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En la línia d’oferir millors instal·lacions els nostres centres i adaptar-les a les necessi-
tats de tots, aquest any a la residència de Navarcles vàrem afrontar la renovació de la 
sala de psicogeriatria amb la construcció d’una cuina i la renovació del mobiliari. Tam-
bé vàrem modernitzar la recepció per tal de millorar l’atenció de les visites. Aquestes 
obres van suposar una inversió propera als 21.000€, finançades amb recursos propis.
La inversió més important de l’exercici ha estat la construcció dels habitatges tutelats, 
amb un total de més de 2.500.000€, finançats en part amb un préstec de 1.700.000€ 
de “La Caixa” i la resta amb fons propis. La construcció de les instal·lacions del jar-
dí dels habitatges, l’afrontarem en el proper exercici. Aquests 21 habitatges tenen 
superfícies que van de 42m2 a 63 m2, tots ells disposen de traster individual de 6 
m2. Les instal·lacions gaudiran de serveis comuns: sala d’activitats, menjador, sala 
de fisioteràpia, sala de lectura, terrasses i jardí. A finals d’any ja hi havia 14 persones 
interessades per contractar aquest nou servei.
L’ocupació del centre de Castellgalí ha anat assolint els seus nivell màxims. En desta-
quem la renovació de l’equip directiu i la signatura entre l’Ajuntament i el Departa-
ment del conveni de 10 places públiques, amb el desig que s’ampliïn en curt termini.
L’atenció domiciliària s’està fent lloc en el sector, l’atenció a casa també hi incidim tan 
des del vessant privat, com per les licitacions de l’àmbit públic (Ajuntaments i Con-
sells Comarcals).
Vetllant per mantenir estàndards de qualitat s’ha iniciat la implantació de l’EFQM un 
sistema que ens permetrà treballar de forma continuada a tots el nivells que implica 
la nostra activitat. 
La transparència de les nostres accions fa que ens mostrem actius en les comunicaci-
ons externes, ja sigui des de les xarxes socials, el web corporatiu o activitats puntuals 
com ha estat aquest any el programa “cuina per sorpresa”. Una experiència que ha 
comptat amb la participació de cuiners de l’entorn a qui volem agrair la seva desinte-
ressada i excel·lent col·laboració.
Com sempre no volem deixar de reconèixer a tots aquells que fan possible la nostra 
missió: treballadors, voluntaris, patronat d’IBADA i junta d’AADA. Agrair als residents 
i familiars la seva confiança en la nostra tasca. Tot plegat és el que ens esperona a 
treballar per millorar i proposar nous serveis a diari.
Moltes gràcies a tothom.

Josep Corrons i Cors
President

QUERALT, RESPONSABLE D’ACTIVITATS DE  
NAVARCLES:
Les sortides fora la residència són una demanda de 
molts residents. Alguns que no els motiva les activi-
tats del centre, un cop veuen que és fan les sortides et 
busquen i et demanen per participar. Com a terapeuta 
detectes mancances que dins el centre no s’observen, 
ja que la residència està molt adaptada i quan surts, 
veus aquell tan autònom que presenta unes necessi-
tats que no les havíem plantejat. Les sortides al parc de 
l’agulla són molt gratificants, ja que és un moment en 
què fora del centre els residents t’expliquen vivències i 
experiències que en l’àmbit institucional no donen peu 
a explicar. Estàs en una terrassa veient coses noves o 
revivint antigues vivències i estan predisposats a expli-
car-te i donar un cop de mà al company.

RAQUEL, RESPONSABLE D’ACTIVITATS  
DE CASTELLGALÍ: 
L’època nadalenca a la residència és una època com-
plicada per a alguns dels residents, per això fem més 
activa la vida a la residència. Pensem que és important 
modificar l’horari quotidià d’activitats per a viure les 
festes de Nadal oferint un entorn de caliu i d’esperit 
nadalenc. Això fa que l’ambient de la residència sigui 
diferent i els residents puguin sentir-se com a casa, 
participant i mantenint les tradicions.   

