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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ PRIVADA LA VALL

393

2021 Complet Partit

Balanç abreujat

Exercici 2021

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

202, (2802), (2902) 1. Concessions administratives

206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908) 3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

200, 201, 203, 205(2800), 
(2801), (2803), (2805), (2900), 

(2901), (2903), (2905)

4. Altres immobilitzats intangibles

209 5. Acomptes

II. Immobilitzat material

210, 211, (2811), (2910), 
(2911)

1. Terrenys i Construccions

212, 213, 214, (2812), (2813), 
(2814), (2912), (2913), (2914)

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge

215, 216, (2815), (2816), 
(2915), (2916)

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació

217, 218, (2817), (2818), 
(2917),  (2918)

4. Alltre immobilitzat material

219 5. Immobilizaciones materials en curs i Acomptes

III. Inversions immobiliàries

220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals

221, (282), (2921) 2. Construccions

IV. Béns del patrimoni cultural

230, (29190) 1. Béns immobles

231, 232, 233, (29191), 
(29192), (29193)

2. Arxius, Biblioteques i Museus

234, (29194) 3. Béns mobles

239 4. Acomptes

V. Inversions en entitats del grup i associades a  
llarg termini

2403, 2404, (2493), (2494), 
(2933), (2934) 

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944) 3. Valors representatius de deute

VI. Inversions financeres a llarg termini

2405, 250, (2495), (259), 
(2935), (296)

1. Instruments de patrimoni

2425, 252, 253, 254, (2955), 
(298)

2. Crèdits a tercers

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute

255, 258, 26 4. Altres actius financers

474 VII. Actius per impost diferit

1.305.532,26 1.357.643,46

8 11,10 322,28

11,10 322,28

5 998.631,58 1.043.527,79

723.598,76 743.822,97

204.480,56 231.584,23

55.400,64 68.120,59

15.151,62 0,00

6 306.614,58 313.793,39

65.698,34 65.698,34

240.916,24 248.095,05

0,00 0,00

0,00 0,00

275,00 0,00

275,00 0,00
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Número d'inscripció :

Exercici comptable :
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393

2021 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

B) ACTIU CORRENT
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 

407
I. Existències

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors

460, 464,544 5. Personal

4709 6. Actius per impost corrent

4700, 4707, 4708, 471, 472, 
473

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

5303, 5304, (5393), (5394), 
(5933), (5934)

1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344, 
(5953), (5954)

2. Crèdits a entitats

5313, 5314, 5333, 5334, 
(5943), (5944)

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524 4. Altres actius financers

IV. Inversions financeres a curt termini

5305, 540, (5395), (549), 
(5935), (596)

1. Instruments de patrimoni

5325, 5345, 542, 543, 547, 
(5955), (598)

2. Crèdits a tercers

5315, 5335, 541, 546, (5945), 
(597) 

3. Valors representatius de deute

5355, 545, 548, 551, 5525, 
554, 5590, 565, 566

4. Altres actius financers

480, 567 V. Periodificacions a curt termini 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574 1. Tresoreria

576 2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

503.217,32 372.824,26

16.841,65 14.419,98

10 168.724,66 154.631,27

168.267,64 154.437,76

207,02 144,01

250,00 49,50

0,00 0,00

10 7.090,95 7.090,95

7.090,95 7.090,95

4.918,62 4.502,95

305.641,44 192.179,11

305.641,44 192.179,11

1.808.749,58 1.730.467,72
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Número d'inscripció :

Exercici comptable :
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393

2021 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de
desemborsar

102 II. Fons especials

III. Excedents d'exercicis anteriors

120 1. Romanent

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres 
ajustaments

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT
14 I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer

1615, 1635, 171, 172, 173, 
175, 176, 180, 185, 189

3. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 
1624, 1633, 1634

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg
termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

1.683.967,17 1.633.368,96

12 1.229.871,52 1.216.916,39

12,17 587.132,44 587.132,44

587.132,44 587.132,44

12 629.783,95 653.621,31

629.783,95 653.621,31

3 12.955,13 -23.837,36

13 454.095,65 416.452,57

383.398,99 342.530,02

70.696,66 73.922,55

725,00 2.000,00

11 725,00 2.000,00

725,00 2.000,00
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Exercici comptable :
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393
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NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

C) PASSIU CORRENT
499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer

5115, 5135, 5145, 521, 522, 
523, 525, 528, 551, 554, 

5525, 555, 5565, 5566, 560,  
561, 569

3. Altres deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 
5123, 5124, 5133, 5134, 
5143, 5144, 5523, 5524, 

5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

124.057,41 95.098,76

11 97,49 198,19

97,49 198,19

11 123.959,92 94.578,39

22.201,31 27.685,57

19.396,39 20.871,10

41.372,64 8.997,42

40.989,58 37.024,30

0,00 322,18

1.808.749,58 1.730.467,72



Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ PRIVADA LA VALL

393

2021 Complet Partit

Compte de Resultats abreujat

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724 d) Subvencions oficials a les activitats

728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727 f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici
incorporats al resultat de l'exercici

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de
membre de l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionaments

(600), (601), (602), 606, 608, 
609, 61*, (6931), (6932), 
(6933), 7931, 7932, 7933

a) Consums i deteriorament d'existències

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament

(621) a2 ) Arrendaments i cànons

(622) a3 ) Reparacions i conservació

(623) a4 ) Serveis professionals independents

(624) a5 ) Transports

(625) a6 ) Primes d'assegurances

(626) a7 ) Serveis bancaris

(627) a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628) a9 ) Subministraments

(629) a10 ) Altres serveis

(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  
operacions de les activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

17 1.219.880,29 1.197.975,99

21 1.079.504,64 1.105.827,62

21 131.754,04 86.511,10

21 8.621,61 5.637,27

0,00 0,00

15.3 -144.823,69 -167.896,93

-143.585,86 -167.624,15

-1.237,83 -272,78

17 13.614,55 11.385,00

21 13.614,55 11.175,00

21 0,00 210,00

15.3 -886.128,35 -874.478,69

-127.121,83 -120.121,57

-125.280,28 -118.294,88

21 -581,14 -604,44

21 -22.657,80 -24.263,67

21 -42.127,53 -40.536,48

21 -378,15 -462,71

21 -5.401,42 -5.143,15

21 -1.299,81 -1.131,48

21 -784,08 -906,29

21 -46.836,20 -40.683,00

21 -5.214,15 -4.563,66

21 -1.841,55 -1.826,69

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
(68) 9. Amortització de l'immobilitzat

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat 

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat

(690), (691), (692), 790, 791, 
792

a) Deterioraments i  pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771, 
772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762,769 14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669) 15. Despeses financeres

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

(696), (697), (698), (699), 796, 
797, 798, 799

a) Deterioraments i  pèrdues

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

21 -82.104,93 -89.989,13

13,21 19.321,97 19.321,97

0,00 0,00

15,17 317,12 -34,00

12.955,13 -23.837,36

0,00 0,00

0,00 0,00

12.955,13 -23.837,36

12.955,13 -23.837,36

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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FUNDACIÓ PRIVADA LA VALL 
MEMÒRIA COMPTABLE EXERCICI 2021    1 

1.  ACTIVITAT DE L'ENTITAT 
 
IDENTIFICACIÓ 
 

La Fundació Privada La Vall, amb domicili  social al municipi de Sant Llorenç de Morunys,  carretera de 
Berga, 10, i NIF: G25078130, és una entitat sense ànim de lucre, constituïda el 9 d’abril de 1988 davant el 
Notari de l’Il∙lustre Col∙legi de Catalunya, Sr. Pedro B. Ortiz Barquero. 
 

En virtut de l’Ordre del Conseller de Justícia de 7 d’octubre de 1988 es va inscriure, amb el número 393, 
en el Registre de  la Direcció General de Dret  i  d’Entitats  Jurídiques del Departament de  Justícia de  la 
Generalitat de Catalunya. 
 

D’acord  amb  el  que  es  disposa  a  l’article  primer  dels  Estatuts  de  la  Fundació  La  Vall,  aquesta  té  per    
objecte la gestió, organització i funcionament de la Residència d’Avis La Vall de Sant Llorenç de Morunys, 
i la realització d’altres serveis benèfics i socials. 
 

A fi efecte de portar a terme el seu objecte fundacional, també fou inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis 
i Establiments de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, on consta amb el número E01233.  
 
ACTIVITAT DESENVOLUPADA AL LLARG DE L’EXERCICI 
 

Per  a  desenvolupar  la  seva  activitat,  la  Fundació  és  l’única  propietària  i  gestora  dels  recursos      
assistencials de que està dotada i que tot seguit es detallen: 
 
Residència La Vall, ubicada al municipi de Sant Llorenç de Morunys, Carretera de Berga, 10; inscrita en el 
Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb el número S01531; i amb una capacitat residencial de 49  
llits, distribuïts en 15 habitacions individuals i 17 de dobles. 
 

De les 49 places d’internament que disposa, 40 estan concertades amb la Direcció General de Protecció 
Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, mentre que   les 
9 restants són de gestió privada. 
 

