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De mica en mica anem donant forma a la 
Fundació Ibada adaptant-nos als temps i es-
pecialment a les demandes de les persones 
ateses. Si bé fins ara ens adreçàvem més 
concretament als qui viuen a les residències 
o als qui conviuen als centres de dia, cada ve-
gada més, el servei d’atenció domiciliària va 
aconseguint un lloc rellevant com a opció de 
servei.

A la vegada procurem reconvertir les residèn-
cies en el lloc on cadascú es pugui sentir re-
alitzat. Les diferents opcions que proposem 
intenten satisfer necessitats tant diverses 
com ocupar el temps fent tasques pròpies de 
la llar, tenir cura de l’hort, del jardí,... que és el 
que coneixem com a tasques significatives de 
la vida diària, o decidir-se per aprendre coses 
noves en els tallers de mòbils, informàtica i 
fotografia, una altra possibilitat pot ser el de-
cantar-se per l’opció de viure com en un hotel.

Castellgalí ha renovat la Unitat de psicogeri-
atria, ampliant l’espai i reconvertir-lo en una 
sala d’estar i menjador més semblant al que 
podem trobar cadascú a casa nostra. Al llarg 
del 2017 esperem emprendre més novetats 
en aquest espai.

Al 2016 hem continuat explicant les nostres 
“Vivències” al Canal Taronja, amb un progra-
ma de caire mensual, també vàrem presen-
tar el curtmetratge “Moment Feliç” al festival 
CLAM de Navarcles, que va aconseguir més 
de 14.000 visualitzacions a través de youtube.

A finals d’any ens van atorgar 4 noves places 
publiques a Navarcles, dins del conveni de 
col·laboració amb el Departament de Benes-
tar Social i Famílies de la Generalitat de Ca-
talunya. La residència de Castellgalí continua 
esperant poder concertar les places públi-
ques promeses pel Departament l’any 2009.

Estem contents de la tasca realitzada per 
part dels nostres professionals, implicats en 
la millora contínua a l’hora d’oferir qualitat en 
l’atenció a les persones ateses. 

I no ens podem deixar el voluntariat, peça 
clau per a la convivència i la interacció amb 
l’entorn social. Sense la implicació de molts 
d’ells la vida seria molt més monòtona.

Per últim, volem agrair a residents i famílies 
la seva confiança en la nostra tasca que ens 
esperona a treballar per millorar, cada dia.

Moltes gràcies a tothom.

Josep Corrons i Cors



Acolliment
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familiar
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La Institució Benèfica Amics dels Avis és una fun-
dació privada sense afany de lucre. La filosofia dels 
centres és promoure un model d’atenció integral, in-
dividual i personalitzat, on el centre d’aquest model 
és la persona gran, d’aquesta manera es pretén do-
nar 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 al 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 Catalunya central 
a través de diferents serveis: centres residencials, 
SAD, pisos tutelats i altres.



Segons els estatuts, la 
representació, govern 
i administració de la 
Fundació correspon al 
Patronat, format per set 
membres. A finals d’any 
i en l’actualitat, els 
membres són:

EL PATRONAT

Vocals: 
Sra. Concepció Gudiol Serra 
Secretària Associació Amics dels Avis

Sra. Dolors Pinos Piedra
Representant Càritas Navarcles

Sra. Sandra Palomino Vega
Representant Ajuntament Navarcles

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
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DADES IBADA

201
Places de residència

62
Places col·laboradores

23
Llar residència

139
Places privades

110
Residència assistida

60
Unitat Psicogeriatria

8
Unitat de Confort 

25
Places de Centre de dia

D’aquestes 201 places







PERFIL DELS USUARIS

337
Persones ateses

167
Expedients Graus Dependència

88
Homes

Grau 1

Grau 3

Grau 2

14

51

81

11
Sense Dependència

10
Pendents de resolució

249
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.

7.346
Hores de Servei d’atenció domiciliària (SAD)



RECURSOS HUMANS

Bugaderia
Manteniment

Neteja
Botigueta
Recepció

Fisioteràpia 

101
Mitja Professionals

1.212,6 
Hores de formació

3
Cursos realitzats al centres  

al llarg de l’any 2016

10
Jornades realitzades  
al llarg de l’any 2016

5
Plans individuals  

de formació

166
Nombre d’assistents 

cursos

27
Nombre d’assistents 

de les jornades



• Activitats: bingo, per la Marató TV3, jocs de taula, petan-
ca, jardineria i gimnàstica.

• Actuacions musicals, teatrals, balls en línia, xerrades, re-
citals de poesia i projeccions de cinema.

• Activitats litúrgiques.

• Gravació dels programes emesos per Canal Taronja.

• Tallers de: manicura, manualitats, dibuix i plàstica, pintu-
ra, informàtica, fotografia, telefonia,  mitja i ganxet, cuina, 
lectura, estimulació cognitiva i sensorial, estimulació in-

dividual i grupal, envelliment actiu,  dels sentits,  memò-
ria, musicoteràpia... 

• Sortides: mercat, parc de l’Agulla, ruta Navarcles, sortida 
anual (Montserrat), biblioteques, passeig de Manresa, als 
bombers, passejades als voltants dels centres,...

• Festes i celebracions: carnestoltes i dijous gras, bene-
dicció del ram, Sant Valentí, dia de St.Jordi, revetlla de 
St.Joan, Monacalia, castanyada, calçotada per St.Josep,  
Diada de Catalunya, festes de Nadal, Aniversaris dels 
centres, festes majors dels pobles...

IBADA ACTIVA

64
Voluntaris

34
Col·laboradors 
activitats lleure

8
Entitats 

col·laboradores 
de serveis



INGRESSOS 2016  3.824.999,43€

DESPESES 2016  3.321.639,26€

INVERSIONS 2016  307.576,41€

RENDES APLICADES  94,88%

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Pots consultar el pdf original del document a  
www.ibada.cat/auditoria-Ibada-2016.pdf

Arranjament 
de roba

Podologia
Perruqueria

Barberia
Especialista en 

psicogeriatria
Especialista en 

rehabilitació
Wifi

En el mes de Març de 2017 el bufet d’auditors Gros 
Monserrat va procedir a realitzar l’auditoria de comp-
tes 2016, manifestant que a data 31 de Desembre de 
2016, els estat comptables de la INSTITUCIÓ BENÈFI-
CA AMICS DELS AVIS són conformes amb els principis 
i normes comptables generals acceptats en la norma-
tiva vigent.



WWW.IBADA.CAT facebook.com/residenciaibada @residenciaibada

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