Ibada activa

DOLORS, PSICÒLOGA: 
Per mi poder fer Validació, tant individual com grupal, és 
una manera molt motivadora de poder comunicar-me, 
establir relacions de confiança i acompanyar en l’expres-
sió de les emocions (alegria, tristesa, por, entre altres) i 
afavorir la satisfacció de les necessitats més comunes 
de les persones grans que són: sentir-se útil i reconegut 
i sentir-se segur i estimat. Acompanyar a les persones 
que es troben en una etapa de vida en què a vegades és 
difícil acceptar les pèrdues tant físiques com socials com 
de persones i coses que han format part de la seva vida 
i la seva seguretat.

MARTA, MUSICOTERAPEUTA: 
Ja fa uns anys que vinc a Ibada un cop per setmana per 
compartir una hora de música amb un grup de residents 
i els seus familiars. És una hora plena de vitalitat i ale-
gria, durant la qual celebrem l’aquí i l’ara, ens expressem 
i comuniquem més enllà de les paraules. Sempre surto 
més contenta i amb més energia de la que he entrat. 
Estic molt agraïda per aquesta experiència!



CUINA PER SORPRESA. 
AGUSTÍ PASTISSER:
Va ser una bona experiència, di-
vertida, enriquidora i crec que 
convenen més iniciatives com 
aquestes per poder tornar a la 
societat el que ens dóna. Concre-
tament, al meu capítol, vaig pen-
sar en fer una recepta que fos fà-
cil i que es pogués cuinar a casa. 
Realment, a dia d’avui, encara no 
sé qui era l’ajudant de qui. Em va 
fer molta il·lusió cuinar amb una 
persona que fa molts anys que 
conec, i vaig poder comprovar 
que amb tot aquests anys no ha 
canviat gens.

INTERCANVI  
AMB L’INSTITUT: 
L’experiència en el projecte in-
ter-generacional des de l’Institut 
la valorem molt positivament, 
creiem que es una bona manera 
de treballar competències perso-
nals i socials en el nostre alumnat. 
Aquest any l’alumnat s’ha impli- 
cat molt amb els treballs con- 
junts que han fet, i s’ha establert 
un bon vincle entre residents i 
alumnat. Des de l’Institut apor- 
tem l’alegria i la vitalitat que els 
va molt bé als avis. I des dels avis, 
ens transmeten la calma i la refle- 
xió que l’alumnat encara no té.   

LA MARATÓ 2019.
MIRIAM, DIRECTORA 
DE LA RESIDÈNCIA DE 
CASTELLGALÍ :
Des del centre les activitats de la 
Marató es viuen amb molta il·lu-
sió per diversos motius,  primer 
de tot, perquè mentre es realitzen 
gaudim, tant del que s’està fent, 
com de la bona companyia, ja que 
són activitats on s’involucra a tot 
el centre: residents, treballadors, 
familiars i voluntaris. En segon 
lloc, perquè sabem que tota la 
nostra feina té un objectiu molt 
clar, donar la nostra contribució a 
un esdeveniment tan important i 
solidari com és la Marató.

PETANCA.
RICARDS, VOLUNTARIS 
DE LA PETANCA A 
CASTELLGALÍ: 
Per a nosaltres és un plaer anar 
a la residència a fer l’activitat de 
petanca, ens agrada anar-hi i estar 
amb la gent gran. Ells són agraïts i 
nosaltres ho gaudim molt, ho fem 
de bon grat. No tot acaba amb 
la petanca, després de jugar ens 
agrada quedar-nos a xerrar i com-
partir aquestes estones.

Ibada activa Ibada activa
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GIMNASIA / MANUALITATS. 
ANGELES MORENO, 
RESIDENT DE 
CASTELLGALÍ, 
PARTICIPANT A LES 
ACTIVITATS:
“A mi sempre m’ha agradat fer 
treballs manuals, de jove sobre-
tot cosia, m’entretenia molt. Ara 
a la residència m’agrada continu-
ar fent diferents manualitats, so-
bretot quan fem dibuix i pintura, 
tot i que també faig coses que 
mai abans havia fet, com manua-
litats amb fang. M’agrada partici-
par perquè és entretingut, fa que 
passi l’estona més ràpid fent co-
ses que sempre m’han agradat.”