Al  llarg  de  l’any  2021  s’han  atès  un  total  de  68  persones  en  règim  d’internament  amb  la  següent 
distribució: 
 

RESIDÈNCIA  Dones Homes  Total  Ocupació

Places Concertades         

   Persones ateses  34 11 45    

   Estades  10.231 3.739 13.970  95,68%

Places Privades           

   Persones ateses  17 6 23    

   Estades  1.305 560 1.865  56,77%

Total Residència          

   Persones ateses  51 17 68    

   Estades  11.536 4.299 15.835  88,54%

 
Durant aquest any 2021, la residència s’ha vist encara afectada per la pandèmia de la COVID‐19, que havia 
començat el 2020. 
El %  d’ocupació  en  places  privades,  s’ha mantingut  força  baixa  durant  tot  l’any.  Tot  i  que  s’han  atès 
bastantes persones, la durada ha estat molt curta al centre en algunes ocasions, fet atribuït a l’estat de 
salut fràgil dels usuaris, i durant cert temps llista d’espera per plaça privada buida. 
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Les normes covid a seguir no van posar fàcil els ingressos ja que a principis d’any, calia tenir a les persones 
aïllades 15 dies a les habitacions, i sense saber quin ni com seria el règim de visites que se’ls permetria 
realitzar amb el seu familiar.  
Durant l’any han continuat mesures excepcionals organitzatives del Departament: 

‐ Considerar que 2 de les places concertades (40 places) havien de quedar lliures d’ocupació. Places 
buides  establertes  per  resolució  per  tal  que  les  residències  tinguin  la  capacitat  d’aïllar  casos 
probables o confirmats de COVID‐19. Percebre el 85% del preu mitjà ponderat de la Cartera de 
serveis social (54,53€/estada i plaça) 

‐ Pagament Sobrecostos,  import afegit a cada tipologia de servei per cada usuari o plaça ocupada 
del servei, en concepte de reforç del personal d’atenció directa, compra d’equips de protecció 
individual  i  intensificació de  les mesures d’higiene relacionades amb la COVID‐19. L’import del 
sobrecost és el resultat de multiplicar l’import establert al Decret llei 29/2020 per cada tipologia 
de servei, pel nombre d’usuaris o places ocupades. (196,30€/mes/plaça) 

 
 
Centre de dia Residència La Vall, ubicat en el mateix edifici que la Residència La Vall, té una capacitat 
diürna per a 10 persones en concurrència simultània, essent totes les places de gestió privada. Aquest 
servei està inscrit en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb el número S08614. 
 

Al llarg de l’any 2021 s’ha ates un total de 5 persona d’acolliment diürn amb la següent distribució: 
 

CENTRE DE DIA  Dones Homes  Total  Ocupació

Places Privades        

   Persones ateses  4 1 5    

   Estades  135 101 236  6,47%
 

Durant el transcurs de l’any s’ha mantingut restriccions amb el servei de Centre de Dia en motiu de la 
COVID‐19, i durant alguns períodes de l’any s’han suspès les activitats, però tot i així es un dels anys en 
que hem notat un augment d’ usuaris amb la necessitat de fer ús del servei. 
Amb  tot,  aquest  servei  no  respon  essencialment  a  la  idiosincràsia  de  la  població  de  la  nostra  àrea 
d’influència que li costa trencar amb el seu entorn i hàbits tradicionals, preferint més utilitzar els serveis 
d’atenció domiciliaria.  
 
Servei  d’Atenció  Domiciliaria  La  Vall,  amb  un  àmbit  territorial  supramunicipal  per  atendre  a  les     
persones  amb  dependència  que  tenen  el  seu  domicili  als  municipis  de  Sant  Llorenç  de Morunys,  La       
Coma  i  La  Pedra  o  Guixers.    El  servei  està  inscrit  en  el  Registre  d’Entitats,  Serveis  i  Establiments  de       
Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb    
el número S07491. 
 

Les  persones  amb  dependència  tenen  tres  modalitats  per  accedir  al  servei  d’Atenció  Domiciliaria: 
mitjançant el Conveni subscrit amb el Consell Comarcal del Solsonès, com a beneficiaris del Xec Servei 
que també atorga el Consell Comarcal del Solsonès, o bé directament amb caràcter d’usuaris totalment 
privats.  
 

Al llarg de l’any 2021 s’han atès un total de 38 persones d’atenció domiciliaria, que amb comparativa al 
2020 s’han atès més persones però amb un total més baix de dies de servei, ja sigui per confinaments o 
per contagis Covid,  amb la següent distribució: 
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ATENCIÓ DOMICILIARIA  Dones Homes  Total 

Conveni Consell Comarcal        

   Persones ateses  9 5 14 

   Hores d'atenció domiciliaria  946 772 1.718 

Xec Servei del Consell Comarcal         

   Persones ateses  2 4 6 

   Hores d'atenció domiciliaria  78 315 393 

Privada         

   Persones ateses  13 5 18 

   Hores d'atenció domiciliaria  1.968 211 2.179 

Totals        

   Persones ateses  24 14 38 

   Hores d'atenció domiciliaria  2.992 1.298 4.290 

 
 
També en el marc dels serveis extra‐residencials es facilita a les persones que ho requereixen la possibilitat 
de que se’ls subministri el mateix tipus d’àpats que es distribueix als residents. 
 

Al llarg de l’any 2021 s’han atès en aquest servei un total de 15 persones amb la següent distribució: 
 

ÀPATS PER EMPORTAR  Dones Homes  Total 

Persones ateses  5 10 15 

Àpats lliurats  353 1.272 1.625 

 
Habitatges amb serveis:  El 2019 es van habilitar un parell d’habitatges adreçats a persones autònomes o 
amb baix grau de dependència les quals poden gaudir, opcionalment, de tots els serveis assistencials que 
ofereix la Residència La Vall.  Durant el 2021 han estat ocupats amb la següent distribució: 
 

HABITATGES AMB SERVEIS  Dones Homes  Total 

Persones ateses  1 2 3 

Estades mensuals  0,5 23,5 24 

 

Durant el mes de desembre el llogater del pis B, va ser baixa voluntària, i als pocs dies va ocupar 

l’apartament una senyora que estava en llista d’espera. 

    
AJUTS ATORGATS 
 

Aquest any 2021, amb totes les restriccions de la Covid‐19, la Fundació no ha pogut realitzar cap activitat 
solidaria per  la campanya anual de  la Fundació Marató de TV3.    L’any 2020  ja es va donar  la mateixa 
situació.   
 

 
ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 
 

La Fundació ha dut a terme totes les seves activitats independentment del sexe de les persones usuàries 
o beneficiaries de les mateixes, promovent les condicions d’igualtat entre dones i homes, i sense fer‐ne 
cap tipus de diferenciacions. 
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2.  BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 

Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels Comptes Anuals de la Fundació han estat 
els que seguidament es detallen: 
 
a)  Imatge fidel: 
 

No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació de disposicions legals en matèria 
de comptabilitat, per a mostrar  la  imatge fidel a que es refereix  la  legislació vigent en referència a  les 
entitats sense ànim de lucre. 
 
b)  Principis comptables: 
 

Tant  en  el  desenvolupament  del  procés  comptable  de  l’exercici  econòmic,  com  en  la  confecció  dels 
presents Comptes Anuals, no ha estat vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix la part 
primera  del  Pla  General  de  Comptabilitat  i  l’adaptació  sectorial  en matèria  d’entitats  sense  ànim  de      
lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya.  
c)  Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 
 

c.1)  No existeixen dades rellevants sobre l’estimació d’incerteses en la data de tancament de l’exercici. 
 

c.2)  No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin significatius i que afectin l’exercici actual 
o que puguin afectar a exercicis futurs. 
 

c.3)  A  data  de  tancament  de  l’exercici  no  es  té  constància  de  l’existència  d’incerteses  importants,  
relatives  a  fets  o  condicions  que  puguin  aportar  dubtes  significatius  sobre  la  possibilitat  que  l’entitat 
segueixi funcionant normalment. Els comptes anuals s’han elaborat d’acord amb el principi d’entitat en 
funcionament. 
 
d)  Comparació de la informació: 
 

Els comptes anuals es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de  les partides del balanç de 
situació,  del  compte  de  resultats,  i  de  l’estat  de  canvis  en  el  patrimoni  net,  a  més  de  les  xifres  de      
l’exercici 2021, les corresponents a l’exercici anterior. 
 
e)  Agrupació de partides: 
 

No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació. 
 
f)  Elements aplegats en diverses partides: 
 

No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin en més d’una partida del Balanç. 
 
g)  Canvis en criteris comptables: 
 

No han existit canvis de criteris comptables durant el present exercici ni l’anterior. 
 
h)  Correcció d’errors: 
 

No han existit correccions d’errors durant el present exercici ni l’anterior. 
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3.  APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
Proposta d’aplicació del resultat de l’exercici:                                         
 

Bases de repartiment  Import 2021  Import 2020

Resultat de l'exercici  12.955,13  ‐23.837,36

Total base de repartiment = Total aplicació  12.955,13  ‐23.837,36

  

Aplicació a  Import 2021  Import 2020

Fons dotacional  0,00  0,00

Fons especials  0,00  0,00

Romanent  12.955,13  ‐23.837,36

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors  0,00  0,00

Total aplicació = Total base de repartiment  12.955,13  ‐23.837,36

 
4.  NORMES DE REGISTRE I DE VALORACIÓ 
 

Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 
 

a)  Immobilitzat intangible 
 

CAPITALITZACIÓ 
 

Per al reconeixement inicial d’un immobilitzat de naturalesa intangible, és precís que, a més de complir  
la  definició  d’actiu  i  els  criteris  de  registre  o  reconeixement  continguts  en  el  marc  conceptual  de  la 
comptabilitat, compleixi el criteri d’identificabilitat. 
 

Els  diferents  conceptes  que  configuren  l’immobilitzat  intangible  s’han  capitalitzat  pel  seu  preu 
d’adquisició o cost de producció. 
 

AMORTITZACIÓ 
 

S’han seguit els mateixos criteris d’amortització descrits en l’immobilitzat material. 
 

b)  Immobilitzat material 
 

CAPITALITZACIÓ 
 

Forma ordinària d’adquisició: 
Els  elements  de  l’immobilitzat material  adquirits mitjançant  contracte  de  compra‐venda  o  producció 
pròpia s’han capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció respectivament. 
 

