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CARTA DEL PRESIDENT
L’any 2021 és principalment l’any que estem convivint i superant la pandèmia de la Covid-19.
Diu la dita que «després de la tempesta bé la
calma», i cercant aquesta calma, amb el record de
la lluita sense treva, per acompanyar els nostres residents en moments tan difícils i amb l’agraïment
que mai podrem acomplir a tots els treballadors que
tant han ajudat en aquests dies grisos, és també el
moment de cercar nous horitzons, dies de sol i de
cel blau, per continuar fent realitat el somni del nostre fundador, el caputxí Pare Lleó de Villalba: «Que
aquesta casa, aquesta residència sigui instrument
del nostre amor vers la gent gran.»
Després del confinament i de les restriccions a
què ens vam veure obligats, han tornat les visites de
familiars i amics. Quina alegria amb les primeres
abraçades i sortides a l’exterior i a casa dels familiars!
En aquest món que vivim, que ens fa sentir dèbils
i fràgils, cal més que mai, la nostra aportació de pau i
de bé, també de professionalitat per cuidar i protegir
els avis que tenim encomanats.
I no estem sols en aquest repte, perquè enmig de
la crisi hem tingut la valuosa ajuda del Centre d’Atenció Primària (CAP), dels seus metges i inferme-

res, cuidant dels nostres malalts, també de l’Ajuntament de Sant Quirze, de la Creu Roja, de persones voluntàries que han acompanyat els residents quan es
trobaven sols.
Són moments com aquests els que posen en relleu la gran quantitat de solidaritat que hi ha entre
nosaltres.
I amb renovades forces i l’ajuda de diverses institucions, hem continuat amb les reformes de les habitacions, amb una entrada important de nous resi
dents i amb la recerca de noves vies per garantir un
futur estable i durador.
És un motiu de joia i d’alegria per a tots nosaltres,
mantenir viu aquest projecte, aquesta obra en favor
de la gent gran que, arribant als cinquanta anys d’existència, acull a prop de cent deu avis i àvies i dona
feina a més de vuitanta treballadors.
Gràcies a tots i a totes els que ho han fet i ho feu
possible!

Carmel Gasol Mora
President de la Fundació
Privada i Benèfica Assís

www.fundacioassis.org
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1. LA CASA ON ESTIMEM LA GENT GRAN
Missió

Visió

Valors

Acollim i vetllem de
manera professio
nal i càlida a les persones grans, fent-les
sentir en comunitat
i família, perquè no
envelleixin soles a
la nostra Residència
Assís.

Desenvolupem una
tasca social envers
la gent gran, donantlos suport i acolliment integral.

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.

5
14
32

patrons

104
23

persones
ajudades

residents
atesos
voluntaris

59
3

L’ÒRGAN DE GOVERN:
EL PATRONAT D’ASSÍS
President | Carmel Gasol Mora
Vicepresident | Fra Eduard Rey
Vocals | Montserrat Andreu
Agnès Millet Pérez
Fra Arun Renald Stephen
Secretari (no patró) | Josep Senespleda

professionals

vacunes

noves persones residents a Assís

El fundador caputxí Pare Lleó deia: «ASSÍS no és una casa
que sigui l’avantsala de la mort, sinó un lloc ple de vida i d’alegria!»
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2. LA TASCA DE LA FUNDACIÓ DEL 2021
2.1. COM AJUDEM LES PERSONES GRANS?
La Fundació, a través de la Residència Assís, fa possible que persones amb problemes de solitud puguin
viure una vellesa acompanyada, fent-les sentir que
són estimades i que formen part d’una comunitat.
• Oferim una llar i tota l’atenció professional.
• 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 el finançament (públic i privat) per a poder costejar la seva estada a la casa on estimem la
gent gran.
• Cerquem persones voluntàries perquè facin una
estona d’acompanyament i estableixin lligams de
complicitat amb persones que no tenen xarxa social.

