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Fotografia portada 
Escultura i placa, 
“En homenatge a totes 
aquelles persones que 
van fer possible aquesta 
residència.”



Podem dir que aquest ha estat un any di-
ferent en la història d’IBADA. Hem passat 
d’una situació de creixement,  provinent 
de la tasca realitzada en anys anteriors, al 
desconcert creat per la COVID19, que va 
causar un daltabaix a nivell mundial i en el 
que ens vam veure immersos. Posterior-
ment a la destrucció va esdevenir, a finals 
d’any, l’inici de l’etapa de recuperació.

Si bé tot ha estat un malson, continuem. 
Moltes persones van ser les que van tre-
ballar fortament per continuar endavant, 
ajudant als que més ho necessitaven, en 
aquell moment, i mirant al futur amb els 
que es van mantenir. 

Aquest any, abans de repassar el que s’ha 
fet, cal agrair a les persones. Als residents 
per facilitar-nos la seva cura i suport, al 
personal, per la tasca a la que es van en-
frontar, la seva actitud i dedicació, als vo-
luntaris pel caliu, l’ajut i disponibilitat per 
el que es necessités i també, molt forta-
ment, a les famílies per confiar en nosal-
tres.

Si en algun moment ens vam sentir sols 
no va ser pas per tots ells, perquè ells es-
taven al nostre costat.

S’han aconseguit fites com la introduc-
ció de nous models de comunicació. Mai 
les xarxes socials i les videoconferències 
havien estat tant necessàries i ens hi vam 
abocar de ple. Avui que una persona re-
sident demani una videotrucada als de 
casa, és un fet molt normal, com també 
que una activitat diària surti al facebook o 
l’instagram. 

Vam aconseguir el segell de compromís 

a l’excel·lència de l’EFQM. Una feina con-
junta de tots els departaments. Es van tre-
ballar 3 projectes: desenvolupament d’un 
pla de comunicació interna, el redisseny 
del procés de recollida de la satisfacció 
dels usuaris i familiars i, un pla de millora 
de l’experiència professional en el context 
COVID.

També vam obrir els nous habitatges amb 
serveis, 21 habitatges totalment equipats i 
oberts a persones grans autònomes, ma-
jors de 65 anys. A l’edifici hi hem situat les 
dependències del SAD (servei d’atenció 
domiciliària) que aquest any ha crescut 
amb nous serveis privats i les licitacions 
de l’Ajuntament de Súria i del Consell Co-
marcal del Moianès. En el moment àlgid 
de la pandèmia aquest edifici va acollir 
l’Hotel Salut, un espai que va possibilitar 
acollir usuaris de la residència de Navar-
cles sense COVID.

S’han fet inversions per sectoritzar els es-
pais dels dos edificis, per mitigar els efec-
tes del Covid. També hem habilitat dues 
sales exteriors a cada edifici, per ubicar les 
visites als residents. També vàrem adquirir 
34 nous llits elèctrics i tota mena de mate-
rial de protecció per lluitar contra el Covid. 
L’import total d’aquestes inversions, va ser 
de 392.000 euros.

Crec que ara és un moment per tenir un 
record especial per tots els que ens han 
deixat, i que van copsar els nostres senti-
ments en perdre’ls. Els tindrem presents 
en el nostre pensament!

El camí ens ha portat roses plenes d’es-
pines que hem anat sortejant i arrencant 
quan hem pogut, perquè volem tornar a 
veure-les de nou i encara més boniques 
que mai.