Formes especials: 
Donació: els elements de l’immobilitzat material adquirits mitjançant donació s’han capitalitzat pel seu 
valor raonable en el moment de l’aportació. 
 

AMORTITZACIÓ 
 

Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que normalment pateixen els béns de 
l’immobilitzat per: 
  ‐ Ús i desgast físic esperat 
  ‐ Obsolescència 
  ‐  Límits legals o altres que afectin l’ús de l’actiu 
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La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode sistemàtic que permet distribuir el preu 
d’adquisició o cost de producció durant la vida útil estimada de l’immobilitzat. 
 

CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT 
 

No  ha  estat  necessari  reconèixer  correccions  valoratives  per  deteriorament  ja  que  les  amortitzacions     
han cobert perfectament la depreciació experimentada en cada un dels béns,  i no s’han produït altres  
pèrdues reversibles sobre els mateixos. 
 

CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES 
 

No  s’han  capitalitzat  interessos  ja  que  no  s’han  complert  els  requisits  exigits  per  dur‐ho  a  terme, 
considerant‐se com una despesa més de l’exercici. 
 

COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA 
 

Els costos d’ampliació, modernització  i millora de  l’immobilitzat material  ja existent es capitalitzen pel   
seu valor d’adquisició i/o cost de producció. 
COSTOS DE DESMANTELLAMENT O RETIRADA, I COSTOS DE REHABILITACIÓ 
 

Durant  l’exercici no s’han assumit cap tipus d’obligacions derivades de desmantellament o retirada de 
l’immobilitzat material. 
 

TREBALLS EFECTUATS PER AL PROPI IMMOBILITZAT 
 

L’Entitat  no  ha  dut  a  terme  durant  l’exercici  econòmic  treballs  efectuats  per  al  propi  immobilitzat  
material. 
 

IMMOBILITZAT CEDIT PER L’ENTITAT SENSE CONTRAPRESTACIÓ 
 

Les cessions d’immobilitzat sense contraprestació, de forma indefinida o per un temps igual o superior a 
la vida útil de l’actiu, es comptabilitzen com una despesa en el compte de resultats pel valor en llibres de 
l’actiu cedit. 
 

c)  Inversions immobiliàries 
 

CAPITALITZACIÓ 
 

Forma ordinària d’adquisició: 
Els  elements  de  les  inversions  immobiliàries  adquirits  mitjançant  contracte  de  compra‐venda  o    
producció pròpia s’han capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció respectivament. 
 

Formes especials: 
Donació: els elements de les inversions immobiliàries adquirits mitjançant donació s’han capitalitzat pel 
seu valor raonable en el moment de l’aportació. 
 

AMORTITZACIÓ 
 

Les  amortitzacions  practicades  s’identifiquen  amb  la  depreciació  que  normalment  pateixen  els  béns 
considerats com a inversions immobiliàries per: 
  ‐ Ús i desgast físic esperat 
  ‐ Obsolescència 
  ‐  Límits legals o altres que afectin l’ús de l’actiu 
 

La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode sistemàtic que permet distribuir el preu 
d’adquisició o cost de producció durant la vida útil estimada de la inversió immobiliària. 
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CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT 
 

No  ha  estat  necessari  reconèixer  correccions  valoratives  per  deteriorament  ja  que  les  amortitzacions     
han cobert perfectament la depreciació experimentada en cada un dels béns,  i no s’han produït altres  
pèrdues reversibles sobre els mateixos. 
 

CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES 
 

No  s’han  capitalitzat  interessos  ja  que  no  s’han  complert  els  requisits  exigits  per  dur‐ho  a  terme, 
considerant‐se com una despesa més de l’exercici. 
 

COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA 
 

Els  costos  d’ampliació,  modernització  i  millora  d’elements  que  formen  part  de  les  inversions   
immobiliàries es capitalitzen pel seu valor d’adquisició i/o cost de producció. 
 

COSTOS DE DESMANTELLAMENT O RETIRADA, I COSTOS DE REHABILITACIÓ 
 

Durant  l’exercici no s’han assumit cap tipus d’obligacions derivades de desmantellament o retirada de    
les inversions immobiliàries. 
TREBALLS EFECTUATS PER LES PRÒPIES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 

L’Entitat no ha dut a terme durant l’exercici econòmic treballs efectuats per les seves pròpies inversions 
immobiliàries. 
 
d)  Arrendaments 
 

COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT FINANCER 
 

No  hi  ha  hagut  cap  contracte  d’arrendament  considerat  com  a  financer  que  tingués  vigència  durant 
l’exercici. 
 

COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT OPERATIU 
 

Concepte: 
Es  tracta  d’un  acord mitjançant  el  qual  l’arrendador  convé  amb  l’arrendatari  el  dret  a  usar  un  actiu     
durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o 
quotes, sense que es tracti d’un arrendament de caràcter financer. 
 

Comptabilització: 
Els  ingressos  i  despeses,  corresponents  a  l’arrendador  i  a  l’arrendatari,  derivats  dels  acords  
d’arrendament operatiu són considerats, respectivament, com a ingrés i despesa de l’exercici en què es 
meriten, i s’imputen al compte de resultats. 
 
e)  Instruments financers 
 
1 – ACTIUS FINANCERS 
 
1.a) Actius financers a cost amortitzat 
 

Criteris emprats per a la qualificació 
 

En aquesta categoria s’han classificat: 
 

a)  Crèdits  per  operacions  de  les  activitats:  actius  financers  que  s’originen  en  la  venda  de  béns  i  la  
prestació de serveis per operacions de tràfic de l’entitat, i 
 

b)  Crèdits  per la resta d’operacions: són aquells actius financers que tot i no tractar‐se d’instruments de 
patrimoni ni derivats, no tenen origen en les activitats de l’entitat i els seus cobraments són de quantia 
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determinada  o  determinable.  És  a  dir,  inclou  els  crèdits  diferents  del  tràfic  de  l’entitat,  els  valors 
representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al 
personal, les finances i dipòsits constituïts, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents a curt 
termini sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials. 
 

Valoració inicial 
 

Els  actius  financers  inclosos en aquesta  categoria es  valoren  inicialment pel  cost, que equival  al  valor 
raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles; no obstant 
això, aquests últims es poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu reconeixement 
inicial. 
 

No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions de les activitats amb 
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com les bestretes i 
crèdits  al  personal,  les  fiances,  els  dividends  a  cobrar  i  els  desemborsaments  pendents  sobre  fons 
dotacionals,  fons  socials  i  fons  especials,  l’import  dels  quals  s’espera  rebre  a  curt  termini,  es  poden   
valorar pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 

Valoració posterior 
 

Els  actius  financers  inclosos  en  aquesta  categoria  es  valoren  pel  seu  cost  amortitzat.    Els  interessos 
meritats  s’han  de  comptabilitzar  en  el  compte  de  resultats,  aplicant  el  mètode  del  tipus  d’interès      
efectiu. 
 

Les aportacions realitzades com a conseqüència d’un contracte de comptes en participació i similars, es 
valoren al cost, incrementat o disminuït pel benefici o la pèrdua, respectivament, que corresponguin a 
l’entitat com a partícip no gestor,  i menys, si s’escau,  l’import acumulat de  les correccions valoratives     
per deteriorament. 
 

No obstant l’anterior, els actius amb venciment no superior a un any que, d’acord amb allò disposat en 
l’apartat anterior, es valorin  inicialment pel seu valor nominal, s’han de continuar valorant per aquest 
import, llevat que s’hagin deteriorat. 
 

Deteriorament del valor 
 

Es practica la corresponent correcció valorativa al produir‐se  l’evidència objectiva de que el valor d’un 
actiu financer o d’un grup d’actius financers amb característiques similars de risc valorat col∙lectivament, 
s’ha deteriorat com a resultat d’un o més fets que tenen lloc després del seu reconeixement inicial i que 
ocasionen una reducció o retard en els fluxos d’efectiu futurs estimats, motivats per la insolvència dels 
deutors. 
 

La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers és  la diferència entre el seu valor en 
llibres  i  el  valor  actual  dels  fluxos  d’efectiu  futurs  que  s’estima  que  generaran,  descomptats  al  tipus 
d’interès  efectiu  calculat  en el moment  del  seu  reconeixement  inicial.  Per  als  actius  financers  a  tipus 
d’interès  variable,  s’empara  el  tipus  d’interès  efectiu  que  correspon  a  la  data  de  tancament  dels      
comptes anuals d’acord amb les condicions contractuals. En el càlcul de les pèrdues per deteriorament 
d’un grup d’actius financers s’utilitzen models basats en fórmules o mètodes estadístics. 
 

Les  correccions  valoratives  per  deteriorament,  així  com  la  seva  reversió,  quan  l’import  de  la  pèrdua 
disminuís  per  causes  relacionades  amb  un  fet  posterior,  s’imputen  com  una  despesa  o  un  ingrés, 
respectivament,  en  el  compte  de  resultats.  La  reversió  del  deteriorament  té  com  a  límit  el  valor  en       
llibres del crèdit que estaria reconegut en la data de reversió si no s’hagués registrat el deteriorament   
del valor. 
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1.b) Actius financers a cost 
 

Criteris emprats per a la qualificació 
 

En  aquesta  categoria  es  classifiquen  les  inversions  en  el  patrimoni  d’entitats  del  grup,  multigrup  o 
associades, i la resta d’instruments de patrimoni llevat que a aquests últims els sigui aplicable allò que es 
disposa sobre actius financers mantinguts per a negociar. 
  

