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En la línia de millorar les nostres instal·lacions, el passat 
any 2017, vàrem afrontar la renovació dels dipòsits d’aigua 
i l’ampliació dels magatzems de la residència de Navar-
cles i la construcció d’una unitat de convivència psicogeri-
àtrica. Aquestes obres va suposar una inversió propera als 
167.000 euros, que vàrem finançar amb recursos propis.

A l’octubre de l’any passat, vàrem celebrar el 40è aniversa-
ri de la construcció de la primera fase de la residència de 
Navarcles, amb diferents actes. El principal d’ells, va ser 
l’acte institucional al Teatre Auditori, amb l’objecte d’agrair 
la tasca dels socis que van fer possible aquella obra. En 
homenatge a aquestes persones es va instal·lar una està-
tua al jardí de la residència. També al llarg de l’any  2017 
hem continuat explicant les nostres “Vivències” al Canal 
Taronja, amb un programa de caire mensual. 

Al mes de juny, els Patronats de les fundacions “Fundació 
Privada Escola Santa Maria i la Institució Benèfica Amics 
dels Avis” vàrem aprovar la fusió per absorció de les dues 
fundacions, quedant Ibada com la nova fundació resultant 
de la fusió. El nou Patronat consta d’11 membres i hi són 
representats: l’Associació Amics dels Avis amb dos mem-
bres, La Directora General de la Fundació, l’Ajuntament 
de Navarcles amb dos membres, el rector de Navarcles, 
un representant de Càritas, un representant de les AM-
PAS del poble, una representant de les Germanes Domini-
ques i 2 representants, veïns de Navarcles, proposats pel 
President de la nostra Fundació, i aprovats pel Patronat. 
La nova Fundació, gestionarà, també, les ajudes que fins 
ara atorgava Fesmana, en les diferents línies aprovades 
pel Patronat.



Continuant en la tasca de la nostra Fundació, en la millora 
dels serveis a la gent gran del nostre municipi, hem ende-
gat la construcció de 21 habitatges adreçats a gent gran 
de més de 65 anys.  Aquets habitatges que seran una re-
alitat al primer trimestre del proper any, tindran diferents 
superfícies útils, que van de 42 m2 a 63 m2, tots ells amb 
un traster individual de 6 m2. Les instal·lacions gaudiran 
de serveis comuns, com seran una sala d’activitats, men-
jador, una sala de fisioteràpia, una sala de lectura i un jardí 
comunitari.

En el darrer trimestre d’aquest any 2018, començarem a 
anunciar les condicions que regiran per llogar aquests ha-
bitatges, i posarem en marxa la llista de possibles interes-
sats en el lloguer dels habitatges. Estem gestionant 

la possibilitat de demanar una línia de subvencions a la 
construcció, que ens permetria rebaixar l’import del llo-
guer, però encara és aviat per valorar si podrà ser possible.

Per acabar, voldria recordar la figura de mossèn Josep Es-
cós, patró de la nostra Fundació, que ens ha deixat aquest 
any. Sempre recordarem la seva dedicació als nostres re-
sidents. Hem perdut un amic, un company, i un home ho-
nest. Un bon home que trobarem a faltar. Gràcies, Josep, 
per tot el que ens has donat.

Moltes gràcies a tothom. 

Josep Corrons i Cors





Acolliment
Convivència
Atenció 
personal
Suport 
social
Atenció 
familiar
Assistència

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 tin-
guin caràcter social, assistencial o benèfic i de for-
ma especial l’ajuda i protecció a la gent gran. Oferint 
serveis que permetin a la persona gran viure la ve-
llesa 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 represen-
tació, govern i administració de la 
Fundació correspon al Patronat, 
format per 11 membres. 