2.2. A QUI HEM AJUDAT L’ANY 2021?
La Fundació ha acompanyat a viure en comunitat aquest 2021 a:

14

persones

91,2

cost

mitjana d’edat

144.600 € =
10
4
12,7%

dones amb mitjana d’edat
homes amb mitjana d’edat

12,8

anys, mitjana com
a residents d’Assís

Estat civil:

60%

persones
viudes

30%

6,7
92,5
87,5

equivalent a

places residencials

de les persones residents
són ajudades per la Fundació

dones
solteres

10%

persones
divorciades

1

defunció l’any 2021
(92 anys)
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2.3. Q UI ENS HA AJUDAT AQUEST 2021?
COL·LABORACIONS

98%
Ajudes privades

• Oficina Sant Quirze Caixa Bank:
7.400 €
• Fundació Ponsich: Apadrinament
de 2 persones residents: 6.000 €
• Fundació Ponsich: Reforma de
la Plaça de l’Amistat: 10.996 €
• Fundació Roviralta: Un forn nou
per a la cuina: 3.000 €
• Aportacions de particulars
(socis i donants): 45.400 €

22
104

donacions
puntuals
socis

= 29.400 €
= 16.000 €

32% són familiars i residents
Socis/es

6
1

baixes
èxitus

84
4

baixa
voluntària

www.fundacioassis.org

mitjana
d’edat
socis nous

• Loteria d’Assís, la Grossa
i la Panera solidària: Tendal per a
la zona assistida: 1.000 €

2%
Ajudes públiques

• Subvencions en l’àmbit social
a càrrec de l’assignació
de l’IRPF 2020:
Generalitat de Catalunya,
Departament de Treball,
Afers Socials i Família:
Projecte de rehabilitació
de 2 habitacions i 2 banys
(publicada l’any 2022): 11.800 €
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2.4. L ’EQUIP DE VOLUNTARIS D’ASSÍS 2021
Enguany hem pogut reprendre, de manera molt prudent i quan el protocol sanitari ho ha permès, la presència a dins la casa de persones voluntàries. Des
de setembre del 2021 és quan vam poder iniciar el
voluntariat presencial. Però hem mantingut el voluntariat virtual, en 4 persones residents, des de que
es va iniciar amb la pandèmia. El nostre voluntariat
té un paper específic en la 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.

El nostre equip de voluntaris del 2021 ha disminuït
en un 2%, degut a l’edat de les persones voluntàries
i per causa dels efectes de la pandèmia.
«L’esperit de les persones voluntàries es manté intacte. Segueixen creant complicitats amb les persones residents.»

4

voluntaris

3

voluntaris
presencials

4

voluntaris
Apropant-nos a una «normalitat» ha permès anar
recuperant el voluntariat d’acompanyament, de manera interrompuda a causa dels brots i les onades de
contagi que es van anar tenint durant el 2021. Tot i
així, s’ha pogut recuperar de manera presencial a partir del tercer trimestre els tallers de ioga i de manua
litats.

6
voluntaris
puntuals

➝ 400 h/any
visites virtuals setmanals

➝ 270 h/any
tallers setmanals

➝ 350 h/any
acompanyament
individual/presencial

➝ 6 h/any
Concerts de música,
xerrades, activitats d’oci
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Voluntariat jove, servei a la comunitat
Intercanvi generacional amb l’Institut Sala i Xandri de Sant Quirze del Vallès
Tarda de jocs , conversa i complicitat
Els voluntaris joves de l’Institut Sala i Xandri de Sant
Quirze del Vallès van iniciar a l’octubre el servei a

la comunitat, venint una tarda a la setmana a fer jocs
de taula amb les persones residents.

20

alumnes de 16 anys

100 h

de voluntariat
d’intercanvi generacional
www.fundacioassis.org
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3. LA RESIDÈNCIA ASSÍS DEL 2021
AMB LES VACUNES POSADES!