Valoració inicial 
 

Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment al cost, 
que  equival  al  valor  raonable de  la  contraprestació  lliurada més els  costos de  transacció  directament 
atribuïbles . 
 

Valoració posterior 
 

Les inversions en instruments de patrimoni inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost, menys, 
en el seu cas, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 
 

Quan cal assignar valor a aquests actius per baixa del balanç o altres motius, s’aplica el mètode del cost 
mitjà ponderat per  grups homogenis,  considerant  com a grup homogeni aquell en què els  valors que 
l’integren tenen drets iguals. 
 

Deteriorament del valor 
 

No  ha  estat  necessària  la  realització  de  correccions  valoratives  ja  que  no  s’ha  produït  cap  tipus  de 
deteriorament en aquests actius. 
 
1.c)  Interessos i dividends rebuts d’actius financers 
 

Els interessos d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició es reconeixen com 
a ingressos en el compte de resultats utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu.  
 
1.d) Baixa d’actius financers 
 

L’entitat dona de baixa un actiu  financer, o part del mateix, quan expiren els seus drets derivats o es  
cedeix  la  seva  titularitat,  sempre  que  el  cedent  es  desprengui  dels  riscos  i  beneficis  significatius      
inherents a la propietat de l’actiu.  
 
2 – PASSIUS FINANCERS 
 
2.a)  Passius financers a cost 
 

Criteris emprats per a la qualificació 
 

En aquesta categoria s’han classificat: 
 

a)  Dèbits per operacions de les activitats:  aquells passius financers que s’originen en la compra de béns 
i serveis per activitats de l’entitat, i 
 

b)  Dèbits per operacions no relacionades amb les activitats: aquells passius financers que, no tractant‐se 
d’instruments derivats, no tenen origen en les activitats. 
 

Valoració inicial 
 

Els  passius  financers  inclosos en aquesta  categoria  es  valoren  inicialment pel  seu  valor  raonable que,  
llevat  evidència  en  contrari,  és  el  preu  de  la  transacció,  que  equival  al  valor  raonable  de  la    
contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció directament atribuïbles. 
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No  obstant  l’assenyalat  en  el  paràgraf  anterior,  els  dèbits  per  operacions  de  les  activitats  amb      
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, es valoren pel seu valor 
nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 

Valoració posterior 
 

Els  passius  financers  inclosos  en  aquesta  categoria  es  valoren  pel  seu  cost  amortitzat.  Els  interessos 
meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 

No obstant l’anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any que, d’acord amb allò disposat en 
l’apartat anterior, es valorin inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import. 
 
2.b) Reclassificació de passius financers 
 

L’entitat  no ha  reclassificat  cap passiu  financer  inclòs  inicialment en  la  categoria de mantinguts per a 
negociar a altres categories, ni d’aquestes a aquelles. 
 
2.c)  Baixa de passius financers 
 

L’entitat dona de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi extingit. 
f)  Existències 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ 
 

Els estocs s’han valorat pel preu d’adquisició, considerant‐se com a tal el que figura en factura més totes 
les despeses addicionals que s’han produït fins l’arribada dels béns al seu destí des del proveïdor. 
 

No s’ha inclòs l’import de l’impost indirecte deduïble excepte en els casos que no es recuperable. 
 

CORRECCIONS VALORATIVES 
 

No s’han dut a terme correccions de valor de les existències ja que no s’ha donat la circumstància que el 
valor net realitzable sigui inferior al determinat en funció del preu d’adquisició. 
 

CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES 
 

Les existències no han necessitat d’un període de temps superior a un any per a la seva utilització, per 
tant, no s’han inclòs en el preu d’adquisició o cost de producció, les despeses financeres. 
 
g)  Impost sobre beneficis 
 

DETERMINACIÓ I COMPTABILITZACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS 
 

Tot seguit s’explica el mètode seguit per a la determinació i comptabilització de l’impost sobre beneficis. 
 

En primer  lloc s’han considerat  les diferències existents entre el  resultat comptable  i el  resultat  fiscal, 
considerant aquest com la base imposable de l’impost sobre beneficis.  Aquestes diferències poden ser 
degudes a la desigual definició dels ingressos i despeses en els àmbits econòmics i tributari, als diferents 
criteris  temporals  d’imputació  d’ingressos  i  despeses  en  els  àmbits  indicats  i  a  l’admissió,  en  l’esfera   
fiscal, de la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors. 
 

Les diferències resultants s’han classificat en els apartats següents: 
 

‐  “Diferències permanents”, produïdes entre la base impossible de l’impost sobre beneficis i el resultat 
comptable abans d’aplicar impostos de l’exercici, i que no reverteixin en períodes subsegüents, excloses 
les pèrdues compensades. 
 

‐  “Diferències temporànies”, existents entre la base imposable i el resultat comptable abans d’aplicar 
impostos de l’exercici, l’origen de les quals és en els diferents criteris temporals utilitzats per determinar 
ambdues magnituds i que, per tant, reverteixen en períodes subsegüents. 
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h)  Ingressos i despeses 
 

CRITERIS GENERALS APLICATS 
 

Ingressos 
 

Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de 
la contrapartida, rebuda o per rebre que, llevat evidència en contra, és el preu acordat per aquests béns 
o  serveis, deduït  l’import de qualsevol  descompte,  rebaixa en el  preu o d’altres partides  similars que 
l’entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits.  No obstant això, s’hi 
poden incloure els interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que 
no  tinguin  un  tipus  d’interès  contractual,  quan  l’efecte  de  no  actualitzar  els  fluxos  d’efectiu  no  sigui 
significatiu. 
 

Els  impostos  que  graven  les  operacions  de  venda  de  béns  i  prestació  de  serveis  que  repercuteixen  a  
tercers com l’impost sobre el valor afegit  i els  impostos especials, així com les quantitats rebudes per 
compte de tercers, no formen part dels ingressos. 
 

Els crèdits per operacions de les activitats es valoren d’acord amb allò disposat en la norma relativa a 
instruments financers. 
 

Despeses 
 

Les  despeses  meritades  durant  l’exercici  han  estat  comptabilitzades  atenent  a  la  naturalesa  de  les 
mateixes i imputades al capítol corresponent del compte de resultats de l’entitat.  
 

i)  Subvencions, donacions i llegats 
 

CRITERIS EMPRATS PER LA SEVA VALORACIÓ 
 

Reconeixement 
 

Les  subvencions,  donacions  i  llegats  no  reintegrables  es  comptabilitzen  inicialment,  amb  caràcter    
general,  com  a  ingressos  directament  imputats  al  patrimoni  net  i  es  reconeixen  en  el  compte  de      
resultats  com  a  ingressos  sobre  una  base  sistemàtica  i  racional  de  forma  correlacionada  amb  les    
despeses derivades de la subvenció, donació o llegat. 
 

No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables 
rebuts directament per  incrementar el  fons dotacional o el  fons social de  l’entitat, o per a compensar 
dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen  ingressos,  i  es  registren directament en els  fons propis, 
independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es tracti. 
 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius de 
l’entitat fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 
 

Valoració 
 

Les  subvencions,  donacions  i  llegats  de  caràcter  monetari  es  valoren  pel  valor  raonable  de  l’import 
concedit,  i  les  de  caràcter  no  monetari  o  en  espècie  es  valoren  pel  valor  raonable  del  bé  rebut,  
referenciats ambdós valors al moment del seu reconeixement. 
 

CRITERIS IMPUTACIÓ A RESULTATS 
 

La  imputació  a  resultats  de  les  subvencions,  donacions  i  llegats  que  tinguin  el  caràcter  de  no    
reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat. 
 

En aquest sentit, el criteri d’imputació a resultats d’una subvenció, donació o llegat de caràcter monetari 
ha  de  ser  el  mateix  que  l’aplicat  a  una  altra  subvenció,  donació  o  llegat  rebut  en  espècie,  quan  es  
refereixin a l’adquisició del mateix tipus d’actiu o a la cancel∙lació del mateix tipus de passiu. 
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A  efectes  de  la  seva  imputació  en  el  compte  de  resultats,  cal  distingir  entre  els  següents  tipus  de 
subvencions, donacions i llegats: 
 

a)  Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits d’explotació: 
s’imputen com a  ingressos de l’exercici en què es concedeixen,  llevat si es destinen a finançar dèficits 
d’explotació d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis. 
 

b)  Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen com a ingressos en el mateix 
exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant. 
 

c)  Els  imports  monetaris  que  es  reben  sense  assignació  a  una  finalitat  especifica  s’imputen  com  a 
ingressos de l’exercici en què es reconeixen. 
 

DETERIORAMENT 
 

Es  consideren en  tot  cas  de naturalesa  irreversible  les  correccions  valoratives per deteriorament  dels 
elements en la part en què aquests elements han estat finançats gratuïtament. 
 