Josep Corrons i Cors

President



LA FUNDACIÓ IBADA I SANT ANDREU 
SALUT INICIEN UN PROCÉS PER SUMAR 
CONEIXEMENT I RECURSOS, I AVANÇAR 
CONJUNTAMENT

LA FUNDACIÓ IBADA GUANYA EL 
PREMI ZAPPING 2019 PEL MILLOR 
PROGRAMA DE TELEVISIÓ LOCAL

El programa de televisió “CUINA PER 
SORPRESA” va ser guardonat amb el 
Premi Zapping al “Millor programa de te-
levisió local de Catalunya”. El guardó va 
anar dedicat a tots els residents d’IBADA, 
a les professionals que treballen inten-
sament a la residència, als restaurants i 
col·laboradors, i a l’equip del programa 
que ho ha fet possible. El programa es va 
gravar durant l’any 2019 i van participar 
més de 15 residents i 13 cuiners/res de 
la comarca del Bages. El programa es va 
emetre a Canal Taronja Central i es troba 
al Youtube de la Fundació IBADA. 

L’EQUIP D’IBADA OBTÉ EL SEGELL DE QUALITAT EFQM

El segell EFQM és l’única certificació internacional que reconeix la gestió 
excel·lent, innovadora i sostenible de les organitzacions. El Segell l’atorga el 
Club Excel·lència en Gestió en representació de l‘ European Foundation for 
Quality Management (EFQM), i és un reconeixement a una forma de fer bé 
les coses, una cultura de treball que proporciona a les organitzacions una 
visió global, per impulsar i estimular la millora contínua. L’equip d’IBADA va 
estar treballant per a obtenir el segell de qualitat, tot reafirmant el compromís 
de treball de la Fundació cap a l’excel·lència.

Ibada i Sant Andreu Salut van iniciar un procés de col·la-
boració pel qual ambdues fundacions volen sumar tre-
ball i esforços per avançar plegades en la cura i atenció 
a les persones en els àmbits sociosanitari, de depen-
dència i social. En aquesta línia de col·laboració hi hau-
ria el compromís d’avançar plegades en l’atenció a les 
persones en els àmbits sociosanitari, de dependència i 
social; mantenint ambdues entitats sense ànim de lucre, 
el seu estret lligam amb el territori, i d’aquesta mane-
ra poder sumar en  coneixements i recursos per seguir 
avançant i innovant.



EL SAD VA CONTINUAR DONANT 
SERVEI EN ÈPOCA COVID.
EL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)
ARRIBA A MÉS LLARS

Va ampliar la seva activitat amb la incorporació de 
les licitacions de l’Ajuntament de Súria i el Consell 
Comarcal del Moianès. Per prestar millor els serveis 
es dotar d’una  nova furgoneta. El SAD és un servei 
que atén tant l’àmbit privat com el públic.

L’HOTEL SALUT

El 20 d’abril vam obrir l’Hotel Salut. A l’espai dels ja fi-
nalitzats habitatges, s’hi van traslladar 15 residents del 
centre de Navarcles. Amb l’objectiu d’oferir-los un es-
pai més ampli i a la vegada més segur. Les mesures 
per fer front a la COVID es van mantenir d’igual mane-
ra que a la resta de centres. L’Hotel Salut va concloure 
la seva funció el 12 de juny, i residents i treballadors 
que s’hi havien destinat van poder tornar a les seves 
dependències de la residència.

ELS HABITATGES AMB SERVEIS DE LA 
FUNDACIÓ IBADA JA TENEN ELS SEUS 
PRIMERS LLOGATERS

Els habitatges amb serveis per a gent gran van re-
bre els seus primers usuaris el mes de juliol. Els 21 
pisos que es troben al carrer Creueta, al costat de la 
residència de Navarcles, van destinats a persones de 
més de 65 anys amb autonomia i se sumen a l’oferta 
assistencial de l’entitat.



Informació 
econòmica

Ingressos 2020 
3.667.670,52 €

Despeses 2020
3.351.511,26 €

Inversions 2020 
139.044,70 €

Inversions COVID 2020
100.542,82 €

Inversió habitatges 2020 
152.505,17 €

Rendes aplicades 
91,38 %

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

Al mes de març del 2021 el bufet d’auditors Gros Montser-
rat va procedir a realitzar l’auditoria de comptes del 2020, 
manifestant que a data de 31 de desembre de 2020, l’estat 
comptable de la INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS 
és conforme amb els principis i normes comptables gene-
rals acceptats a la normativa vigent.

