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La Institució Benèfica Amics dels Avis és una 
fundació privada sense afany de lucre. La filoso-
fia dels centres és promoure un model d’atenció 
integral, individual i personalitzat, on el centre 
d’aquest model és la persona gran, d’aquesta 
manera es pretén donar resposta a les seves 
necessitats i proporcionar una òptima qualitat 
de vida i assistència.

La nostra missió és dedicar-se a activitats que 
tinguin caràcter social, assistencial o benèfic 
i de forma especial l’ajuda i protecció a la gent 
gran. Oferint serveis que permetin a la persona 
gran viure la vellesa de forma pròpia, segura i 
atesa.

L’objectiu és ser a curt termini un referent de 
centre assistencial per a la gent gran a la Cata-
lunya central a través de diferents serveis: cen-
tres residencials, SAD, pisos tutelats i altres.

Aquest any hem continuat in-
formant-vos des de les noves 
tecnologies, amb la voluntat de 
mantenir a tothom al dia. Donant 
compliment a la Llei de la Trans-
parència, ampliant la informació 
de la web i, també, estant a l’últi-
ma al facebok i a l’instagram.

El moviment de les residènci-
es és diari i desitgem que tots 
conegueu les activitats que s’hi 
realitzen, tant aquelles que te-
nen una continuïtat més prefixa-
da com les que ens treuen de la 
rutina. Qualsevol proposta nova 
hi és benvinguda. 

Ens agrada veure com els cen-
tres estan plens de vida i movi-
ment i, com les nostres actua-
cions s’orienten cap a atencions 
més centrades en els desitjos 
i expressions pròpies de cada 
persona. Tot plegat comporta re-
flexions internes que ens ajuden 
a créixer i entendre la nostra fei-
na des del respecte i la llibertat 
de l’altre.

Al 2015 hem pogut explicar les 
nostres ”Vivències” al Canal Ta-
ronja i al curtmetratge “Moment 
Feliç” apropant a tothom experi-
ències d’abans i d’ara.

Navarcles ha canviat de fiso-
nomia amb la pintura exterior, 
s’ha millorat el patí de Castell-
galí perquè es puguin gaudir 
més hores a recer de la pèrgola. 
S’han adquirit llits que ens faci-
liten seguretat i comoditat d’ús. 
I per sortir fora, disposem d’una 
furgoneta de 9 places adaptada 
amb capacitat de fins a 4 cadires 
de rodes.

El SAD ha anat ampliant els seus 
serveis i avui comptem amb un 
local a Manresa on facilitar in-
formació de tot el que podeu tro-
bar a IBADA.

Agrair una vegada més a tots els 
que fan realitat la nostra missió: 
treballadors, voluntaris i les jun-
tes d’IBADA i AADA.

Moltes gràcies a tothom.
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Segons els estatuts, la representació, govern i admi-
nistració de la Fundació correspon al Patronat, for-
mat per set membres.

President: Sr. Josep Corrons Cors,
President Associació Amics dels Avis

Vicepresident: Mossèn Josep Escós Sarsanedas
Rector Parròquia Sta Maria de Navarcles 

Secretària: Sra. Maria Bosch Gall 
Directora General IBADA

Tresorer: Sr. Josep Seguí Prat
Tresorer Associació Amics dels Avis

Vocals: 

Sra. Concepció Gudiol Serra 
Secretària Associació Amics dels Avis

Sra. Clotilde Palou Brau
Representant Càritas Navarcles

Sra. Sandra Palomino Vega
Representant Ajuntament Navarcles
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EL PATRONAT DADES IBADA

201
Places de residència

58
Places col·laboradores

23
Llar residència

143
Places privades

110
Residència assistida

60
Unitat Psicogeriatria

8
Unitat de Confort 

25
Places de Centre de dia

5.650h
SAD

D’aquestes 201 places





PERFIL DELS USUARIS RECURSOS HUMANS

Bugaderia
Manteniment

Neteja
Botigueta
Recepció

Fisioteràpia 

301
Persones ateses

97
Mitja Professionals

1060,5 h
Hores de formació

169
Expedients Graus Dependència

80
Homes

15
Grau 1

5
Cursos realitzats al centres  

al llarg de l’any 2015

2
Jornades realitzades als 
centres al llarg del 2015

11
Plans individuals  

de formació

59
Nombre d’assistents 

cursos

77
Nombre d’assistents 

de les jornades

74
Grau 2

45
Grau 3

11
Sense Dependència

24
Pendents de resolució

221
Dones

87anys
Mitja d’edat Grau 1: Persones amb de-

pendència moderada.
Grau 2: Persones amb de-
pendència severa.
Grau 3: Persones amb grans 
dependències.

Sense Dependència. No as-
soleixen puntuació: 
No se’ls ha reconegut amb un 
grau.
Pendents de resolució: 
Manquen resolució.



• Activitats: Bingo, Jocs de Taula i Petanca.

• Actuacions musicals, teatrals, xerrades, recitals de 
poesia i projeccions de cinema.

• Tallers de: informàtica, fotografia, mitja i ganxet, 
pintura, cuina, lectura, manualitats, estimulació 
cognitiva i sensorial.

• Sortides: Mercat, Parc de l’Agulla, Torre del Breny, 
Ruta Navarcles, Sortida Anuals (Igualada i Vilanova 
i la Geltrú), Biblioteques, Passeig de Manresa...

• Festes i celebracions: Carnestoltes, Dia de St.Jordi, 
Revetlla de St.Joan, Castanyada, Calçotada per St.
Josep,  Diada de Catalunya, Festes de Nadal, Ani-
versaris centres...

• Activitats litúrgiques.

INGRESSOS 2015  3.515.387€

DESPESES 2015  3.184.856€

INVERSIONS 2015  461.405€

RENDES APLICADES  104%

IBADA ACTIVA INFORMACIÓ ECONÒMICA

Pots consultar el pdf original del document a  
www.ibada.cat/auditoria-Ibada-2015.pdf

Arranjament 
de roba

Podologia
Perruqueria

Barberia
Especialista en 

psicogeriatria
Especialista en 

rehabilitació
Wifi

75
Voluntaris

21
Col·laboradors 
activitats lleure

2
Entitats col·laboradores 

de serveis

En el mes d’Abril de 2016 el bufet d’auditors Gros 
Monserrat va procedir a realitzar l’auditoria de 
comptes 2015, manifestant que a data 31 de De-
sembre de 2015, els estat comptables de la INSTI-
TUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS són conformes 
amb els principis i normes comptables generals ac-
ceptats en la normativa vigent.



WWW.IBADA.CAT

NAVARCLES
C. Creueta, 51 
08270 Navarcles 
T. 93 831 00 37 
F. 93 831 06 60

CENTRE DE SERVEIS
C. Carrió, 26
08242 Manresa
T. 93 872 52 48

CASTELLGALÍ
C. Jacint Verdaguer, 24
08297 Castellgalí 
T. 93 115 87 87 
F. 93 516 70 22