5.  IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
5.1  Anàlisi dels moviments 
Les variacions enregistrades en aquest epígraf han estat les següents: 
 

Exercici 2020       
   Saldo a    Saldo a
Descripció  31/12/2019 Altes Baixes  31/12/2020

Terrenys i béns naturals  230.739,57 0,00 0,00  230.739,57

Construccions  951.210,78 59.999,25 0,00  1.011.210,03

Maquinària  57.439,80 0,00 0,00  57.439,80

Utillatge i altres instal∙lacions  539.298,88 728,69 0,00  540.027,57

Mobiliari  395.425,60 2.540,92 0,00  397.966,52

Equips processament informació  9.154,12 10.165,83 0,00  19.319,95

Altre immobilitzat material  6.579,91 0,00 0,00  6.579,91

Construccions en curs  0,00 0,00 0,00  0,00

Total immobilitzat brut  (A)  2.189.848,66 73.434,69 0,00  2.263.283,35

 
 
   Saldo a    Saldo a
Descripció  31/12/2019 Altes Baixes  31/12/2020

A.A. Construccions  ‐478.498,67 ‐19.627,96 0,00  ‐498.126,63

A.A. Maquinària  ‐33.177,75 ‐4.216,35 0,00  ‐37.394,10

A.A. Utillatge i altres instal∙lacions  ‐283.136,01 ‐45.353,03 0,00  ‐328.489,04

A.A. Mobiliari  ‐329.034,03 ‐10.455,83 0,00  ‐339.489,86

A.A. Equips processament informació  ‐7.102,70 ‐2.573,32 0,00  ‐9.676,02

A.A. Altre immobilitzat material  ‐6.449,83 ‐130,08 0,00  ‐6.579,91

Total amortització acumulada  (B)  ‐1.137.398,99 ‐82.356,57 0,00  ‐1.219.755,56

      
   Saldo a    Saldo a

Valor net comptable  31/12/2019 Altes Baixes  31/12/2020

Immobilitzat material  (A‐B)  1.052.449,67 ‐8.921,88 0,00  1.043.527,79
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Exercici 2021       
   Saldo a    Saldo a
Descripció  31/12/2020 Altes Baixes  31/12/2021

Terrenys i béns naturals  230.739,57 0,00 0,00  230.739,57

Construccions  1.011.210,03 0,00 0,00  1.011.210,03

Maquinària  57.439,80 1.927,09 0,00  59.366,89

Utillatge i altres instal∙lacions  540.027,57 11.702,27 0,00  551.729,84

Mobiliari  397.966,52 0,00 0,00  397.966,52

Equips processament informació  19.319,95 937,75 0,00  20.257,70

Altre immobilitzat material  6.579,91 0,00 0,00  6.579,91

Construccions en curs  0,00 15.151,62 0,00  15.151,62

Total immobilitzat brut  (A)  2.263.283,35 29.718,73 0,00  2.293.002,08

 
 
   Saldo a    Saldo a
Descripció  31/12/2020 Altes Baixes  31/12/2021

A.A. Construccions  ‐498.126,63 ‐20.224,21 0,00  ‐518.350,84

A.A. Maquinària  ‐37.394,10 ‐3.885,18 0,00  ‐41.279,28

A.A. Utillatge i altres instal∙lacions  ‐328.489,04 ‐36.847,85 0,00  ‐365.336,89

A.A. Mobiliari  ‐339.489,86 ‐10.251,84 0,00  ‐349.741,70

A.A. Equips processament informació  ‐9.676,02 ‐3.405,86 0,00  ‐13.081,88

A.A. Altre immobilitzat material  ‐6.579,91 0,00 0,00  ‐6.579,91

Total amortització acumulada  (B)  ‐1.219.755,56 ‐74.614,94 0,00  ‐1.294.370,50

      
   Saldo a    Saldo a

Valor net comptable  31/12/2020 Altes Baixes  31/12/2021

Immobilitzat material  (A‐B)  1.043.527,79 ‐44.896,21 0,00  998.631,58

 
 
Detall dels immobles concrets que han causat increment: 
   

Durant l’exercici 2021 no hi hagut increment d’immobles. 
Al llarg de l’exercici 2020, es va portar a terme la construcció d’una rampa exterior adossada a la façana 
de  l’edifici de  la residència, per complimentar  la sortida d’emergència existent a  través de  l’escala. La 
rampa comunica les plantes primera i segona de les habitacions amb el carrer. 
 
Detall dels immobles concrets que han causat decrement: 
   

No han existit decrements d’immobles durant el present exercici ni l’anterior. 
 
Mètode de valoració de les aportacions no dineràries d’immobles: 
   

No han existit aportacions no dineràries d’immobles durant el present exercici ni l’anterior. 
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5.2   Altra informació 
 

a)  Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements 
 

Classes d'elements  % amortització 

Construccions  2% 

Maquinària  10% ‐ 20% 

Utillatge i altres instal∙lacions  5% ‐ 25% 

Mobiliari  10% 

Equips processament informació  25% 

Altre immobilitzat material  25% 

 
b)  Característiques de l’immobilitzat material no afecte directament a les activitats 
 

Tots elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa la Fundació. 
 
c)  Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús, distingint entre construccions i la 
resta d’elements 
 
 

Béns totalment amortitzats  Exercici 2021 Exercici 2020 

Construccions  0,00 0,00 

Maquinària  28.670,02 21.143,85 

Utillatge i altres instal∙lacions  225.875,33 99.244,22 

Mobiliari  296.053,69 293.146,87 

Equips processament informació  5.865,87 6.472,47 

Altre immobilitzat material  6.579,91 6.579,91 

Total  563.044,82 426.587,32 

 
d)  Subvencions,  donacions  i  llegats  rebuts  relacionats  amb  l’immobilitzat material,  indicant  també 
l’import d’aquests actius 
 

   Saldo de la  Saldo de la

Descripció de l'actiu subvencionat  Import de l'actiu  subvenció en  subvenció en 
   capital el 2020  capital el 2019

Edifici de la Residència  850.507,49 358.737,49  376.371,84

1 Grua Lico‐Light per a la mobilització d'usuaris  874,80 53,93  272,63

1 Cadira de rodes per a la mobilització d'usuaris  1.500,00 974,38  1.124,38

1 Grua Quick Raiser per a la mobilització d'usuaris 4.120,00 3.248,70  3.660,65

Total  857.002,29 363.014,50  381.429,50

 
 
 



FUNDACIÓ PRIVADA LA VALL 
MEMÒRIA COMPTABLE EXERCICI 2021    15 

6.  INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
6.1  Descripció dels immobles 
 

Exercici 2020       
   Saldo a      Saldo a

Descripció  31/12/2019 Altes Baixes  31/12/2020

Terrenys i béns naturals  65.698,34 0,00 0,00  65.698,34

Construccions  359.791,87 0,00 0,00  359.791,87

Total immobilitzat brut  (A)  425.490,21 0,00 0,00  425.490,21

      
   Saldo a      Saldo a

Descripció  31/12/2019 Altes Baixes  31/12/2020

A.A. Construccions  ‐104.518,01 ‐7.178,81 0,00  ‐111.696,82

Total amortització acumulada  (B)  ‐104.518,01 ‐7.178,81 0,00  ‐111.696,82

      
   Saldo a      Saldo a

Valor net comptable  31/12/2019 Altes Baixes  31/12/2020

Immobilitzat material  (A‐B)  320.972,20 ‐7.178,81 0,00  313.793,39

 
Descripció dels immobles classificats com a inversions immobiliàries: 
Finca ‐ Passeig Cap de Balç, s/n  (Sant Llorenç de Morunys) 
Finca ‐ Carretera de Berga, 8  (Sant Llorenç de Morunys) 
Finca ‐ Cal Pinassa  (Odèn) 
Nínxols  (Sant Llorenç de Morunys) 
 

Exercici 2021       
   Saldo a      Saldo a

Descripció  31/12/2020 Altes Baixes  31/12/2021

Terrenys i béns naturals  65.698,34 0,00 0,00  65.698,34

Construccions  359.791,87 0,00 0,00  359.791,87

Total immobilitzat brut  (A)  425.490,21 0,00 0,00  425.490,21

      
   Saldo a      Saldo a

Descripció  31/12/2020 Altes Baixes  31/12/2021

A.A. Construccions  ‐111.696,82 ‐7.178,81 0,00  ‐118.875,63

Total amortització acumulada  (B)  ‐111.696,82 ‐7.178,81 0,00  ‐118.875,63

      
   Saldo a      Saldo a

Valor net comptable  31/12/2020 Altes Baixes  31/12/2021

Immobilitzat material  (A‐B)  313.793,39 ‐7.178,81 0,00  306.614,58

 
Descripció dels immobles classificats com a inversions immobiliàries: 
Finca ‐ Passeig Cap de Balç, s/n  (Sant Llorenç de Morunys) 
Finca ‐ Carretera de Berga, 8  (Sant Llorenç de Morunys) 
Finca ‐ Cal Pinassa  (Odèn) 
Nínxols  (Sant Llorenç de Morunys) 
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6.2   Altra informació 
 

Exercici 2020        

Tipus d'inversió  Destinació 
Ingressos  Despeses  

Restriccions 
Obligacions 

generats  produïdes  contractuals 

Habitatge i sala annexa  Cessió a Càrites 
0,00 791,88     

Ps. Cap de Balç  Parroquial 

2 habitatges Ctra. de Berga, 8 
Cessió a 

0,00 414,04     
la Parròquia 

3 habitatges Ctra. de Berga, 8  Lloguer  11.175,00 2.715,83     

Nínxols     0,00 14,00     

Cal Pinassa     0,00 8,17     

Total     11.175,00 3.869,67     

 

Exercici 2021          

Tipus d'inversió  Destinació 
Ingressos Despeses 

Restriccions 
Obligacions

generats produïdes contractuals

Habitatge i sala annexa  Cessió a 
0,00 800,16     

Ps. Cap de Balç  Càrites Parroquial

1 habitatges Ctra. de Berga, 8 
Cessió a 

0,00 0,00     
la Parròquia 

4 habitatges Ctra. de Berga, 8  Lloguer  13.614,55 3.506,49      

Nínxols     0,00 14,00      

Cal Pinassa     0,00 8,17      

Total     13.614,55 4.328,82      

 
Subvencions, donacions i  llegats rebuts relacionats amb les inversions immobiliàries,  indicant també 
l’import d’aquests actius 
 