Subvencions

MUSICOTERÀPIA

Vam poder tornar a gaudir de l’activitat de musicote-
ràpia als centres de Navarcles i Castellgalí. Aquesta 
vegada hi va haver dos grups a cada centre. A dife-
rència d’altres edicions, per raons de confinament, es 
va fer sense les famílies però el resultat com sempre, 
va ser molt enriquidor i estimulador per part dels as-
sistents. Agraïm a la Diputació de Barcelona que ens 
ajudés a finançar el projecte “La rítmica aplicada al 
món de les demències”.

MAGNETOTERÀPIA

El servei de fisioteràpia de Navarcles va rebre una 
subvenció per part de la Fundació Roviralta, amb la 
que va incorporar un aparell de magnetoteràpia, que 
permet facilitar la recuperació i tractament de lesions 
per fractures. 

NOUS LLITS

Una subvenció amb càrrec a l’IRPF ens va ajudar a ad-
quirir 34 llits elèctrics amb carro elevador. Aquests llits 
van adreçats, especialment, a persones amb nivells 
alts de dependència i/o amb risc de caigudes; pro-
porcionen millors prestacions als residents i faciliten 
la feina del personal que els atén. 

JARDÍ D’HABITATGES

La Fundació “La Caixa” va aportar recursos per dur a 
terme el projecte “Connexions i natura” que tenia com 
a objecte la creació d’un jardí pels residents als habi-
tatges. El projecte es va iniciar durant el 2020 i es va 
haver d’aturar a causa del COVID. Està projectada la 
seva finalització pel 2021. 



GEROCULTORS
Montserrat Martínez, gerocultora:
”Al principi la gent no s’ho creia, però 
jo els deia: És veritat, jo ho estic vi-
vint”.

ADMINISTRACIÓ
Adriana Burriel, cap d’administració:
“Em sentia molt millor quan podia 
agafar un carro de la cuina per poder 
tenir un petit contacte amb l’usuari 
per dir “hola”.

UNITAT DE DEMÈNCIES
Núria Montagut, gerocultora de la unitat 
de demències: “Ens ha servit per mirar 
la vida d’una altra manera. De cop i 
volta va venir la pandèmia i ens va 
canviar el dia a dia.”

CUINA
Paqui Baena, cuinera: “Recordes allò de 
dir: “Maleïda pandèmia!” Però ens   
n’hem ensortit entre tots”.

VOLUNTARIS
Fina Quintana, voluntària: “Hi posava 
tota la meva voluntat perquè els que 
hi treballaven poguessin tenir més 
qualitat per no encomanar-se.”

FAMILIAR
Ferran Ara, fill de l’Amèlia: “Sabíem que 
potser perdríem a la mare i nosaltres 
no hi podíem estar, però que ens su-
plien persones amb molta sensibili-
tat”.

MANTENIMENT
David Soto, personal de manteniment: 
“Va ser molt dur acostumat a veure 
les sales plenes de gent i somriures a 
després veure-ho tot buit i mogut”.

DIRECCIÓ
Míriam Fuertes, directora d’Ibada Cas-
tellgalí: “Per mi, la meva realitat eren 
aquestes 4 parets. El que passava a 
fora no era important. Hi havia tanta 
gestió a fer a dins de la residència que 
es va fer com un petit món.”

Covid-19

FESTES ADAPTADES A LA 
NORMATIVA 
Vam seguir gaudint 
d’esdeveniments senyalats 
com els aniversaris de les 
residències, St. Jordi,
Pasqua,...

EXPERIÈNCIES DELS 
RESIDENTS, FAMILIARS I 
TREBALLADORS D’IBADA 
DURANT LA PANDÈMIA
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VIDEOTRUCADES DIÀRIES 
La tecnologia ens va ajudar 
a apropar els residents amb 
l’exterior, especialment 
familiars i amics. Les noves 
tecnologies van entrar per 
quedar-se com una eina més 
que s’ha anat normalitzant en 
els centres.

