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Aquest 2018 hem apostat un cop més per la innovació, dirigint els nostres esforços a millorar
la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat i dependència. Destaquem
l’estudi “Disseny d’un model alternatiu a la residència”, impulsat des de la Fundació, del
que han format part professionals d’àmbits diversos (gerontologia, arquitectura, tecnologia,
Administració Pública...). El seu objectiu ha estat establir un model d’atenció i vivenda per a
les persones amb o sense dependència, des d’un enfocament comunitari, respectuós amb la
convenció dels drets de les persones amb dependència i econòmicament viable. Hem
treballat també en un projecte de gestió de la intimitat i la sexualitat en la gent gran i les
persones amb diversitat funcional que esperem posar en pràctica gradualment als centres
que gestionem. I ens sentim particularment orgullosos d’haver publicat el primer informe de
l’Observatori de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat i de ser la
primera entitat del nostre sector en comptar amb aquest observatori (del que formen part
professionals dins l’àmbit de la discapacitat, de la gent gran o la salut mental). Un projecte
presentat a les Terceres Jornades Vella Terra, que ja s’han consolidat com un punt de
trobada i un referent en el sector.

Carta del Patronat
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Potser aquesta és la millor forma de definir el nostre 2018, un any on hem consolidat
projectes i persones. Durant aquests mesos hem crescut com a equip i estem convençuts
que ja comptem amb un grup de professionals madur que ens dóna estabilitat i confiança per
seguir millorant el nostre servei, en el context ampli i complex en el qual es mou la fundació.

Sí, hem fet camí amb més de 1.200 projectes de vida, entre treballadors i persones que han
confiat en l’entitat. Una gran família que és potser la millor forma de resumir un any
d’afiançament i de posada en marxa de nous reptes per als quals seguim i seguirem
treballant.

Seguim fent camí

Sr. Vicenç Vicente Lázaro
President i Fundador
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El 2018 hem finalitzat també la revisió del nostre Codi Ètic, en un
procés completament participatiu. I centres com el de Mas Vella
Terra (Gurb), Mas Sauró (Vallvidrera) o la unitat de Tuteles
s’han consolidat com una part essencial dels nostres serveis.

Destaquem, finalment, en l’àmbit organitzatiu, l’aposta per la
formació, amb més de 5.000 hores impartides entre els
professionals de l’entitat que busquen millorar les capacitats i
l’atenció a totes aquelles persones que confien en nosaltres.

Sí, seguim fent camí. Amb vosaltres. Un cop més, 
gràcies per acompanyar-nos en aquest projecte de vida.
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Qui som a Fundació Vella Terra
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La Fundació Privada Vella Terra és una institució privada sense afany de lucre,
inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número
1646, que des de la seva fundació ha centrat la seva activitat en l’atenció a
persones dependents, en especial gestionant recursos assistencials per a gent
gran, per a persones amb diversitat funcional, intel·lectual i física, així com
persones en situació de vulnerabilitat i dependència que atenem a través de
l’entitat tutelar.

Al llarg dels anys de la Fundació ens hem adaptat a les necessitats que van
sorgint amb la finalitat de cobrir els requeriments canviants dels col·lectius atesos.
Actualment, les activitats de la Fundació beneficien directament a més de 750
persones entre els serveis de residència assistida, centres de dia, casals,
residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i física i l’entitat tutelar. El
nombre d’empleats que ocupa la Fundació és superior a 450 persones, el que
representa un total superior a 1.600 persones usuàries, beneficiàries o vinculades
directament amb la Fundació.

Acompanyem PERSONES

Donem suport a

PERSONES VELLESA
DIVERSITAT FUNCIONALen situació de

vulnerabilitat i dependència



MISSIÓ
“Donar continuïtat i suport al Projecte de Vida de 
cada persona usuària”

*Entenem per TOTES la definició que ofereixen els articles 1, 2 i 25 de la Declaració
Universal dels Drets Humans.

Article 1

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de
consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Article 2

Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de
raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o
social, fortuna, naixement o altra condició.

A més, no es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del
territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració
fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.

Article 25

1.Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el
benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis
socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat, viduïtat,
vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat.