      Saldo de la  Saldo de la 

Descripció de l'actiu subvencionat  Import de l'actiu  subvenció en  subvenció en 

      capital el 2021  capital el 2020 

Millores habitatges  194.112,69 9.516,10  9.823,07

Herència Cal Pinassa  30.000,00 24.600,00  25.200,00

Total  224.112,69 34.116,10  35.023,07

 
7.  BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL 
 

La Fundació no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a ser considerat dins d’aquest 
apartat. 
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8.  IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 

8.1  Anàlisi dels moviments 
  

Les variacions enregistrades en aquest epígraf han estat les següents: 

Exercici 2020       
   Saldo a    Saldo a
Descripció  31/12/2019 Altes Baixes  31/12/2020

Aplicacions informàtiques  3.311,00 0,00 0,00  3.311,00

Total immobilitzat brut  (A)  3.311,00 0,00 0,00  3.311,00

      
   Saldo a    Saldo a
Descripció  31/12/2019 Altes Baixes  31/12/2020

A.A. Aplicacions informàtiques  ‐2.534,97 ‐453,75 0,00  ‐2.988,72

Total amortització acumulada  (B)  ‐2.534,97 ‐453,75 0,00  ‐2.988,72

      
   Saldo a    Saldo a

Valor net comptable  31/12/2019 Altes Baixes  31/12/2020

Immobilitzat intangible  (A‐B)  776,03 ‐453,75 0,00  322,28

 

Exercici 2021       
   Saldo a    Saldo a
Descripció  31/12/2020 Altes Baixes  31/12/2021

Aplicacions informàtiques  3.311,00 0,00 0,00  3.311,00

Total immobilitzat brut  (A)  3.311,00 0,00 0,00  3.311,00

      
   Saldo a    Saldo a
Descripció  31/12/2020 Altes Baixes  31/12/2021

A.A. Aplicacions informàtiques  ‐2.988,72 ‐311,18 0,00  ‐3.299,90

Total amortització acumulada  (B)  ‐2.988,72 ‐311,18 0,00  ‐3.299,90

      
   Saldo a    Saldo a

Valor net comptable  31/12/2020 Altes Baixes  31/12/2021

Immobilitzat intangible  (A‐B)  322,28 ‐311,18 0,00  11,10

 
8.2  Altra informació 
 

a)  Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements 
 

Classes d'elements  % amortització 

Aplicacions informàtiques  33% 
 

b)   Característiques de l’immobilitzat intangible no afecte directament a les activitats 
 

Tots elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa la Fundació. 
 

c)  Import i característiques dels immobilitzats intangibles totalment amortitzats en ús 
 

Béns totalment amortitzats  Exercici 2021 Exercici 2020 

Aplicacions informàtiques  1.936,00 1.936,00 

Total  1.936,00 1.936,00 
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9.  ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 

9.1  Arrendaments financers 
 

La Fundació no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a ser considerat dins d’aquest 
apartat. 
 

9.2  Arrendaments operatius 
 

La Fundació com arrendadora 
 

Descripció del bé arrendat 

Quota arrendament operatiu   Quota arrendament operatiu  

reconegut com ingrés  reconegut com ingrés 

Exercici 2021  Exercici 2020 

Ctra. de Berga, 8, 1‐2  720,00 720,00

Ctra. de Berga, 8, PB‐1 (A)  5.400,00 5.055,00

Ctra. de Berga, 8, PB‐2 (B)  5.294,55 5.400,00

Ctra. de Berga, 8, 2‐2  2.200,00 0,00

Total  13.614,55 11.175,00
 
 

10.  ACTIUS FINANCERS 
 

10.1  Informació relacionada amb el balanç 
 

Categories  d’actius  financers,  llevat  de  les  inversions  en  el  patrimoni  d’entitats  del  grup, multigrup  i 
associades. 
 

Instruments financers a llarg termini  Altres     

CATEGORIES  2021  2020     

Actius financers a cost amortitzat  275,00 0,00    

Actius financers mantinguts per a negociar  0,00 0,00    

Actius financers a cost  0,00 0,00    

Total  275,00 0,00    
     

Instruments financers a curt termini  Deutes comercials i       

   altres comptes a cobrar  Altres 

CATEGORIES  2021  2020  2021  2020 

Actius financers a cost amortitzat  168.724,66 154.631,27 7.090,95  7.090,95

Actius financers mantinguts per a negociar  0,00 0,00 0,00  0,00

Actius financers a cost  0,00 0,00 0,00  0,00

Total  168.724,66 154.631,27 7.090,95  7.090,95

    

Instruments financers  Total     

CATEGORIES  2021  2020     

Actius financers a cost amortitzat  176.090,61 161.722,22    

Actius financers mantinguts per a negociar  0,00 0,00    

Actius financers a cost  0,00 0,00    

Total  176.090,61 161.722,22    
 
 

La  Fundació  no  disposa,  ni  a  llarg  ni  a  curt  termini,  de  cap  actiu  financer  en  els  apartats  ”Accions  i 
participacions del patrimoni” i “Valors representatius de deute”. 



FUNDACIÓ PRIVADA LA VALL 
MEMÒRIA COMPTABLE EXERCICI 2021    19 

 
10.2  Usuaris i altres deutors 
 

Exercici 2020 
       

   Saldo a        Saldo a 

   31/12/2019  Augments  Disminucions  31/12/2020 

Usuaris i deutors per vendes           

i prestació de serveis  94.125,31 1.214.211,34 ‐1.153.898,89  154.437,76

Personal  0,00 49,50 0,00  49,50

Altres deutors  53,71 3.664,58 ‐3.574,28  144,01

Administracions públiques  0,00 0,00 0,00  0,00

Total  94.179,02 1.217.925,42 ‐1.157.473,17  154.631,27
 

 
La partida “Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis” inclou els següents imports: 
 
‐     La facturació ordinària dels dos últims mesos de l’any dels imports a càrrec de la Direcció General de 
Protecció  Social  del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de  Catalunya, 
corresponent a les 40 places de residència concertades, amb un total acumulat de 75.425,43 euros. 
‐      La  facturació de Places Reservades  lliures d’ocupació  i  la  de  Sobrecostos/Cost  addicional, que per 
pal∙liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid‐19 es va aprovar amb el Decret Llei 29/2020, en 
el que es va preveure diferents conceptes de despesa a facturar, amb un total acumulat de 35.516,80 
euros, corresponent a l’últim trimestre de l’any. 
‐      La  facturació al Consell Comarcal del  Solsonès dels  imports  al  seu  càrrec  corresponent a  l’atenció 
domiciliaria realitzada en els dos últims mesos de l’any, amb un total acumulat de 4.416,53 euros. 
‐    La  facturació del mes de desembre dels usuaris del centre  (38 concertats  i 5 privats), amb un total 
acumulat de 38.755,88 euros, que es fa efectiu a inicis del 2021. 
‐     I petites quantitats pendents de cobrar als usuaris per un import en el seu conjunt de 323.12 euros i 
que es preveu fer efectives de manera ordinària el 2021. 
  

Informació de la partida “Personal”: 
‐    Alguns  treballadors/res,  a  través  de  la  Fundació,  tenen  contractada  una  pòlissa  de  salut  amb  la 
companyia  ADESLAS,  i  per  un  error  de  l’asseguradora,  el  mes  de  novembre  es  va  generar  una 
incidència   entre els seus cobraments i  la compensació per part dels treballadors que suma un import 
total de 49,50 euros. La companyia té previst resoldre aquest afer a inicis del 2021. 
  

Informació de la partida “Altres deutors”: 
‐     El saldo a finals del 2020 de 144,01 euros correspon a unes devolucions de mercaderia a dos proveïdors 
i que s’abonaran al 2021. 
 
Exercici 2021 
       

   Saldo a        Saldo a 

   31/12/2020  Augments  Disminucions  31/12/2021 

Usuaris i deutors per vendes           

i prestació de serveis  154.437,76 1.292.307,64 ‐1.278.477,76  168.267,64

Personal  49,50 1.706,50 ‐1.506,00  250,00

Altres deutors  144,01 959,60 ‐896,59  207,02

Administracions públiques  0,00 0,00 0,00  0,00

Total  154.631,27 1.294.973,74 ‐1.280.880,35  168.724,66
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La partida “Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis” inclou els següents imports: 
 
‐     La facturació ordinària dels dos últims mesos de l’any dels imports a càrrec de la Direcció General de 
Protecció  Social  del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de  Catalunya, 
corresponent a les 40 places de residència concertades, amb un total acumulat de 90.420,26 euros. 
‐  Dins del saldos de deutors inclou subvencions de la Generalitat pendents de cobrament per valors de 
56.965,05 euros. A principis de l’exercici 2022 es cobra el 90% de l’esmentat import. 
‐      La  facturació de Places Reservades  lliures d’ocupació  i  la  de  Sobrecostos/Cost  addicional, que per 
pal∙liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid‐19 es va aprovar amb el Decret Llei 29/2020, en 
el que es va preveure diferents conceptes de despesa a facturar, amb un total acumulat de 21.547,06 
euros, corresponent a l’últim trimestre de l’any. 
‐ Corresponent a una Regularització de quota de la Tarifa de l’any 2018, l’import és de 9.930,82€ a favor 
de la Generalitat. 
‐      La  facturació al Consell Comarcal del  Solsonès dels  imports  al  seu  càrrec  corresponent a  l’atenció 
domiciliaria realitzada en els dos últims mesos de l’any, amb un total acumulat de 5.638,05 euros. 
‐   La facturació del mes de desembre dels serveis de menjador, atenció domiciliaria i/o despeses diverses, 
amb un total de 3.628,04 euros, que es fa efectiu a inicis del 2022. 
 