VOLUNTARIS 
Ajudar en tot moment a 
la residència en tot allò 
que fes falta en qualse-
vol moment. Aconseguir 
material, ajudar a fabricar 
mascaretes, gorros, ba-
tes, el que es necessités.



RESIDENT
Simon Vila, resident: 
“Va ser difícil el fet d’haver d’estar 
confinats a l’habitació sense poder 
veure ningú”

HOTEL SALUT
Carmen Quevedo, resident: 
“Estava molt bé als habitatges. Hi 
havia una bona habitació, una sala 
preciosa.. i dinava molt bé!”

SAD
Alba Viñas, directora de serveis: 
“Si he de dir la veritat, em sentia 
millor els dies que havia d’anar a la 
residència que no pas els dies que ha-
via de fer teletreball a casa.”

BUGADERIA
Empar Puig, bugadera: 
“Teníem més feina, muntanyes de 
roba a triar, rentàvem la roba infec-
tada a part, que venia embolicada i 
lligada en bosses vermelles”

NETEJA
Carmen Pérez, netejadora: 
“Les petites estones que ens podiem 
desfogar amb les companyes, eren 
molt necessàries per descarregar i po-
der tornar més fortes”

PATRONAT
Ramón Serra, membre del patronat: 
“Van ser dies de bastants nervis en els 
quals vam fer tasques més de volunta-
riat, a banda de lligar coses a nivell 
institucional fora de la residència.”

INFERMERA
Aidé Checa, infermera: “Jo amb el meu 
equip em sentia segura. Ens vam cen-
trar exclusivament a que no hi ha-
guessin més contagis.” 

FILLA DE RESIDENT
Elisabet, filla de l’Alberta, usuària del 
SAD: “Va estar molt ben atesa igual-
ment. Amb la mare ens vam planifi-
car activitas al matí i a la tarda.”

TÈCNIC
Montse Alberch, terapeuta ocupacional: 
“Vam deixar de comunicar-nos en pa-
raules i ens comunicàvem a través de 
la mirada. Les mirades ho deien tot, 
tan en positiu com en negatiu.”

TOT I LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA, ES VA CONTINUAR FENT LA VIDA 
QUOTIDIANA DINS LA RESIDÈNCIA, ADAPTADA A LA SITUACIÓ
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BINGO DIGITAL, el centre de 
Castellgalí va incorporar a l’activitat 
unes pantalles instal·lades a cada 
sector, facilitant als participants el 
seguiment del joc de forma més 
visual.

RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE 
PER A LES FAMÍLIES (Festa anual 
de la residència i Cap d’Any)



Perfils d’usuaris Centre de dia

Places residència i centre de dia

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

109

127
10

D’aquestes 199 places

Llar residència

Residència assistida

Unitat Psicogeriatria

Unitat de Confort

21
178

54
8

NAVARCLES NAVARCLESCASTELLGALÍ CASTELLGALÍ

136
Persones ateses

88
Persones ateses

Mitja d’edat: 86,4 anys Mitja d’edat: 85,7 anys

Homes

37
Homes

21
Dones

99
Dones

67

Mitja d’edat: 81,3 anys

Atesos

Dones

Homes

10

7

3

Expedients 
graus de 
dependència

Grau 1

Grau 3

Grau 2

NAP

No valorats o pendent 
de valoració

29

69

107

7

14

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.