2.La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials. Tots els
infants, nascuts d'un matrimoni o fora d'un matrimoni, gaudeixen d'igual protecció social.
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VISIÓ
“Contribuir, mitjançant la nostra feina, a fer del
món un lloc on TOTES* les persones puguin
desenvolupar-se en llibertat”



VALORS

• RESPECTE:
Entès com a valor en que es fonamenta la dignitat de la persona, que es dóna d’igual a igual
i és compartida per tots. Sense respecte no és possible generar relacions de CONFIANÇA i,
per tant, és un valor indispensable en la prestació de qualsevol servei a les persones.

• HUMILITAT
Capacitat de reconèixer les qualitats que un té i no fer-ne ostentació, sense caure en la falsa
modèstia, la condescendència o la infravaloració. La humilitat implica EMPATIA. Fa possible
la feina en xarxa i ens permet desenvolupar la capacitat d’aprendre, escoltar els altres i
deixar-se ajudar.

• PROFESSIONALITAT
Ens permet oferir serveis de qualitat, contrastats, i amb RESPONSABILITAT. Es tracta de fer
bé la feina i sentir-se orgullós/a i satisfet/a del que és fa, tant des de l’optimització dels
recursos, com des de la màxima implicació en la construcció i la realització del projecte de
l’organització

• INNOVACIÓ
La innovació com a conseqüència de l’acceptació del canvi mitjançant la creativitat, la
iniciativa i la MILLORA CONTINUA

• PERSONALITZACIÓ
Cada persona és única i per tant requereix una atenció individualitzada que sigui capaç de
donar resposta a les seves necessitats i expectatives. Fomentem l’AUTODETERMINACIÓ
de les persones, el foment de la PRESA DE DECISIÓ.
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COMPROMISOS ÈTICS per part dels 
nostres professionals

Personalització

No
discriminació

Intimitat

Drets i 
autodeterminació

personal
Inclusió

Treballar en
sintonia amb
els valors d

l’entitat

Fer bon ús
dels recursos

Actituds 
personals

Comunicació
i transparència

COMPROMISOS VERS LA 
PERSONA ATESA I LES 

FAMÍLIES

COMPROMISOS VERS 
L’ORGANITZACIÓ I 
PROFESSIONALS
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President: Sr. Vicente Vicente Lázaro

Vicepresidenta: Sra. Remedios Máñez Sebastià

Secretari: Sr. Sergi Vicente Máñez
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EQUIP HUMÀ
Patronat

Equip Directiu
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Sra. Maria Colomer Umbert: Directora d’Assegurament de la Qualitat

La Fundació Privada Vella Terra es regeix per un Patronat el qual vetlla pel correcte
compliment de la missió de l’entitat.
El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i
assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a l’assoliment dels fins fundacionals. Les
seves tasques es recullen als Estatuts.

Sra. Norma Gallart: Directora de la Residència Assistida i Centre de Dia, per a gent gran, de
Sant Martí (Arenys de Munt)

Sra. Meritxell Costa: Directora de la Residència per a persones amb Discapacitat
Intel·lectual i Física Mas Vella Terra; a Gurb (Osona)

Sra. Núria Figueras: Directora de la Residència per a persones amb Discapacitat Intel·lectual
de Mas Sauró (Vallvidrera, Barcelona)

Sra. Isabel Mir: Directora de la Residència Assistida i Centre de Dia, per a gent gran, de
Campdevànol

Sra. Iris Lleixa: Directora de la Residència Assistida i Centre de Dia, per a gent gran, de
Pare Batllori (Barcelona)

Sra. Gemma Jodas: Directora de la Residència Assistida i Centre de Dia, per a gent gran, de
Les Corts (Barcelona)

Sra. Gemma Fleta Zaragoza: Directora de la Unitat de Tuteles



4

EQUIP HUMÀ
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TRANSPARÈNCIA I QUALITAT
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Des de l’any 2001 la Fundació ha mantingut
la certificació de la ISO 9001, renovant-la i
actualitzant-se permanentment. Enguany
s’ha mantingut la certificació ISO 9001:2015
a tots els centres de la Fundació Vella Terra,
que toca renovar durant el 2019 per al
següent trienni.

