vocals | Montserrat Andreu
Maria Cambray
Fra Gil Parés

La Fundació, a través de la Residència Assís, des de fa
48 anys atén i cuida a persones grans per a que puguin
viure a la Residència, quan aquestes tenen mancances
econòmiques i cap suport familiar, vetllem
per a que visquin en comunitat sentint-se estimades.

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, 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 2019?

20

130.000 €

cost

=

l’equivalent a

6

places residencials

residents

18%
35%
35%

residents d’Assís
són ajudats
per la Fundació
diferents graus
de dependència
persones
solteres

70%
89,1
9

dones

2

defuncions
al 2019

mitjana d’edat
mitjana d’anys
com a residents/es

www.fundacioassis.org
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QUI ENS HA AJUDAT A PODER CUIDAR-LES?
Gràcies a les subvencions públiques que ens han atorgat a la Fundació Privada i Benèfica Assís, així com
les col·laboracions privades que hem tingut, aquest

25%
públiques

2019 hem pogut donar suport a totes les persones
residents que acollim a la Residència Assís.

• Diputació de Barcelona: Projecte Autonomia
en la Vida Diària: 3.800 €
• 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 de rehabilitació de
2 habitacions i 2 banys i llits elèctrics: 12.000 €
• COSPE: Fomentar activitats d’envelliment
actiu: 1.900 €
• Aportacions de particulars
(socis i donants): 50.000 €

75%
privades

• Oficina Sant Quirze Caixa Bank:
Projecte d’1 grua elèctrica: 4.500 €
• Obra social ”La Caixa”: Projecte de
compra de 100 cadires per al menjador
i sala d’activitats: 12.000 €
• Fundació Ponsich: Apadrinament
de 2 residents: 6.000 €
• Donacions en espècies:
—FCVS: 4 pantalles d’ordinador
—Donalo ong: 2 taules de despatx

www.fundacioassis.org

137
8
19%
78
5

socis

socis nous

residents
i familiars

mitjana d’edat

baixes èxitus
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ELS/LES NOSTRES VOLUNTÀRIES D’ASSÍS
El nostre voluntariat té un paper específic en la nostra Fundació, complementari i no substitutori del
treball professional, aportant una altra mirada a la

30
voluntaris/es

+100

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!

6

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

6

voluntaris/es
Patronat

2

voluntaris/es
assessorament

12
7

voluntaris/es tallers: ioga,
escacs, literatura,
reminiscència i tecnologia

4

voluntaris/es
Creu Roja

14

850 h
18 h

Voluntariat
compromès

voluntaris/es
acompanyaments

voluntariat (novetat 2019)
servei comunitari (tardes de joc)
Institut Salas i Xandri

Voluntariat
de col·laboracions
puntuals (concerts
i obres de teatre)
www.fundacioassis.org
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Què diuen algunes de les nostres voluntàries
sobre que els aporta fer de voluntàries a Assís?
«Fer de voluntària és una experiència enriquidora,
em sento estimada i molt agraïda»
«Compartir estones amb una persona
que està sola i que li agrada comunicar-se
m’hi he trobat molt bé. Deixes de ser
egoista, deixo de pensar
en mi mateixa,
amb la meva família»
«Conversem i conversem
de tot, és el nostre moment,
que ens passa volant»
«Compartir amb els residents
coneixements crec que m’omple tant
com a ells!»

www.fundacioassis.org
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3. LA RESIDÈNCIA ASSÍS
DONEM VIDA A LA VIDA!

110

90

places privades

32

homes

places

20

places concertades
per la Generalitat

76

dones

18
88,8
89
108
124

ingressos
(6 homes i 12 dones)

mitjana d’edat
ingrés
mitjana d’edat
residents d’Assís
mitjana
d’ocupació

88,3
17
21
3

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

usuaris/es
atesos
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

POTENCIEM
l’autoestima
i la pròpia
identitat

05
MANTENIM
les capacitats
cognitives
i funcionals

04
FOMENTEM
l’autonomia
personal

D’ON SÓN ELS NOSTRES RESIDENTS?
Són residents, principalment, de la comarca del Vallès
i Barcelonès, també tenim residents de la resta de Catalunya.
www.fundacioassis.org

70%
provenen
del Vallès

«Tothom
és molt amable
i em cuiden
molt bé!»