Mitja d’edat: 86 anys

Atesos

Dones

Homes

14

5

9



19
Persones ateses

Direcció serveis SAD

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

Habitatges 
amb serveis

Recursos humans

Comunicació

120
Mitja de professionals  

1.819 h
Hores de formació anual  

Nº de cursos i jornades realitzats als centres d’IBADA

Impacte de la Fundació Ibada 
a les Xarxes Socials:

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

6

16

12

15

31

240

543 
TOTAL persones ateses

115 
Total persones ateses

160 
Total persones ateses

1.477 
Àpats a domicili

0 
Àpats a domicili

Homes

Homes

Homes

Homes

Homes

Dones

Dones

Dones

Dones

Dones

Infants

Infants

Infants

Infants

Infants

152

23

53

85,3 anys

81,4 anys

379

92

95

80,7 anys

80,3 anys

12

0

12

0 anys

10,5 anys

Mitjana d’edat: Persones:

6.043 hores 
Total hores SAD

 14.643,75 hores 
Total hores SAD

Privat

Públic

Mitja d’edat: 75,6 anys

Homes

6
Dones

13

Facebook: 1.000 seguidors

Instagram: 1.147 seguidors

Tiktok (ens hem estrenat): 19 seguidors

YouTube: 109 subscriptors

Linkedin: 60 seguidors

Premsa: 23 aparicions

TV (Canal Taronja): 156 aparicions



Els projectes Ibada-Fesmana, es deriven de l’acord de fusió 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 iniciativa de tipus social, educatiu, cultural i de 
millora del medi ambient, majoritàriament a la vila de Navarcles. 
Amb aquestes ajudes, la Fundació Ibada, fa front a la seva respon-
sabilitat social corporativa, en vers a la gent del seu territori natural.
Aquest any, degut al Covid, els ajuts s’han destinat principalment a 
projectes educatius.

21è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA DE NAVARCLES
La fundació Ibada-Fesmana va organitzar el passat mes de setembre de 
2020, eñ 21è concurs de pintura ràpida. Un acte cultural amb una forta 
tradició popular, que tot i les circumstàncies actuals, es va considerar 
oportú mantenir-lo. 
Es van entregar 7 premis, un dels quals reconeix la millor pintura local.

APRENENTATGE PERSONALITZAT 
A L’ESCOLA CATALUNYA
L’aportació d’Ibada-Fesmana al curs 2020-21 ha 
suposat per l’Escola Catalunya, l’oportunitat d’aten-
dre alguns alumnes amb dificultats d’aprenentatge 
dins de les aules de forma més personalitzada en 
un curs on la Covid-19 ha minvat els recursos propis 
del nostre centre. Aquesta oportunitat, ha fet que 

aquests alumnes, que es troben a Educació Infan-
til i Cicle Inicial de Primària, puguin tenir el suport 
d’una persona en determinats moments del dia, as-
segurant així una atenció més individualitzada (en 
unes edats on és molt important respectar el ritme 
d’aprenentatge dels alumnes) mentre la mestra fa 
les propostes de treball.

TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL  
A L’INSTITUT DE NAVARCLES
Es va col·laborar amb l’Institut de Navarcles en el projecte d’educació 
emocional ja que la pandèmia per la Covid-19 ha canviat profunda-
ment els hàbits de la societat i, evidentment, la manera de treballar a 
les aules. Es va veure necessari doncs, dotar l’alumnat de les millors 
condicions i eines per tal  d’afrontar el propi procés d’aprenentatge, i 
vetllar molt per la seva situació emocional.
En aquest sentit, es van dur a terme unes sessions de treball per ges-
tionar les emocions, amb tot l’alumnat del centre, dirigides per l’Esther 
Campillo.

AJUNTAMENT DE NAVARCLES
L’ajuntament de Navarcles i lbada-Fesmana van arribar un acord per po-
der col·laborar en actuacions infantils dins del marc de la Festa Major 
Infantil de Navarcles. Els actes en qüestió van ser: L’hora del conte a la 
fresca, i l’espectacle “Ni cap ni peus”.



som totes i tots



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

CASTELLGALÍ
C. Jacint Verdaguer, 24

08297 Castellgalí 
T. 93 115 87 87 

F. 93 516 70 22

SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA
Passeig Cervantes, 2
08270 Navarcles
T. 673 747 711

HABITATGES  
AMB SERVEIS

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