3.1. DADES GENERALS

110

places

81
residents

90
20

places privades
places concertades
per la Generalitat

89
66
15
86,4

mitjana d’ocupació
a la Residència
l’any 2021

dones
homes
mitjana d’edat

DESEMBRE 2021

places

GENER 2021

110

99
residents

76
23
88,5

dones
homes
mitjana d’edat

www.fundacioassis.org
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13

10

9

0

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

3r
TRIMESTRE

4t
TRIMESTRE

INGRESSOS

32

Noves persones
residents a Assís

12

Èxitus

Baixes
voluntàries

5

canvis de
tipologia

5
7
3

23
9
dones
homes

dones

86 anys mitjana d’edat

homes

88 anys mitjana d’edat

90,18
mitjana d’edat

d’autònom
a Grau I
d’autònoms
a Grau II
de Grau II
a Grau III

Places
privades

0

VACUNES 2021

dones

1
2
2

públiques

1a

2a

3a

DOSI

DOSI

DOSI

GENER

FEBRER

DESEMBRE

Defuncions
per Covid
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3.2. COM ATENEM I CUIDEM TOTS ELS RESIDENTS
08

FACILITEM
un entorn
de seguretat

01

ACOLLIM i ATENEM
les necessitats
bàsiques

02

07

ACOMPANYEM
espiritualment

MILLOREM
la qualitat
de vida

06

03

MANTENIM
i POTENCIEM
les habilitats
socials

05

MANTENIM
les capacitats
cognitives
i funcionals

04

POTENCIEM
l’autoestima
i la pròpia
identitat

FOMENTEM
l’autonomia
personal

www.fundacioassis.org

«En Assís
tengo ganas de
hacer muchas
actividades»

«Mengem
molt bé»

«Les noies
ens cuiden
molt»

«Hauria
d’haver vingut
abans»

«Aquí faig
el que vull
i sempre estic
atesa!»

«Tothom
és molt
amable»

«Nunca
nos
aburrimos»

«Estic
tranquil·la
per mi i pels
meus fills»
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4. ACTIVITATS: RECUPERANT LA NORMALITAT
Les activitats, que s’han pogut anar recuperant, han
estat de manera intermitent supeditades a les onades
i als contagis que hem anat vivint dins la casa i sempre seguint els protocols del Departament de Salut de
la Generalitat.
Les activitats que són programades pels nostres
tècnics, principalment, estan enfocades a fomentar
l’envelliment actiu.
Estan organitzades segons les capacitats cognitives de les persones residents, amb l’objectiu de que
siguin el màxim de participades i divertides.
Totes les activitats són de participació voluntària.

Activitats programades:
• El Rollo
• Caminades curtes
i llargues
• Petanca
• Tallers de memòria
• Jocs cognitius/manualitats
• Xerrades de vida
• Cinema i audicions
• Sortides Vermut al bar Los pájaros
• Teatre (2 obres de teatre, escrites i interpretades per
les persones residents: Santa Jordina i El Premi)
Festes tradicionals
També hem recuperat, encara que de manera diferent, les celebracions de festes del calendari anual:
Reis, Carnaval, Sant Jordi, Dia de la dona, Sant Francesc, Castanyada, Nadal...
Activitats amb l’Ajuntament SQV i Casal Galliners
• Homenatge 90 i 100 anys
• Sortida a Montserrat

www.fundacioassis.org
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5. PARTICIPACIÓ. ENQUESTA DE VALORACIÓ
DE LES FAMÍLIES D’ASSÍS
Enguany es va enviar un Formulari a través de WhatsApp perquè les famílies de les persones residents valoressin els aspectes de l’atenció i cura de les persones residents.

155

enquestes
enviades

66% van respondre

35%
45%

puntua 10/10
puntua 9/10

• Respecte a les instal·lacions: un 86,4% respon
que estan BEN PREPARADES per a les persones
residents.
• Horaris: un 53% opina que estan MOLT BÉ.
• Àpats: un 52% opina que Assís s’adapta MOLT BÉ
a les necessitats de les persones residents.
• Àrea sanitària: un 68,2% opina que hi ha una MOLT
BONA comunicació entre equip sanitari i familiars.
• Informació: un 69,7% creu que les famílies estan
SEMPRE BEN INFORMADES sobre els seus fami
liars.
• Neteja: un 95,5% opina que la Residència està SEMPRE o GAIREBÉ SEMPRE neta.