Informació de la partida “Personal”: 
‐  Import corresponent a una bestreta entregada que serà descomptada en la pròxima nòmina. 

 
Informació de la partida “Altres deutors”: 
‐     El saldo a finals del 2020 de 207,021 euros correspon a uns abonaments de proveïdors pendents de 
liquidar al nostre favor. 

 
11.  PASSIUS FINANCERS 
 

11.1  Informació relacionada amb el balanç 
 

Categories de passius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i 
associades. 
 

Instruments financers a llarg termini  Altres deutes  

   a llarg termini 

CATEGORIES  2021  2020 

Passius financers a cost amortitzat  725,00 2.000,00 

Passius financers mantinguts per a negociar  0,00 0,00 

Total  725,00 2.000,00 
 

Els passius financers a llarg termini corresponen a fiances dipositades per persones usuàries d’acord amb 
el seu contracte assistencial. 
 

Instruments financers a curt termini  Deutes amb entitats  Creditors comercials i 

   de crèdit  altres comptes a pagar 

CATEGORIES  2021  2020  2021  2020 

Passius financers a cost amortitzat  97,49 198,19 82.970,34  57.554,09

Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00  0,00

Total  97,49 198,19 82.970,34  57.554,09

    



FUNDACIÓ PRIVADA LA VALL 
MEMÒRIA COMPTABLE EXERCICI 2021    21 

Instruments financers a curt termini  Altres deutes     

   a curt termini  Total 

CATEGORIES  2021  2020  2021  2020 

Passius financers a cost amortitzat  0,00 0,00 83.067,83  57.752,28

Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00  0,00

Total  0,00 0,00 83.067,83  57.752,28

 
 
 
11.2  Classificats per venciments 
 

Exercici 2020          

Passius financers                      

amb venciment a:  1 any  2 anys  3 anys  4 anys  5 anys  > 5 anys  Total 

Deutes amb entitats                      

de crèdit  198,19                 198,19

Creditors per activitats i                     

altres comptes a pagar  57.554,09                 57.554,09

                       

Altres deutes  0,00                 0,00

                       

Total  57.752,28  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  57.752,28

 

Exercici 2021          

Passius financers                      

amb venciment a:  1 any  2 anys  3 anys  4 anys  5 anys  > 5 anys  Total 

Deutes amb entitats                      

de crèdit  97,49                 97,49

Creditors per activitats i                     

altres comptes a pagar  82.970,34                 82.970,34

                       

Altres deutes  0,00                 0,00

                       

Total  83.067,83  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  83.067,83

 
 
11.3  L’import dels deutes amb garantia real, amb indicació de la seva forma i naturalesa 
 

No hi ha deutes amb garantia real. 
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12.  FONS PROPIS 
 

Exercici 2020       

   Fons Fundacional Romanent  Pèrdues i Guanys  Total 

Saldo a 31.12.2019  587.132,44 674.063,88 ‐20.442,57  1.240.753,75

Distribució del resultat     ‐20.442,57 20.442,57  0,00

Resultat de l'exercici        ‐23.837,36  ‐23.837,36

Saldo a 31.12.2020  587.132,44 653.621,31 ‐23.837,36  1.216.916,39
 

Exercici 2021       

   Fons Fundacional Romanent  Pèrdues i Guanys  Total 

Saldo a 31.12.2020  587.132,44 653.621,31 ‐23.837,36  1.216.916,39

Distribució del resultat     ‐23.837,36 23.837,36  0,00

Resultat de l'exercici        12.955,13  12.955,13

Saldo a 31.12.2021  587.132,44 629.783,95 12.955,13  1.229.871,52

 
13.  SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 

Subvencions, donacions i llegats de capital 
 

2020     
   SALDO  ATORGADES  BAIXES  TRASPÀS  SALDO    

ENTITAT  INICIAL  A L'ANY  DE L'ANY  A RESULTATS  FINAL  FINALITAT 

GENCAT ‐ ICASS  301.347,57  0,00 0,00 ‐13.102,06 288.245,51 
Edifici de la 

residència d'avis 

DIPUTACIÓ DE LLEIDA  38.705,28  0,00 0,00 ‐1.682,83 37.022,45 
Edifici de la 

residència d'avis 

AJUNTAMENT DE  
1.203,99  0,00 0,00 ‐199,32 1.004,67 

Edifici de la 

SANT LLORENÇ DE 
MORUNYS 

residència d'avis 

AJUNTAMENT DE 
1.111,84  0,00 0,00 ‐195,33 916,51 

Edifici de la 

LA COMA I LA PEDRA  residència d'avis 

AJUNTAMENT DE GUIXERS  1.111,84  0,00 0,00 ‐195,33 916,51 
Edifici de la 

residència d'avis 

PARRÒQUIA DE 
10.130,04  0,00 0,00 ‐306,97 9.823,07 

Millores habitatges 

SANT LLORENÇ DE 
MORUNYS 

Invers. Immobiliàries 

AJUNTAMENTS DE 
15.145,58  0,00 0,00 ‐721,21 14.424,37 

Edifici de la 

LA VALL DE LORD  residència d'avis 

SECTOR PRIVAT  35.380,09  0,00 0,00 ‐1.538,27 33.841,82 
Edifici de la 

residència d'avis 

HERÈNCIES  25.800,00  0,00 0,00 ‐600,00 25.200,00 
Herència finca 

Cal Pinassa 

SECTOR PRIVAT  1.765,71  0,00 0,00 ‐368,70 1.397,01 
Donacions de  

mat.assistencial 

FUNDACIÓ LA CAIXA  4.072,60  0,00 0,00 ‐411,95 3.660,65  Grua Quick Raiser 

TOTALS  435.774,54  0,00 0,00 ‐19.321,97 416.452,57 
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2021     
   SALDO  ATORGADES  BAIXES  TRASPÀS  SALDO    

ENTITAT  INICIAL  A L'ANY  DE L'ANY  A RESULTATS  FINAL  FINALITAT 

GENCAT ‐ ICASS  288.245,50  0,00 0,00 ‐13.102,06 275.143,44 
Edifici de la 

residència d'avis 

DIPUTACIÓ DE LLEIDA  37.022,45  0,00 0,00 ‐1.682,83 35.339,62 
Edifici de la 

residència d'avis 

AJUNTAMENT DE  
1.004,67  0,00 0,00 ‐199,32 805,35 

Edifici de la 

SANT LLORENÇ DE MORUNYS  residència d'avis 

AJUNTAMENT DE 
916,51  0,00 0,00 ‐195,33 721,18 

Edifici de la 

LA COMA I LA PEDRA  residència d'avis 

AJUNTAMENT DE GUIXERS  916,51  0,00 0,00 ‐195,33 721,18 
Edifici de la 

residència d'avis 

PARRÒQUIA DE 
9.823,07  0,00 0,00 ‐306,97 9.516,10 

Millores habitatges 

SANT LLORENÇ DE MORUNYS  Invers. Immobiliàries 

AJUNTAMENTS DE 
14.424,37  0,00 0,00 ‐721,21 13.703,16 

Edifici de la 

LA VALL DE LORD  residència d'avis 

SECTOR PRIVAT  33.841,82  0,00 0,00 ‐1.538,27 32.303,55 
Edifici de la 

residència d'avis 

HERÈNCIES  25.200,00  0,00 0,00 ‐600,00 24.600,00 
Herència finca 

Cal Pinassa 

SECTOR PRIVAT  1.397,00  0,00 0,00 ‐368,70 1.028,30 
Donacions de  

mat.assistencial 

FUNDACIÓ LA CAIXA  3.660,65  0,00 0,00 ‐411,95 3.248,70  Grua Quick Raiser 

GENCAT‐Dep.Drets socials‐  0,00  28.176,51 0,00 0,00 28.176,51  Rampa exterior 

GENCAT‐Dep.Drets socials‐  0,00  28.788,54 0,00 0,00 28.789,54  Obres adequació banys

TOTALS  416.452,57  56.965,05 0,00 ‐19.321,97 454.095,65 
  

 

 
 
Subvencions a l’explotació 
 

Aquest  2021  la  Fundació  ha  rebut  131.754,04  euros  de  subvenció per  part  de  la Direcció General  de 
Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en 
concepte de la pandèmia generada per la COVID‐19, com a mesures urgents de caràcter econòmic i social. 
 
L’any 2020 la Fundació va rebre 86.511,10 euros de subvenció per part de la Direcció General de Protecció 
Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en concepte de 
la pandèmia generada per la COVID‐19, com a mesures urgents de caràcter econòmic i social. 
 

La  Fundació  ha  complert  amb  totes  les  condicions  associades  a  les  subvencions,  donacions  i  llegats   
rebuts. 

 
 
14.  SITUACIÓ FISCAL 
 

14.1  Impost sobre beneficis 
 

El resultat positiu de l’exercici és de 12.955,13 euros, una vegada deduïda la despesa per Impost sobre 
Beneficis de 0,00 euros. 
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Tipus impositiu 
 

La Fundació està inclosa entre les entitats regulades en el Títol II, de la Llei 49/2002 de 23 de desembre 
de “Régimen  fiscal de  las entidades sin  fines  lucrativos y de  los  incentivos  fiscales al mecenazgo”.    La 
Fundació ha comunicat a  l’Administració Tributària l’opció, tal  i com preveu el Reial Decret 1270/2003    
de 10 d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en el Títol II de la Llei 49/2002 atès que 
compleix tots els requisits establerts en l’article 3er. de l’esmentada Llei. 
 
D’acord  amb  el  que  estableix  l’article  10  de  la  Llei  49/2002  de  23  de  desembre,  el  tipus  impositiu    
aplicable  als  rendiments  subjectes  i  no  exempts,  obtinguts  per  les  entitats  incloses  al  Capítol  II  de 
l’esmentada Llei, és del 10%. 
 