«Des de
que visc a Assís
no pateixo
per res»

«Soc
a casa
meva»
«No tinc
temps per
avorrir-me»

«Tant de bo
hagués vingut
abans a viure
a Assís»
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ACTIVITATS I PROJECTES 2019
Servei comunitari - tardes de jocs (curs 2019-2020)
El Servei comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades
pel currículum de Secundària, la competència social i ciutadana.
Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg
de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular
experimentin i protagonitzin accions de compromís
cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania
i posin en joc els seus coneixements i capacitats al
servei de la comunitat.
És una proposta educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol

26,6%
16
12,5%
14 h
www.fundacioassis.org

projecte on l’alumne posa els seus coneixements
i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un
ciutadà des de la pràctica.
Els alumnes han passat bones estones amb els avis,
a més d’establir vincles d’amistat i descobrir com
és d’important que se sentin escoltats i acompanyats. De fet, hi ha alumnes que hi han tornat voluntàriament o que ara manifesten que els hauria agradat fer més hores.
Cal esmentar que alguns alumnes s’han ofert voluntaris per fer més hores de les que els corresponia a
la Fundació Assís.

alumnes 4t ESO
han optat per estar
amb els residents
alumnes han passat
molt bones estones
amb els residents
alumnes han tornat
fent voluntariat
hores voluntàries a jugar
amb els residents
(octubre a desembre)

Institut
Salas i Xandri
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Què opinen els nois i noies de l’Institut Salas i Xandri
de l’experiència que han viscut?
«Participar en aquest projecte m’ha recordat la importància de passar temps amb els més grans, tenen moltes coses a dir i bons consells a donar.»
«Jo surto molt content i satisfet d’aquesta experiència tan enriquidora i gratificant que m’ha fet conèixer a gent tan meravellosa, tenir un aprenentatge
tan complet i que realment m’ha omplert molt interiorment, fent-me sentir realitzat amb la tasca que
he desenvolupat a la Residència.»
«Haver fet el Servei comunitari aquest any crec que
ha sigut una de les activitats més enriquidores i
que més valors m’han aportat de tot el curs. Crec que
m’ha fet canviar una mica la perspectiva i la manera de veure les coses, ja que moltes vegades no valorava les petites coses i petits detalls com una simple
abraçada o una partida a un joc de taula o qualsevol
altra petit gest que als avis els alegrava el dia.»
«Realment la il·lusió que es veia als seus ulls quan estaven jugant i quan ens havíem d’anar i volien que
ens quedéssim, m’ha semblat uns moments molt bonics que repetiria més cops.»
«M’ha fet adonar-me del valor i la importància de la
memòria i del poc que la valorem.»

www.fundacioassis.org
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Activitats programades
Les activitats que són programades pels nostres
tècnics, principalment, estan enfocades a fomentar l’envelliment actiu. Estan organitzades segons

les capacitats cognitives de la persones residents,
amb l’objectiu de que siguin el màxim de participades i divertides.

Totes les activitats són de participació voluntària:
El Rollo (psicomotricitat) • Passejades a Can Feliu • Petanca • Tallers de cuina • Coral/concerts • Tallers
de memòria • Jocs cognitius/manualitats • Sortides i excursions • Piscinetes al jardí

www.fundacioassis.org
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Tenim residents que són experts amb temes i que volen compartir els seus coneixements.

Projectes
Projecte | Intercanvi generacional (3r any)
• «Fem Memòria» amb l’Institut Salas i Xandri de
Sant Quirze. Forma part curricular del Treball de
síntesi de 3r d’ESO. Compartir coneixements, recordar com eren les coses i veure com han evolucionat
són experiències que van ambdues direccions, alguns els fa sentir grans i d’altres els fa sentir joves!

• Juguem junts amb «El Patufet». Els nostres residents han anat, un cop al mes, a l’escola bressol a
visitar les nenes i nens de 2 anys. Han compartit
estones de complicitat, de joc i de molta tendresa.

www.fundacioassis.org
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Projecte | Activitats en xarxa

• El Sant Jordi d’Assís amb l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i les persones voluntàries de la
Creu Roja fem possible, des de fa 3 anys, celebrar
una diada molt especial a Assís amb les persones de-

pendents de Sant Quirze que poden gaudir de la rosa i el llibre i també de música i poemes tot passant
un matí acompanyats dels nostres residents. Enguany ens va ploure però va ser un gran dia!

• Les Resiolimpíades. Competició que participem entre residències, organitzat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
i es troben emmarcades dins les
activitats de la Setmana de la
Gent gran.
• L’homenatge que fa l’Ajuntament a les persones que han
fet 90 anys durant l’any 2019.
Activitat emmarcada dins de la
setmana que es dedica a la gent
gran.

www.fundacioassis.org
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Projecte | Pessebre Vivent Solidari d’Assís (2a edició)
Les persones residents, treballadores i també familiars han col·laborat per poder fer el II Pessebre Vivent Solidari d'Assís. Hem comptat amb el suport
de l’Ajuntament de Sant Quirze i d’entitats i empreses que ens han facilitat materials per poder-ho fer
possible.