L’abast de la certificació inclou els següents
àmbits:
1. Prestació de serveis en Centre

Residencial i Centre de Dia
2. Prestació dels serveis sociosanitaris

d’Hospital de Dia Terapèutic
3. Prestació de serveis de tutela per a

persones amb incapacitació judicial

Tanmateix, es segueix les bones pràctiques
del model EFQM d’excel·lència, en el que
està prevista la certificació en propers
exercicis.

Des de novembre de 2017 la Fundació
disposa del corresponent Compliance
Program que incorpora el seu propi Codi Ètic
de govern així com dels corresponents
protocols d’actuació.



INCLUSIÓ, CONCILIACIÓ 
I IGUALTAT

A la institució mantenim el compromís amb la inclusió
laboral i el foment de la integració laboral de persones
amb discapacitat. Durant l’any 2018 s’ha mantingut el
conveni de col·laboració amb la Fundació Adecco
amb l’objecte de portar a terme un pla de
sensibilització i eliminació dels prejudicis, i fomentar la
valoració i capacitat de les persones pel seu talent,
que està previst desplegar durant el proper any.

La Fundació manté un Pla d’Igualtat que té una
enfoc de treball basat en el principi d’igualtat
d’oportunitats d’homes i dones, de la lluita contra la
discriminació per raó de sexe, raça i/o orientació
sexual, i/o de l’assetjament moral de les persones.

A més, la fundació col·labora amb CEIS (centres
especials d’ocupació) per dur a terme tasques com: la
recollida selectiva de plàstics, la jardinería, la recollida
de cartró… etc.
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VOLUNTARIAT
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La Fundació ofereix un Programa de Voluntariat
que permet a cada unitat, be sigui una residència per
a persones grans, amb discapacitat o tutelada, un
suport en el desenvolupament del programa
d'activitats. Tots els voluntaris compten amb una
assegurança mèdica, reben la formació necessària
per desenvolupar la seva tasca, i representen un
complement (mai una substitució) a la tasca
professional.
Durant l’any 2018 la Fundació ha comptat amb la
contribució desinteressada de 24 voluntaris, que
han dedicat el seu temps a acompanyar
directament les persones en situació de
dependència ateses i assistides. El rang d’edats
dels nostres voluntaris és molt alt, podem trobar
joves de 18 anys fins a persones grans de 85 anys.
Destaquem iniciatives d’alguns dels nostres centres,
com Mas Vella Terra i Mas Sauró (residències per a
persones amb diversitat funcional), on els propis
usuaris fan tasques de voluntariat a residències per
la gent gran.



La Fundació manté una clara aposta per a la innovació en serveis assistencials, fins al punt de
ser un dels cinc principals valors sobre els que es fonamenta la nostra missió. Els projectes
d’innovació estan emmarcats en el procés de millora contínua i de forma permanent revisem
la manera com desenvolupem la nostra tasca. Durant el 2018 hem treballat projectes com:

• IMENTIA PRO: Una eina estandarditzada de rehabilitació cognitiva adreçada tant per
usuaris de Centre de Dia com per usuaris de Residència Assistida, tant de gent gran com
per a persones amb diversitat funcional.

• MODELS ALTERNATIUS DE RESIDÈNCIA: hem treballat per dissenyar un model
alternatiu a la residència per a gent gran, que doni resposta a les persones valorades amb
Grau II i que no superi els 1.900€ al mes.

• UNITAT DE REHABILITACIÓ INTENSIVA (URI): per establir una Unitat de Rehabilitació
Geriàtrica Intensiva en alguns dels nostres centres.

• UNITAT DE SUPORT ESPECIALITZAT (USE): Disseny d’una Unitat de Suport
Especialitzat orientada a persones amb trastorn de conducta.

• SISTEMA DE COMUNICACIÓ I GEOLOCALITZACIÓ OUTDOOR: Posada en marxa d'un
software que permeti la geolocalització outdoor per tal de reduir el risc de perdre's i a l'hora
es potencia l'autonomia personal en persones que pateixen desorientació espacial.

• PROGRAMA D'ATENCIÓ SANITÀRIA COMPLEXA (USS): Disseny i posada en marxa
d'un programa d'atenció i suport dirigit a persones amb perfil PCC i MACA que viuen a les
nostres residències assistides per a gent gran.