CRISTINA MARTÍNEZ, SAD 
(SERVEI D’ATENCIÓ AL DO-
MICILI): 
A vegades es fa difícil expressar 
que significa una feina vocacio-
nal, però intentaré fer-ho amb el 
sentiment que jo tinc. Treballar 
amb persones vulnerables no 
sempre és fàcil, però molt realit-
zant. Intentes proporcionar allò 
que els manca, com pot ser la mo-
vilitat, la capacitat cognitiva, les 
coses mes bàsiques que necessi-
ten... Com fer una dutxa donant 
autonomia, conversar sabent que 
seràs l’alicient del dia quan hi ha 
un cúmul de soletat, preparar un 
àpat que degustaran amb molt de 
carinyo, anar a fer la compra... Tot 
això fa que quan tanquis la por-
ta de cada domicili t’emportis un 
seguit d’aprenentatges, vivènci-
es, experiències i moment únics 
de cada un d’ells i de les seves 
famílies. I poder ajudar així a fer 
el camí més fàcil i agradable a 
aquestes persones i el més im-
portant desde casa seva.

ENRIQUETA, VOLUNTÀRIA 
GRUP DE TEIXIT: 
Els dijous al matí un grup de 
voluntàries que, a més a més 
d’acompanyar la gent de la resi-
dència, ens agrada fer ganxet i 
mitja, venim a ajudar a les iaies a 
fer labors per a elles. Altres vega-
des fem decoracions per guarnir 
el pati. Però a l’hivern, fem labors 
per a la tómbola de la Marató de 
TV3 i d’altres treballs manuals, 
que a voltes adornen la sala on 
les fem.

CONCERTS.  
RAQUEL, SOLISTA DEL 
GRUP XAROP DE NIT: 
Em dic Raquel i sóc la néta de la 
Carmen Pérez, resident des de 
fa 14 anys a Navarcles, gràcies a 
la meva professió he pogut venir 
a cantar amb el meu company de 
Xarop de nit alguns cap d’any i 
alguna festa de St. Valentí.
Veure les cares de felicitat dels 
avis i àvies no té preu... La músi-
ca els transporta a records plens 
de joia. Jo viatjo en cada mirada 
i em fan feliç.



Informació 
econòmica

Perfils d’usuaris Centre de dia

Places residència i centre de dia

Ingressos 2019   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 .418 .923,81€
Despeses 2019   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 .920 .568,68€
Inversions 2019  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110 .207,28€
Inversió habitatges 2019   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .102 .765,28€
Rendes aplicades  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .91,22%   

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

Al mes de març del 2020 el bufet d’auditors Gros Montser-
rat va procedir a realitzar  l’auditoria de comptes del 2019, 
manifestant que a data de 31 de desembre de 2019, el estat 
comptable de la INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS 
són conformes amb els principis i normes comptables gene-
rals acceptats a la normativa vigent:

199 
Places de residència

25 
Places de centre de dia

D’aquestes 127 places,

De les 25 places de centre de 
dia, 20 poden ser amb PEV.Places col·laboradores

poden ser amb prestació 
econòmica vinculada.

