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En la línia de millorar les nostres instal·lacions, el passat 
any 2018, vàrem afrontar la renovació de la sala Mont-
serrat i de la unitat de confort, posteriorment es iniciar el 
projecte de millora de la sala de psicogeriatria, canviant 
el mobiliari de cadires i butaques. Aquestes obres va su-
posar una inversió propera als 56.000 euros, que vàrem 
finançar amb recursos propis.

A Castellgalí es van instal·lar uns contenidors per a pro-
veir de magatzems la residència, elements que es van in-
tegrar a l’edifici quan es van repintar les façanes. Aquests 
contenidors han estat una solució a la manca d’espai per 
emmagatzemar  i un alliberament d’altres zones que 
s’han pogut reconvertir.

Al mes de maig de l’any passat, vàrem inaugurar les no-
ves instal·lacions del Centre de Serveis a Navarcles, en 
uns baixos al Passeig Cervantes, on hem ubicat la Direc-
ció General, el departament d’administració, la direcció 
del SAD, i el departament de màrqueting. L’import de la 
inversió ha sigut de prop de 50.000 euros, que hem finan-

çat amb fons propis. Això ens ha permès diversificar més 
espais a la residència de Navarcles, per tal de millorar 
l’atenció als nostres residents. 

La construcció dels nous habitatges tutelats, està enca-
rant la recta final, i tenim prevista la seva finalització el 
proper mes de setembre. Aquets 21 habitatges 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’acti-
vitats, menjador, sala de fisioteràpia, sala de lectura, ter-
rasses i un jardí comunitaris.

Agrair una vegada més a tots els que fan realitat la nos-
tra missió: treballadors, voluntaris i les juntes d’IBADA i 
AADA. També, volem agrair a residents i familiars la seva 
confiança en la nostra tasca que ens esperona a treballar 
per millorar, cada dia.

Moltes gràcies a tothom. 

Josep Corrons i Cors 
President
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Convivència
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personal
Suport 
social
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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. 
Actualment els membres són:

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. Montserrat Girbau Tàpias
Secretària Associació Amics dels Avis

Sra. Maria Montserrat Sala Gramunt
Representant Comunitat Germanes 
Dominiques

Sra. Sandra Palomino Vega
Representant Ajuntament Navarcles

Sr. Ramon Serra Millat
Representant Ajuntament Navarcles

Mn. Marcel Nsanzineza
Rector Parròquia de Navarcles

Sr. Josep Seguí Prat
Proposat pel President

Sr. Antoni Ballonga Llimós
Proposat pel President

Sr. Javier Carrasco Delgado
Representant de totes les AMPAS 
de Navarcles



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

(Servei d’atenció a domicili)

TOTAL PERSONES ATESES

138
Persones ateses

125
Persones ateses

122
Persones ateses

385
Persones ateses

1.165

10.604 h

Mitja d’edat: 87 anys Mitja d’edat: 86 anys Mitja d’edat: 86 anys

Àpats a domicili

Total hores SAD

Homes

47
Homes

22
Homes

33

Homes

102

Dones

91
Dones

103
Dones Infant

88 1

Dones Infants

282 1

Perfil dels usuaris



Expedients graus  
de dependència

Grau 1: Persones amb dependèn-
cia moderada.
Grau 2: Persones amb dependèn-
cia severa.
Grau 3: Persones amb grans de-
pendències.

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

128 
Expedients

Grau 1

Grau 3

Grau 2

NAP

No valorats o pendent 
de valoració

8

43
56

8
13



Recursos humans

107
Mitja de professionals  

3.090 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

11

248
27



Informació econòmica
INGRESSOS 2018  4.249.383,84€

DESPESES 2018  3.718.519,47€

INVERSIONS 2018  167.790,51€

INVERSIÓ HABITATGES 2018   791.702,30€

RENDES APLICADES     91,46%

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

Al mes de març del 2019 el bufet d’auditors Gros Montser-
rat va procedir a realitzar  l’auditoria de comptes del 2018, 
manifestant que a data de 31 de desembre de 2018, el estat 
comptable de la INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS són 
conformes amb els principis i normes comptables generals 
acceptats a la normativa vigent:



• 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: vam participar al ro-
datge de Patates Rosses.

• Sortides: mercat, parc de 
l’Agulla, ruta Navarcles, sortida 
anual (Sant Benet i Maremàg-
num), biblioteques, passeig de 
Manresa, passejades als vol-
tants dels centres,...