• GEOLOCALITZACIÓ INTERIOR: Hem treballat en un sistema de localització a l’interior de
l’habitatge o residència que faciliti la mobilitat de la persona depenent en zones
predeterminades.
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COMUNICACIÓ
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La comunicació ha estat, un any més una eina fonamental
per mantenir informats usuaris, familiars, administració i
treballadors.
• La nostra activitat en xarxes socials ha continuat

centrada en Facebook, que representa per nosaltres una
finestra única on explicar el dia a dia de la fundació i els
nostres centres.

• S’ha continuat editant la revista Tàndem, amb la
informació dels fets més destacats de la fundació i de les
diverses residències.

• S’han produït varis elements gràfics per donar a
conèixer els nostres serveis i per difondre la imatge de la
fundació (calendaris, díptics per les residències…).

• Hem seguit amb la política d’inserció de mitjans,
donant prevalència als mitjans locals com Tribuna
Maresme, Cap Gros, Diari de Sabadell etc.

• S’ha donat tot el suport en difusió per les III Jornades
Vella Terra i s’ha creat una pàgina web específica:
http://jornades.fundaciovellaterra.org/

INNOVACIÓ
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COL·LABORADORS
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La nostra tasca no seria possible sense un ampli ventall de col·laboradors en formació i
serveis que ajuden a la nostra fundació a seguir creixent cada any per donar suport al
projecte de vida de les persones que treballen amb nosaltres i dels nostres usuaris.

• Albiol Economistes - Consultoria
• Altimir - Consultoria
• Aszende - Manteniment
• Audioptica - Serveis Socials i Sanitaris
• Badapeu - Serveis Socials i Sanitaris
• Banc Sabadell - Bancs/Financeres
• Batllori & Trepat - Consultoria
• Britte - Sabates - Vestimenta
• Bunzl - Neteja
• Cadeco - Manteniment
• Cardiosafe - Serveis Socials i Sanitaris
• Catalana Occidente - Assegurances
• Cavisa - Recollida de residus
• Central Borne - Alimentació
• Cesnut - Consultoria
• Comercial - Textiles Rumbo - Roba de la llar
• "Consenur“ - Recollida de residus
• Cuatrecasas Advocats - Consultoria
• Danone - Alimentació
• Dental Residency - Serveis Socials

i Sanitaris
• ECA SiCI - Manteniment
• EGM - Eficiència Energètica - Consultoria
• Escura Advocats - Consultoria
• Floristeria Navarro - Flors
• Friman - Alimentació
• Frutas Antonio - Alimentació
• Gesco - Alimentació
• Grup VL - Consultoria
• Grup2laboral - Vestimenta
• Gusmandiari- Material sanitari
• HCG - Serveis Socials i Sanitaris
• Hill-Room - Manteniment
• Howden - Assegurances
• Ingesco - Manteniment
• Karinter - Ajudes tècniques
• La Caixa - Bancs - Financeres

• La Fageda - Alimentació
• Lyreco - Material d'oficina
• Mancivent - Manteniment
• MANTGRUP - Manteniment
• MC Mutual - RRHH
• MC Prevención - RRHH
• MH Industrias - Manteniment
• MRW - Material d'oficina
• Nestlé - Alimentació
• Nutec - Informàtica
• Oms i Viñas - Parament de la llar
• Òptim Auditors - Consultoria
• Podomat - Serveis Socials i Sanitaris
• Primagas - Subministraments
• Productos del café - Alimentació
• ProTech - Manteniment
• Quvitec - Ajudes tècniques
• Reitel - Informàtica
• Resiplús - Informàtica
• Ros Petit Advocats - Consultoria
• Sant Tomàs - Alimentació
• Satelba - Manteniment
• Social Partners - Assegurances
• Somni Assegurances - Assegurances
• Tant amics - Serveis Socials i Sanitaris
• TEB Verd - Manteniment
• Tecnilab - Manteniment
• Telefònica - Subministraments
• TGT - Derivats Làctics - Alimentació
• UhY Fay - RRHH - Consultoria
• Vegenat - Alimentació
• Veritext - Uniformes - Vestimenta
• Vodafone - Informàtica
• Westpoint - Informàtica
• Wolters Kluver - A3 - Informàtica
• Xarcom - Informàtica
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2018 en xifres
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RECURSOS ASSISTENCIALS
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Persones