EL PATRONAT

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

Vicepresident: Mª Dolors Pinos Piedra
Representant de Caritas Navarcles

Secretària: Sra. Maria Bosch Gall
Directora General IBADA

Vocals:

Sra. Concepció Gudiol Serra
Secretària Associació Amics dels Avis

Gna. Maria Montserrat Sala Gramunt
Representant Comunitat Germanes 
Dominiques

Sra. Sandra Palomino Vega
Representant Ajuntament Navarcles

Sr. Ramon Serra Millat
Representant Ajuntament Navarcles

Mossèn Josep Escós Sarsanedas
Rector Parròquia de Navarcles

Sr. Javier Carrasco Delgado
Representant AMPAS Navarcles

Sr. Josep Seguí Prat
Nomenat pel Patronat

Sr. Antoni Ballonga Llimós
Nomenat pel Patronat



PLACES TOTALS RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

199 
Places de residència

25 
Places de Centre de dia

D’aquestes 137 places

Places col·laboradores

poden ser amb prestació 
econòmica vinculada

Places privades  

62

114

137

D’aquestes 199 places

Llar residència

Residència assistida

Unitat Psicogeriatria

Unitat de Confort

23

113
55

8



NAVARCLES CASTELLGALÍ SAD

TOTAL PERSONES ATESES

PERFIL DELS USUARIS

134
Persones ateses

119
Persones ateses

162
Persones ateses

415
Persones ateses

15.162 h
Mitja d’edat:   84,9 anys

Total hores SAD 
(Servei d’atenció  

a domicili)

Homes

18
Homes

28
Homes

113

Homes

159

Dones

116
Dones

91
Dones

49

Dones

256



Grau 1: Persones amb de-
pendència moderada.
Grau 2: Persones amb de-
pendència severa.
Grau 3: Persones amb grans 
dependències.

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

EXPEDIENTS GRAUS DE DEPENDÈNCIA

218 
Expedients

Grau 1

Grau 3

Grau 2

Sense Dependència

Pendents de resolució

28

60
92

21
17



RECURSOS HUMANS

109
Mitja de professionals  

2084 h
Hores de formació anual  

Nº de cursos i jornades realitzats 
als centres d’IBADA

Nº total d’assistències a tots els 
cursos

Nº de cursos i jornades realitzats 
fora del centre d’IBADA

6

253
23



INGRESSOS 2017  4.031.062,68€

DESPESES 2017  3.530.962,01€

INVERSIONS 2017  279.330,81€

RENDES APLICADES  94,52%

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Pots consultar el pdf original del document a  
www.ibada.cat/auditoria-Ibada-2017.pdf

El mes de març del 2018 el bufet d’auditors Gros Mon-
serrat va procedir a realitzar  l’auditoria de comptes del 
2017, manifestant que a data de 31 de desembre de 
2017, els estats comptables de la INSTITUCIÓ BENÈFI-
CA AMICS DELS AVIS són conformes amb els principis i 
normes comptables generals acceptats a la normativa 
vigent:



IBADA ACTIVA
• Activitats: bingo, per la Mara-

tó TV3, jocs de taula, petanca, 
projeccions de cinema, jar-
dineria i gimnàstica.

• Actuacions musicals, teatrals, 
balls en línia, xerrades, recitals 
de poesia.

• Activitats litúrgiques.

• Gravació dels programes eme-
sos per Canal Taronja.

• Sortides: mercat, parc de 
l’Agulla, ruta Navarcles, sortida 
anual (Sant Benet i Banyoles), 
biblioteques, passeig de Man-
resa, als bombers, passejades 
als voltants dels centres,...

• Tallers de: manicura, manuali-
tats, dibuix i plàstica, pintura, 
informàtica, fotografia, telefo-
nia,  mitja i ganxet, cuina, lec-
tura i biblioteca, estimulació 
cognitiva i sensorial, estimula-
ció individual i grupal, envelli-
ment actiu,  dels sentits,  me-
mòria, musicoteràpia... 

• Festes i celebracions: carnes-
toltes i dijous gras, benedicció 
del ram, Sant Valentí, dia de St.
Jordi, revetlla de St.Joan, Mon-
acalia, castanyada, calçotada 
per St.Josep,  Diada de Catalu-
nya, festes de Nadal, Aniversa-
ris dels centres, festes majors 
dels pobles...





VOLUNTARIS



62
Voluntaris

35
Col·laboradors 
activitats lleure

10 
Entitats 

col·laboradores 
de serveis
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NAVARCLES
C. Creueta, 51 
08270 Navarcles 
T. 93 831 00 37 
F. 93 831 06 60

NOU ESPAI:  
CENTRE DE SERVEIS
Passeig Cervantes, 2
08270 Navarcles
T. 673 747 711

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