84,8%

li aporta molta tranquil·litat
saber que el seu familiar
viu a Assís

• Sortides/visites fora de la Residència: un 91%
troba que SEMPRE li facilitem la gestió.
• Tracte: un 80% opina que SEMPRE hi ha un tracte
respectuós, humà i carinyós amb la persona resident.
• Intimitat: un 89,4% opina que SEMPRE hi ha la intimitat desitjada quan visiten el seu familiar.
• Activitats programades: un 82% opina que SEMPRE són adequades.
• Activitats en família: un 72% opina que voldria fer
activitats amb família per conèixer altres persones residents.

• Horaris de visita en temps de pandèmia: un 93,9%
opina que són ADEQUATS.

• Confiança: un 60% els hi dona MOLTA confiança
la competència professional de les persones treba
lladores d’Assís.

• Recepció: un 82% valora MOLT BÉ l’atenció rebuda
des de recepció.

• Atenció: un 87,9% opina que SEMPRE les persones
residents estan ben ateses i ben cuidades.

16 | MEMÒRIA SOCIAL 2021

6. L’EQUIP HUMÀ 2021
Ha estat un any que hem d’esmentar la trista pèrdua
del Dr. Casadevall, que ens va deixar l’agost del 2021,
va ser el metge de capçalera d’Assís durant gairebé
una dècada.
L’any 2021 ha estat un any especialment complicat en la contractació de professionals sanitaris,
degut a les baixes causades per la Covid i l’alta de-

69

Nombre de
treballadors

1

jubilació (abril)

Contractacions l’any 2021

12%
62%
20%

31

Formació
interna
Suport
Grupal

4%
2%

equip infermer
equip d’auxiliars
de Geriatria

1

manda de professionals en el sector sanitari d’infermeres i auxiliars d’infermeria.
Els treballadors han seguit el protocol de protecció i prevenció de contagi dictaminat pel Departament de Salut i Servei d’Epidemiologia, realitzant
internament un test d’antígens (TAR) a Assís setmanalment o quinzenal durant tot el 2021.

baixa per defunció (agost)

Equip humà d’As

EQUIP HUMÀ D’ASSÍS

Adm

equip de
manteniment

Ma

Equ

equip tècnic

Equ

Equ

personal de neteja
treballadors
de baixa per
la Covid l’any 2021

2
40
2h

96,5%

formacions
participants

Equ

treballadors vacunats:
Equip humà d’Assís
• 1a vacuna: gener
• 2a vacuna: febrer
Equips tècnics 5%
• 3a vacuna: desembre
Administració 4%

• Prevenció en les transferències, ús, maneig
i manteniment de grues i cadires de rodes.
Ergonomia a la feina
• Incontinència i diferents absorcions

Segona sessió del Suport Grupal Emocional
en temps de pandèmia. FUNDACIÓ GALATEA

Manteniment 1%
Equip infermer 5%
Equip de neteja 3%
Equip directiu 5%
Patronat 8%
Auxiliars d’infermeria 69%

Pat

Aux
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7. DADES ECONÒMIQUES

4,8%
13,1%

La intenció ferma del Patronat és fer visible tots els aspectes
econòmics de l’exercici que permetin, tant a les administracions públiques com a les entitats i persones físiques que tinguin interès en seguir l’evolució, poder accedir a la informació 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.

2,5%
16,56%

1,14%
5,4%

INGRESSOS *
2.355.000 €
privats
74,4% serveis
(1.752.000 €)
públics (places concertades
16,56% serveis
de la Generalitat) (390.000 €)
2,5% donacions (59.000 €)
donacions
1,14% subvencions,
i llegats traspassats (27.000 €)
5,4% altres ingressos (127.000 €)
* Consultar detalls a la nostra web. Auditoria realitzada
pels Auditors Alkain i Riba

74,4%

19,4%

0,9%

61,8%

DESPESES * 2.610.000 €
61,8% despeses de personal (1.613.000 €)
19,4% aprovisionament (507.000 €)
serveis d’explotació
13,1% altres
(342.000 €)
4,8% amortitzacions (127.ooo €)
0,9% altres despeses (21.000 €)

-255.000 €
RESULTAT DE L’EXERCICI 2021
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INVERSIONS

110.000 €
TOTAL INVERSIONS
S’han fet inversions en la millora i manteniment de la Residència.
• Compra de 2 tauletes plegables. (Noveco, 22/01/
2021).