Dades econòmiques

Formació

Recursos

450
Treballadors
a Catalunya

768
Persones
ateses

Pressupost:
13.001.151€

Per àrees:
• Personal: 74,6%
• Compres: 8,6%
• Lloguers: 3,2%
• Serveis Externs: 7,1%
• Subministraments: 4,6%
• Amortitzacions: 1,8%

5.317 
hores impartides
en Formació 

646 treballadors 
assistents entre tots els 
professionals

220
persones 
tutelades

140 
informacions 
Mitjana realitzada 
per centre

29 activitats 
A l’entorn 
comunitari de 
mitjana per 
centre

120
impactes
a medis
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2018: la nostra feina
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PROGRAMA DE FORMACIÓ

Viure és aprendre
Més que mai, en l'entorn laboral
d'avui en dia, és molt important
formar i desenvolupar les
persones que treballen amb
nosaltres.

Apostem per un model formatiu que
situï els nostres centres entre els
referents dins de l’àmbit
sociosanitari i d’atenció a les
persones del nostre país.

Volem fer sentir bé els nostres
col·laboradors a través del seu
desenvolupament personal. Si ho
aconseguim tindrem gent feliç, i el
més important, persones
compromeses amb el nostre
projecte.

Creiem que un bon Pla de formació
ens ajuda a motivar i retenir al
personal clau, així com atraure a
nou personal qualificat.

Per això apostem per una formació
continuada del personal a través
de:
• Mitjans interns (protocols i

projectes interns que es difonen
per part del personal tècnic).

• Mitjans externs (determinades
formacions i projectes que són
realitzats per empreses i
professionals externs a la
entitat).

A més totes les formacions compten
amb una avaluació (enquesta de
satisfacció i uns indicadors
d’assoliment i transferència al lloc de
treball).

Lligat a l’estrategia central i com a
eix del nostre projecte de
formació es troba l’ACP transversal,
l’Ètica i el DCM (Dementia Care
Mapping). Per més informació podeu
consultar la Memòria de Formació
2018 de la nostra entitat.

Núm. d’hores = 5.317 hores / Número de professionals = 646 
Homes = 166 / Dones = 480 
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Nacho F. (usuari de Mas Vella Terra):
“De verdad te lo digo, es el centro donde
he estado más bien en toda mi vida!”

A Mas Vella Terra el 2018…

Ha estat un any de molta feina i esforç
que han valgut la pena!

Teníem per objectiu apropar a la
comunitat i al món laboral els nois i
noies que viuen amb nosaltres.

A principis d’any es van reestructurar
les activitats per poder oferir més
opcions orientades al món laboral.
Durant el 2018 hem seguit amb
aquesta fi i s’han realitzat activitats de
jardineria, manteniment tant d’interior
com d’exterior, voluntariat en una
escola i en residències de persones
grans, tasques de recepció etc.

Totes aquestes activitats ens han
ajudat a participar en la comunitat
d’una manera activa i alhora ens han
facilitat poder conèixer diferents
professions, que, de ben segur, seran
molt útils per als nostres nois i noies
de cara al món laboral.
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Genoveva (64 anys): “Sólo puedo decir que desde el año pasado, cuando vine a vivir a
la Residencia, por primera vez, siento que aquí tengo una preciosa familia. La que
nunca he tenido. Pensaba que sería una mala experiencia, pero estoy muy contenta con
todo, ha sido un año maravilloso con gente que, sobre todo, lo que da, es mucho amor”.

A Sant Martí aquest any…

Hem tingut un 2018 molt complert, ja que
hem pogut fer realitat molts dels desitjos
que tenim quan encetem l’any.

Per començar, hem pogut celebrar
cadascun dels dies més importants de les
nostres vides amb la gent que estimem,
amb les nostres famílies i els nostres
amics, i un any més, hem tingut una Festa
de la Família esplèndida, rebent l’afecte i
l’alegria de tothom.

A més, hem iniciat tallers d’estimulació
que han suposat una millora en la qualitat
de vida de cadascun dels usuaris que hi
han participat. Entre d’altres, la
col·laboració feta amb l’estudi Imentia.