Durant una tarda, la casa Assís es converteix en un
gran pessebre. Hi ha representats 9 quadres d’escenes bíbliques.
Aquest segon any hem rebut la visita de més de 300
persones i hem recaptat al voltant de 1.000 €!, diners que han anat destinats a ajudar a persones residents que són apadrinades per la Fundació .

www.fundacioassis.org
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EL NOSTRE EQUIP HUMÀ
Tots els treballadors de la Fundació Privada i Benèfica Assís, sigui
quin sigui el seu càrrec i ja que tots
tenen una influència directa o indirecta amb els residents, 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.
La Fundació té cura de l’equip treballador amb l’objectiu de mantenir el bon clima laboral i, sobretot,
tenint present la conciliació familiar amb la laboral.
La baixa tasa que tenim de sinistralitat laboral denota la integració efectiva de la prevenció de riscos laborals.
La Fundació garanteix la seguretat a la feina de tot el personal i entrega, amb caràcter previ a la seva
contractació, el protocol d’actuació per evitar riscos laborals, d’acord amb cada perfil contractat.

www.fundacioassis.org

59

+2
treballadors/es

4

treballadors/es

noves
incorporacions

Sinistralitat laboral

3,51%

sinistralitat

Formació

670
21

hores
de formació
formacions

Antiguitat

40 menys de 5 anys
12 de 5 a 10 anys
3 de 10 a 15 anys
4 més de 15 anys
2 jubilacions
14 contractacions
temporals
7 contractacions
indefinides
3

treballadors/es
amb discapacitat
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Servei de Gestió
Direcció
Departament de persones
Fundraising, Comunicació i Voluntariat
Recepció
Responsable de Serveis
Administració
Manteniment

Serveis directes d’Atenció
de la Vida Diària (AVD)
Servei social: Treballadora Social
Servei sanitari: Metge i Infermeres
Servei de Psicologia
Servei AVD: Equip Gerocultor
Servei de Fisioterapeuta i Rehabilitació
Servei d’animació: Educadora Social
Servei de Teràpia Ocupacional
Servei de Bugaderia i repàs de la roba
Servei de Cuina

www.fundacioassis.org
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4. 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.

1%

2%

INGRESSOS *
privats
80% serveis
(1.882.000 €)
públics (places concertades
12% serveis
de la Generalitat) (286.000 €)
1% llegats i herències (31.000 €)
2% donacions (52.000 €)
privades
1% subvencions
i públiques (30.000 €)
4% altres ingressos (100.000 €)

2%

15%

1%
4%

53%
25%

12%

* Consultar detalls a la nostra web.
Auditoria realitzada pels
Auditors Alkain i Riba

5%

80%

DESPESES *
53% despeses personal (1.413.000 €)
25% aprovisionament (574.000 €)
serveis
15% altres
d’explotació (322.000 €)
5% amortitzacions (126.ooo €)
2% altres despeses (7.000 €)

-61.000 €
RESULTAT DE L’EXERCICI
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INVERSIONS

98.000 €
TOTAL INVERSIONS

Dins del Pla de Reforma del 2015-2025
• Adequació i reforma en 4 habitacions

• Placa vitroceràmica per a l’office d’infermeria

• Adequació i reforma en 2 banys assistits

• Microones per a la zona d’infermeria

• Renovació de 6 plats de dutxa

• Compra d’un equip de música Cd
per a la zona d’infermeria

• Compra d’1 grua bipedestal per a infermeria
• Instal·lació dels intercomunicadors de recepció,
auricular i polsador

• Intercomunicador per a l’edifici de Can Pagès
• 110 cadires per al menjador i sala de jocs

• Compra de llits elèctrics

• Instal·lació de 3 mosquiteres de finestra

• Càmera de vigilància de l’entrada a la residència
i monitor de control

• Compra de 4 butaques per a infermeria

www.fundacioassis.org
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5. XARXES SOCIALS I COMUNICACIÓ
A Facebook
ja tenim
395 seguidors!

FUNDACIÓ
BENÈFICA ASSÍS

A Instagram
ja tenim
350 seguidors!

PUBLICACIONS
Artic
Article
al Di
Diari de
Terrassa
Terr

FUNDACIO_ASSIS

Caiguda de l’avet
(8 d’abril de 2019)
Tardor. L’Ajuntament
de Sant Quirze té un cens
d’arbres, i a Assís tenim
una alzina mil·lenària

Cartell del
II Pessebre Vivent
Solidari d’Assís, 2019
www.fundacioassis.org
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6. 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 caminar 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