Places privades

Places concertades

62

114

127
10

D’aquestes 199 places

Llar residència

Residència assistida

Unitat Psicogeriatria

Unitat de Confort

23

113
55

8
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130
Persones ateses

144
Persones ateses

Mitja d’edat: 86,8 anys Mitja d’edat: 87 anys

Homes

37
Homes

32
Dones

93
Dones

112

Mitja d’edat: 81 anys

Atesos

Dones

Homes

10

5

5

SAD
(Servei d’atenció a domicili)

Total persones ateses 
(residenst, 
centre de dia 
i sad)

Expedients 
graus de 
dependència

Recursos humans

106
Mitja de professionals  

2.364 h
Hores de formació anual  

Nº de cursos i jornades realitzats als centres d’IBADA

Jornades internes

Jornades externes

Cursos interns

Cursos externs

On-line

Nº total d’assistències a tots els cursos

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

27
18

2

9

8

1

240

11

274 
Total expedients

422 
TOTAL persones ateses

122 
Total persones ateses

1.779 
Àpats a domicili

11.971,75 hores 
Total hores SAD

Grau 1

Homes

Homes

Homes

Dones

Dones

Dones

Infants

Infants

Infants

Grau 3

Grau 2

NAP

No valorats o pendent 
de valoració

21

106

23

80 anys

309

92

81,2 anys

7

7

9,5 anys

89

129

20

15

Grau 1: Persones amb dependència moderada.

Grau 2: Persones amb dependència severa.

Grau 3: Persones amb grans dependències.

NAP. No assoleixen puntuació de dependència.
No se’ls ha reconegut amb un grau.

Pendents de resolució: Manquen resolució.

Mitjana d’edat: 

Persones:

Mitja d’edat: 85,1 anys

Atesos

Dones

Homes

16

7

9



Els projectes Ibada-Fesmana, es deriven de l’acord de fusió de les fundaci-
ons 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, majori-
tàriament a la vila de Navarcles, que el seu Patronat acordi. Amb aquestes 
ajudes, la Fundació Ibada, fa front a la seva responsabilitat social corporati-
va, en vers a la gent del seu territori natural.

BEQUES FESMANA: 
Sóc la Gemma de l’òptica de Navarcles. Vaig estudiar 
el “Màster en Optometría Clínica y Hospitalària” al 
centre Boston de Madrid, per ampliar els meus co-
neixements en aquest àmbit. La beca em va donar la 
possibilitat d’exposar les diferents matèries imparti-
des en el Màster i donar a conèixer noves tècniques 
de diagnosi en salut ocular, optometria i lents de con- 
tacte, entre altres coneixements. Aquest ajut econò-
mic va permetrem tirar endavant aquest projecte i 
aplicar els coneixements als Navarclins/es.

Sóc la Laura i he participat en les beques Fes- mana 
en dues ocasions per continuar la meva formació 
professional. En primer lloc, vaig exercir el Màster 
d’Antropologia Biològica i Forense, i després el Màs-
ter de professorat. Gràcies a l’ajuda econòmica, he 
crescut com a persona i a més, m’ha permès obrir 
portes laborals. Estic molt agraïda, com també orgu-
llosa que en el meu poble puguem disposar d’aquesta 
oportunitat.

AMICS DE L’APLEC DE SANT JORDI:
La col·laboració d’Ibada Fesmana amb l’Aplec és eco-
nòmica i a part de la necessitat en si, és una aportació 
que fa suma. Repartim l’import pel concurs de po-
esia, contes i dibuix de diferents categories: infantil, 
adults, gent gran.
Aplec només té ingressos directes amb la tómbola i 
la venda (mínima) de botifarres. A part una subvenció 
de l’Ajuntament i la col·laboració de Fesmana realça 
i dignifica més la part cultural de l’Associació amics 
aplec Sant Jordi de Navarcles.

LIVE MUSIC – MINI LIVE MUSIC INFANTIL:
El suport d’Ibada Fesmana a Live Music Navarcles 
edició rere edició ens ha permès consolidar aquesta 
proposta musical al primer cap de setmana d’agost 
per a Navarcles. Comptar amb la seva ajuda és molt 
important i ens anima a millorar any rere any!

CLAM, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA 
SOCIAL:
La fundació Fesmana/Ibada dona suport al Clam des del 
seu inici, l’any 2004. El seu suport és important pel fes-
tival, no només per la seva contribució al sosteniment 
del projecte, sinó perquè ambdues organitzacions estan 
en línia des del punt de vista dels seus objectius socials. 
Així, el suport de la fundació contribueix a finançar el 
Clam, a facilitar la seva difusió i a reforçar mútuament el 
missatge i l’acció social o transformadora.