També, un any més, hem rebut als
alumnes de l’Institut, als nens de
l’escola i a la comunitat que ens envolta
en diferents jornades de celebració que
ens permeten compartir el millor de tots
plegats. En aquest sentit, ha estat també
especial l’exposició dels treballs
manuals fets pel grup d’Arts
Plàstiques: una exposició oberta a tot el
poble, que ha rebut molt bones crítiques.

Només esperem continuar amb la mateixa
línia de treball i generositat!
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Bego (25 anys): A Mas Vella Terra aquest
any ha estat ple d’emocions i nous reptes.
Ho hem passat genial i el que més m’ha
agradat ha estat poder conèixer gent nova i
fer nous amics.

A la Residència Pare Batllori…

A la Residència Pare Batllori el 2018
ha estat un any molt important i
significatiu gràcies a totes les
experiències viscudes.

Hem realitzat activitats a l’exterior
entre les quals destacaríem les
intergeneracionals amb diferents
escoles del barri, on hem aconseguit
crear un vincle emocional a través de
de la conversa i diverses manualitats.

El 2018 també ens va regalar moments
molt divertits durant les “gerolimpiades”
i l’activitat “ Mou-te” que van tenir lloc
al juliol al preciós jardí de Pare Batllori.
Ressaltem també la gincama
d’activitats que va tenir lloc el 21 de
setembre amb motiu del Dia Mundial
de la Malaltia d’Alzheimer. També va
ser l’any de visitar l’Aquàrium de
Barcelona i la fira de Santa Llúcia que
és també un clàssic inamovible. La
visita al teatre Albareda amb l’obra
dels “Alquimistes” també és ja una de
les activitats de Nadal més esperades.

I com no hem celebrat el 15è
aniversari de la residència,
probablement la celebració més
important de l’any, preparada amb
molt de carinyo i afecte. Vam participar
des de famílies a usuaris i
treballadors, tots plegats celebrant un
motiu comú. La direcció de la
residència amb la complicitat de
diversos professionals va regalar a tot
l’equip una samarreta blanca amb el
logo de la fundació pintat a mà. Per les
famílies, els nostres usuaris liderats
per l’animadora del centre van
preparar un imant de fusta també amb
el logo de la casa. Sens dubte aquesta
va ser la celebració més rellevant i
esperada del 2018!
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Antonia C. (92 anys): “Para mi la
residencia Les Corts ha sido la "gloria".
Aquí he encontrado la felicidad, ha sido
mi mayor apoyo durante todo este
tiempo.”

Aquest 2018 vam assistir, per
exemple, a l'Auditori: vam escoltar
Paisatges Russos i vam ballar el
Mambo. Una de les nostres usuàries,
la Mercè V. va ser invitada d'honor al
Liceu per la presentació d'Apropa
cultura, tot un orgull. A l'estiu vam
passejar pels carrers guarnits de
Sants i vam riure molt amb la Lloll i el
seu secret. Vam acabar l'any gaudint
dels misteris d'Egipte i del París
nocturn del mestre Toulouse-Lautrec
protegits als museus de la fresqueta
de la tardor.

Sí, un any ple de moments culturals
que ens han permès gaudir i seguir
aprenent cada dia, una mica més.

A Les Corts el 2018…

Ha estat, sens dubte, un any ple de
moments culturals. La cultura ens
desperta emocions, records i ens
permet compartir moments únics
amb el nostre entorn. Per això a la
Residència i Centre de Dia de les
Corts apostem i seguirem apostant
per la cultura gaudida i compartida.
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Isabel Mir (Directora): Aquests intercanvis fomenten les relacions afectives, personals i
socials, el sentiment de pertinença, la comunicació, el treball en equip, l’autodeterminació,
l’autoestima i el sentit de ser útil a la societat, entre molts altres beneficis pels dos col·lectius
de persones participants.