• Tallers de: manicura, manuali-
tats, dibuix i plàstica, pintura, 
informàtica, fotografia, telefo-
nia,  mitja i ganxet, cuina, lectu-
ra i biblioteca, estimulació cog-
nitiva i sensorial, estimulació 
individual i grupal, envelliment 
actiu,  dels sentits,  memòria, 
musicoteràpia, comunicacions 
amb familiars via Skype ... 

• 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...

Ibada activa



Ibada activa



Voluntaris



Voluntaris

66
Voluntaris

33
Col·laboradors 
activitats lleure

11 
Entitats 

col·laboradores 
de serveis



Aquest 2018 hem començat les obres dels nous habitatges 
amb serveis, els quals es componen d’un conjunt d’allot-
jaments amb serveis comuns, que ofereixen un servei al-
ternatiu a persones grans que disposen d’autonomia per-
sonal. Aquests estan dissenyats, per cobrir i facilitar les 
necessitats residencials de les persones grans. L’objectiu 
principal és generar un lloc per a les persones grans acti-
ves, “un lloc on viure” amb independència, seguretat, lliber-
tat de moviment i confort, en un equipament arquitectònic 
pensat per a elles, que afavoreix un espai de convivència, 
on relacionar-se, on fer noves amistats i on gaudir d’una 
vida comunitària plena.

Són uns habitatges en regim de lloguer d’una mitjana de 
45m2. Cal destacar com a característiques més significa-
tives; tots els pisos disposen d’un traster, balcó i alguns 
de terrassa, els banys amb dutxes planes, sol discontinu, 
paviment no lliscant, portes d’amplada mínima de 80cm., 
portes amb manetes que en faciliten l’obertura, endolls ac-
cessibles, videoporter.

Un lloc on viure

Habitatges amb serveis a Navarcles



Dins de les prestacions que contempla el lloguer de l’habi-
tatge hi trobem, 2 ascensors, una sala d’actes, biblioteca, 
sala de premsa, wifi, gimnàs, videovigilància, zona enjardi-
nada, terrasses a la primera planta i al terrat de l’edifici d’ús 
comunitari.

L’equipament oferirà servei de consergeria 24hores, neteja 
general dels espais comuns i supervisió mensual dels ha-
bitatges, atenció social per gestió d’ajuts, gestió d’agendes 
mèdiques, i gestió per la contractació de serveis comple-
mentaris. Els serveis complementaris s’ofereixen des del 
Servei d’Atenció a Domicili.

Un lloc on viure



Els nostres centres són homologats com a centres lliures 
de contencions. 

Però.. Què és una contenció?

Una contenció és un mitjà físic (cinturó, canelleres, cingles, 
etc) o químic (medicaments) que impedeixen a la persona 
moure’s i/o actuar lliurement segons els seus propis de-
sitjos. Des de la nostra fundació creiem que aquest no és 
sempre el millor camí, ni de bon tros. En un principi les con-
tencions es posen i es posaven per impedir que la persona 
gran patís una caiguda. Ens l’estimem i no volem que torni 

a caure i fer-se mal. Però posar un mur a la seva vida, no és 
la millor solució. Hi ha altres camins.

Un equip de professionals d’Ibada va fer el treball: ‘AICP: 
Sujeciones físicas y químicas: ¿solución o problema?’, on es 
posava de manifest les alternatives que existeixen en rela-
ció a les contencions.  Aquest treball va rebre el Premi Fun-
dación Pilares a la categoria de Millor Comunicació, per 
a la tasca de divulgació i difusió que Ibada ha realitzat; a 
través d’un vídeo documental, més de 10 xerrades, cartells, 
i difusió a través de les xarxes socials.

#SenseContencions

Campanyes



Els projectes Ibada-Fesmana, es deriven de l’acord de fu-
sió de les fundacions Ibada i Fesmana. En virtut d’aquest 
acord, la fundació resultant s’obliga a destinar una part 
dels seus excedents, a donar suport a qualsevol iniciati-
va de tipus social, educatiu, cultural i de millora del medi 
ambient, majoritàriament a la vila de Navarcles, que el seu 
Patronat acordi. Amb aquestes ajudes, la Fundació Ibada, 
fa front a la seva responsabilitat social corporativa, en vers 
la gent del seu territori natural.

Algunes de les nostres col·laboracions han estat:
• Biblioteca
• Llar d’infants
• Clam
• Institut
• Beques Fesmana

I suport a diferents activitats lúdiques i culturals per a in-
fants i joves de Navarcles.
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NAVARCLES
C. Creueta, 51 
08270 Navarcles 
T. 93 831 00 37 
F. 93 831 06 60

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