PLATAFORMA PER LA PAU:
La relació amb Fesmana ha estat molt important per la 
plataforma perquè quan Mossèn Josep Escós estava ma-
lalt, i després la Carme Sidera, que no els anava bé per 
sortir a la nit, ens van deixar fer les reunions a IBADA i 
així ells podien venir a les reunions sense sortides a la 
residència. Qualsevol cosa que hem necessitat: fer fo-
tocopies, butlletins,... ens les han fet. Una col·laboració 
fantàstica, estem molt agraïts.

REBOT NAVARCLES: 
Des del Rebot volem donar les gràcies a la Fundació Iba-
da Fesmana per ser sempre al nostre costat, ajudant-nos 
a poder anar fent coses pel poble.
Gràcies a les seves aportacions i al seu suport, hem po-
gut fer la festa del carnestoltes amb gran èxit de partica-
ció (unes 1000 persones al pavelló de Navarcles). També, 
per la diada, vam poder organitzar un concert amb boti-
farrada. Aquest any no el vam poder celebrar per culpa 
de la pluja però gràcies al suport d’ Ibada Fesmana hem 
pogut seguir fent altres coses. I per acabar vam poder 
portar un grup de música i animació infantil (coherent 
amb l’esperit amb què es va crear la fundació d’ajudar a 
fer actes i projectes pel públic més menut) molt impor-
tant com són els Xiula que van fer les delícies de més de 
300 persones, infants i famílies, a l’Auditori Agustí Soler i 
Mas de Navarcles. Des del Rebot agraïm el suport rebut 
per la Fundació Ibada Fesmana i esperem seguir gaudint 
del seu recolzament.

BIBLIOTEQUES DEL SÀHARA:
Ho hem tornat a fer i n’estem molt contents. Un cop més 
ajudem a nens i nenes amb pocs recursos a tenir accés a 
la lectura. Del 2 al 10 de gener hem muntat una bibliote-
ca a l’ escola del Sàhara. L’escola té dues aules i en total 
hi ha 55 alumnes de 1r a 6è de primària. Es reparteixen 
en 3 grups,1r i 2n, 3r i 4rt, i 5è i 6è. Els tres grups tenen 
horari rotatori entre el matí i la tarda per poder fer classe 
cada dia. En aquest voluntariat i hem participat 4 perso-
nes: 3 de Catalunya (Aina Bueso, Joan Puigdellivol i Anna 
Huguet) i el professor del Marroc (Alí Oukassou), qui ha 
estat el nostre enllaç amb les escoles, traductor i guia.



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

HABITATGES  
AMB SERVEIS

C. Creueta, 51, b 
08270 Navarcles 
T. 673 74 77 22 

Durant aquest any 2019 s’ha con-
tinuat i finalitzat la construcció de 
l’edifici, s’ha dotat de mobiliari els 
habitatges i les sales comunes, (sala 
polivalent, sala d’estar, terrasses i 
gimnàs). Restem a l’espera de l’au-

torització per l’obertura per part del 
Departament de Treball i Afers So-
cials. Durant el segon semestre de 
l’any s’han ofert visites a les perso-
nes interessades en el lloguer d’al-
gun dels habitatges, s’ha donat pre-

ferència en primer lloc, als possibles 
interessats de Navarcles i després a 
la resta de persones interessades. 
Dels 21 habitatges construïts 14 
d’aquests ja estan emparaulats.

Els habitatges tutelats de la 
fundació ibada es compo-
nen d’un conjunt d’allotja-
ments amb serveis comuns, 
que ofereixen un servei al-
ternatiu a persones grans 
que disposen d’autonomia 
personal. Aquests estan dis-
senyats, per cobrir i facilitar 
les necessitats residencials 
de les persones grans. 

HABITATGES EN 
CONSTRUCCIÓ