A Campdevànol destaquem…

Que aquest 2018 hem crescut en
intercanvis amb diferents col·lectius de
persones amb discapacitat intel·lectual o
física.
Per una banda, ens hem trobat
quinzenalment amb els usuaris de la
Fundació MAP, de Ripoll. Amb ells,
desenvolupem dos projectes diferents, un
per cada semestre de l’any. Durant el
primer semestre del 2018 vam confeccionar
unes caixes reciclades a partir del buidatge
d’enciclopèdies velles, i durant el segon
semestre, vam preparar la decoració del
Nadal. Al final de cada projecte, fem una
festa, on ens tornem a trobar tots i gaudim
d’un bon berenar que elaboren els usuaris
del MAP, en el seu taller de cuina.

Per altra banda, fem trobades setmanals
amb els usuaris de Mas Vella Terra, de
Gurb. En aquest cas són joves que vénen
dos cops per setmana a la nostra
residència i desenvolupem diferents
activitats. Els dilluns a la tarda fem jocs de
taula, i els divendres al matí fem sortides a
l’exterior. Anem tots plegats, a un bar del
poble i prenem alguna cosa tots junts,
mentre fem petar la xerrada i compartim
moments.
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La Sara, entrenadora de petanca ens diu: “Poder gaudir dels Special Olympics va
ser una experiència inoblidable. Dies plens d’intensitat, de no parar, de nervis,
emocions, sensacions... però també de bons moments i records que ens quedaran per
sempre. Sens dubte, sempre ho recordaré com una vivència única”.

El 2018 de Mas Sauró…

Aquest 2018 ha sigut un any Olímpic a
Mas Sauró!

Un grup de 13 esportistes i 4
entrenadors van participar als Special
Olympics Andorra-La Seu d’Urgell del 4
al 8 d’octubre. L’equip de futbol sala i
dues tripletes de petanca van gaudir
d’uns dies de competició que van
iniciar-se amb la inauguració al
Poliesportiu d’Andorra la Vella amb la
presència d’estrelles com la Beth,
l’Elena Gadel i la Mònica Green.

Els següents dies van continuar amb
els partits i les activitats de lleure entre
els partits.

Podem estar molt satisfets amb el
rendiment dels nostres esportistes. Per
l’entrega de medalles de Futbol Sala:
vam ser primers de grup! I ens vam
emportar la medalla d’or. Un dia
després hi vam sumar les medalles de
Petanca: Plata i Bronze! Tots vam
gaudir de la cloenda abans de tornar a
casa. Ara continuarem entrenant dur
per tornar d’aquí a 4 anys!
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“No deixis que els estigmes et diguin
com has d'actuar; escolta des de
l'observació, aprèn acompanyat de
l'experiència i ajuda des de la
compassió. Així sabràs que el que fas
és el que l'altre necessita.”

Com hem viscut el 2018:

Acompanyar a les persones i poder 
complir els seus projectes de vida 
és la nostra missió.

El 2018, ens ha portat canvis. 
Canvis que es donen també a nivell 
organitzatiu. Hem invertit hores a 
reorganitzar-nos, a valorar com és 
la millor manera de treballar per a 
continuar acompanyant a les 
persones, sense oblidar que l'equip i 
la seva motivació són la clau en 
aquest procés.

Acabem l'any 24 professionals, 
entre aquests canvis destaca la 
incorporació d'Assumpta , la 
coordinadora de l'equip social, la 
creació d'una àrea de pretutela 
coodinada per Núria i la 
consolidació de figures de 
responsabilitat en altres àrees, com 
l'econòmica, on tenim a Inma.

També, al llarg del 2018, hem 
conegut noves històries de vida i 
hem perdut unes altres. Històries 
que s'havien acabat de construir 
amb el nostre suport i presència. 
Aquest treball té aquesta part que 
ens porta una part de dol, al saber 
que hi ha un inici i un final, però 
preval l'intent per continuar 
construint, sempre.

D'aquestes vides et portes 
experiències i sobretot 
aprenentatges que ajuden a millorar 
la nostra atenció cap als altres.

Per al 2019, els canvis organitzatius 
interns són una de les claus de cara 
al fet que el nou any pugui impulsar 
realment al servei i consolidar-lo.
Ens agradaria acabar aquest resum 
amb una frase que defineix el nostre 
servei i a totes les persones que el 
formen:



Gràcies!

C/ Pujades, 350, 6ª planta, Oficina A1
08019 Barcelona
Tel. 93 727 37 44
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