• Pintura: habitació 102. (Manteniment Assís, març de
2021).

• Habitacions 16 i 22. Fer habitacions completes. (Febrer-març de 2021).

• Compra de 4 taules (atril). (Noveco, 20/04/2021).

• Pintura: Edifici Can Ponsich, planta 0 i 1. Passadissos, portes, habitacions, escala, sortida porxo, tea
tre, passadís vestuaris. (Manteniment Assís, febrermarç de 2021).
• Canvi dels intercomunicadors de les habitacions de
Can Ponsich i centraleta. (Altom, març de 2021).
• Canvi de detectors de fums per caducitat. Total 115.
(Seremex, març-abril-maig de 2021).
• Compra d’una nevera per a l’office del segon pis de
Can Pagès. (Electro-Ivan, 11/03/2021).
• Reparació de l’asfalt de la zona de contenidors.
(Construmaster, març 2021).

• Habitació 33: canvi del plat de dutxa. (Construmaster, juny de 2021). Habitació 105: canvi del plat de
dutxa. (Construmaster, juny de 2021).
• Pintura: Teatre, passadís del menjador i menjador.
(Manteniment Assís, juny-juliol de 2021).
• Pintura: Despatxos de Comunicació, Psicologia, passadís, taller de manteniment i despatx E. Social.
(Manteniment Assís, agost de 2021).
• Ordinador de recepció. (Cadinor, 10/08/2021).
• Forn de la cuina. (Satelba, agost de 2021).
• Habitacions 39 i 40. Obres completes. (Setembre de
2021).
www.fundacioassis.org
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•N
 evera del 2n pis, edifici Can Pagès. (Electro-Ivan,
08/09/2021).
•P
 intura habitacions 25 i 111. (Manteniment Assís,
setembre de 2021).
• Gravador (sense disc dur) de les càmeres de seguretat i càmera de seguretat de l’aparcament de
Can Ponsich. (Altom, 23/09/2021).

• Pintura del passadís, coixins blaus, sala P. Lleó, passadís capella. (Manteniment Assís, novembre de
2021).
• Compra d’un microones per a la sala d’activitats.
(Alcampo, 3/11/2021).
• Servidor de la Residència. (Active, desembre de
2021).

• Pintura habitacions 27 i 104. (Manteniment Assís,
octubre de 2021).

• Impressora per al despatx professional. (Desembre de 2021).

• Habitacions 34 i 40. Obres completes. (Octubrenovembre de 2021).

•J
 ardí, instal·lació de dos punts de llum a l’entrada
de la Residència. (Desembre de 2021).

www.fundacioassis.org
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8. COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS
Comunicació amb les famílies
L’any 2021 hem continuat comunicant i informant a
les famílies de les persones residents, de l’estat general de la Residència i dels protocols que ha anat
marcant el Departament de Salut i d’Epidemiologia
de la Generalitat a les residències.

A Facebook
ja tenim
467 seguidors!

FUNDACIÓ
BENÈFICA ASSÍS

35
102

PUBLICACIONS

Article
al Diari
de Terrassa

A Instagram
ja tenim
602 seguidors!
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Els nostres residents
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ASSÍS

Busquem, en deﬁnitiva, una estada confortable
que afavoreixi un envelliment actiu i saludable.
Els serveis que oferim als nostres residents són molt
amplis i adaptables a cada persona:

Publicacions

Tríptic

• Assistència 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.

• Suport psicològic. Promou l’estimulació
neuropsicològica, el benestar emocional i fomenta els
vincles entre els residents mitjançant activitats de grup.
• 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.

Aquí, com a casa
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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9. AGRAÏMENTS
AGRAÏM, sincerament, a totes les persones, enti-

tats públiques i privades i empreses per la generositat
que heu tingut dedicant-nos, temps, diners, entusias-

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

Amb vosaltres, junts fem caminar ASSÍS!
Col·laboradors:

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?

comunicacio@fassis.es
tel. 93 721 41 16

Vols fer una donació?
ES91-2100-0362-16020002-0633

Vols fer un donatiu
a través de BIZUM?

03450

www.fundacioassis.org

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