Conciliació de l’import net d’ingressos i despeses de l’exercici amb la base imposable de l’impost sobre 
beneficis 
 

Exercici 2021  Compte de Pèrdues i Guanys 

Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici        12.955,13 

      Augments  Disminucions    

Impost sobre societats          

   ∙  Resultat comptable abans de IS        12.955.13 

Diferències permanents  ‐12.955,13    ‐12.955,13 
(Rendiments exempts en base a la Llei 49/2002)          

Base imposable (resultat fiscal)        0,00 

 
14.2  Altres tributs 
 

No existeix cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres tributs. 

 
15.  INGRESSOS I DESPESES 
 

15.1  Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern 
 

En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses derivades del funcionament de l’òrgan 
de govern de la Fundació. 
 

15.2  Ajuts concedits i altres despeses 
 

Cada any a la Fundació es promovien un seguit d’activitats en solidaritat amb la campanya anual de la 
Marató de TV3.  Aquest 2021, al igual que el 2020, en motiu de les restriccions patides per la pandèmia 
de la COVID‐19, no s’ha realitzat cap activitat i per tant tampoc s’ha lliurat cap import a la Fundació de la 
Marató de TV3. 
 

15.3  “Aprovisionaments”,  “Despeses  de  personal”  i  “Pèrdues,  deterioraments  i  variació  de  les 
provisions per operacions de les activitats” 
 

El detall i import de la partida ”Aprovisionaments” és el següent: 

Concepte  Exercici 2021 Exercici 2020

Consum de béns destinats a les activitats  146.007,53 170.025,14

Treballs realitzats per altres entitats  1.237,83 272,78

Variació d'existències  ‐2.421,67 ‐2.400,99

Total  144.823,69 167.896,93
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El detall i import de la partida “Despesa de personal” és el següent: 
 

Concepte  Exercici 2021 Exercici 2020

Sous i salaris  694.079,55 669.170,24

Indemnitzacions  1.085,13 544,67

Seguretat Social a càrrec de la Fundació  184.774,79 203.614,78

Altres càrregues socials  6.188,88 1.149,00

Total  886.128,35 874.478,69

 
 
Pel que fa a les pèrdues, deterioraments i variació de les provisions per operacions de les activitats, el 
saldo per aquest concepte en el Compte de Resultats del present exercici i l’anterior és de 0,00 euros. 
 
 
16.  PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
No existeix la rúbrica de provisions i contingències en el Passiu del Balanç. 

 
17.  APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES 
 
17.1  Dotació Fundacional 
 

EXERCICI 2020 
 

Actius no corrents que formen part de la dotació fundacional: 

   Valor     Amortització     Activitat que s'hi
Detall  comptable  Vida útil  acumulada  Deterioraments  desenvolupa 

Construccions  587.132,44  50 anys  306.834,17 0,00  Residència d'avis 

Totals  587.132,44     306.834,17 0,00    
 

Actius corrents que formen part de la dotació fundacional: 
La Fundació no disposa d’actius corrents que formin part de la dotació fundacional. 
 

Actius corrents i no corrents que no formen part de la dotació fundacional: 
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa la Fundació. 
 
EXERCICI 2021 
 

Actius no corrents que formen part de la dotació fundacional: 

   Valor     Amortització     Activitat que s'hi
Detall  comptable  Vida útil  acumulada  Deterioraments  desenvolupa 

Construccions  587.132,44  50 anys  318.576,82 0,00  Residència d'avis 

Totals  587.132,44     318.576,82 0,00    
 

Actius corrents que formen part de la dotació fundacional: 
La Fundació no disposa d’actius corrents que formin part de la dotació fundacional. 
   

Actius corrents i no corrents que no formen part de la dotació fundacional: 
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa la Fundació. 
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17.2  Finalitats Fundacionals 
 

Càlcul  pel  qual  es  determinen  les  partides  significatives  a  través  de  les  quals  es  pot  comprovar  el 
compliment de les finalitats. 
 
 
EXERCICI 2021 
 

Conceptes 
(imports en euros) 

Imports 

Prestacions de serveis  1.079.504,64 

Subvencions oficials a les activitats  131.754,04 

Donacions i altres ingressos per a activitats  8.621,61 

Ingressos per arrendaments  13.614,55 

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici  19.321,97 

Altres resultats  317,12 

Ingressos (1)  1.253.133,93 

 

Resultat positiu obtingut amb l'alienació o gravamen dels béns que es 
reinverteixin en l’adquisició o el millorament d’altres béns (2.1) 

0,00 

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat 
específica, traspassats al resultat de l'exercici (2.2) 

19.321,97 

    ‐ Subv., donacions i llegats traspassats a rtats.exercici  19.321,97 

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caràcter 
monetari i sense finalitat específica, destinats a incrementar la 
dotació (2.3) 

0,00 

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2)  19.321,97 

Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris 
comptables o correcció d'errades (4)  

0,00 

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4)  0,00 

 

Ingressos ajustats (6)=(1‐3+5)  1.233.811,96 
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Conceptes 
(imports en euros) 

Despeses 
directes (a) 

Despeses 
indirectes 

(b) 

Total 
despeses 

Consum de béns destinats a les activitats  144.823,69    144.823,69

Sous, salaris, càrregues socials i assimilats  848.714,75 37.413,60  886.128,35

Arrendaments i cànons    581,14  581,14

Reparacions i conservació  22.412,93 244,87  22.657,80

Serveis professionals independents    42.127,53  42.127,53

Transports  378,15    378,15

Primes d'assegurances  4.446,10 955,32  5.401,42

Serveis bancaris    1.299,81  1.299,81

Publicitat, propaganda i relacions públiques    784,08  784,08

Subministraments  44.003,92 2.832,28  46.836,20

Altres serveis  4.073,29 1.140,86  5.214,15

Tributs    1.841,55  1.841,55

Amortització de l'immobilitzat  74.926,12 7.178,81  82.104,93

Despeses (7)  1.143.778,95 96.399,85  1.240.178,80

     

Imports  de  les  dotacions  anuals  de  l’amortització  i 
deterioraments  associats  a  les  inversions  vinculades 
directament  a  l’activitat  fundacional  (si  segueix  criteri 
d'inversió recursos propis en l'exercici) (8.1) 

74.926,12    74.926,12

    ‐ Dotació amortitzacions  74.926,12    74.926,12

Import de les despeses derivades de les subvencions, 
donacions i llegats, no reintegrables i amb finalitat 
específica, traspassats al resultat de l'exercici, i en 
correlació amb l'ajust extracomptable realitzat en els 
ingressos (8.2) 

     0,00

Ajustos  extracomptables  negatius  (resten  a  l'import) 
(9)=(Σ8)  74.926,12 0,00  74.926,12

     

Imports  dels  recursos  propis  destinats  a  finançar  les 
inversions vinculades directament a l’activitat fundacional 
(si segueix criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) 
(10) 

29.718,73    29.718,73

    ‐ Inversions vinculades directament activitat 
fundacional 

29.718,73    29.718,73

Ajust negatiu comptabilitzat en el patrimoni net per 
canvis de criteris comptables o correcció d'errades (11)  

0,00 0,00  0,00

Ajustos  extracomptables  positius  (sumen  a  l'import) 
(12)=(10)+(11)  29.718,73 0,00  29.718,73

     

Despeses ajustades (13)=(7‐9+12)  1.098.571,56 96.399,85  1.194.971,41
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Conceptes 
(imports en euros) 

Imports 

Ingressos ajustats (6)  1.233.811,96

Despeses indirectes ajustades (13b)  96.399,85

Ingressos nets ajustats (14)=(6‐13b)  1.137.412,11

Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals 
(15)=((14)*70% o el % superior fixat als estatuts)  796.188,48

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)  1.098.571,56

Compliment (+) o incompliment (‐) (16)=(13a‐15)  302.383,08

 
 
 
 
Determinació del destí dels ingressos a finalitats fundacionals segons el que s’estableix legalment: 
 

Exercici 
Ingressos nets 
ajustats (14) 

Import aplicació 
obligatòria (15) 

Imports executats al 
compliment directe  

en l'exercici 
(S13a) 

    Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)       
Import  
pendent 

           

N‐4  N‐3  N‐2  N‐1  N  Total  % compliment    

N‐4  1.140.190,01  798.133,01  1.092.991,42  1.092.991,42              1.092.991,42  137%  0,00 

N‐3  1.133.861,12  793.702,78  1.075.613,14     1.075.613,14           1.075.613,14  136%  0,00 

N‐2  1.124.151,17  786.905,82  1.352.092,93        1.352.092,93        1.352.092,93  172%  0,00 

N‐1  1.205.491,32  843.843,92  1.232.096,21           1.232.096,21     1.232.096,21  146%  0,00 

N  1.137.412,11  796.188,48  1.098.571,56              1.098.571,56  1.098.571,56  138%  0,00 

Total    4.018.774,01  5.851.365,26  1.092.991,42  1.075.613,14  1.352.092,93  1.232.096,21  1.098.571,56  5.851.365,26     0,00 

 
 
17.3  Compliment de les Finalitats Fundacionals 
 

Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, la Fundació ha destinat més del 70% dels seus ingressos a les 
finalitats fundacionals, amb la qual cosa s’ha complert amb el que s’estableix legalment. 
 

18.  FETS POSTERIORS AL TANCAMENT  
 

Amb  posterioritat  al  tancament,  no  s’ha  produït  cap  fet  significatiu  que  afecti  els  presents  Comptes 
Anuals. 
 
19.  OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 

Altres parts vinculades 
 

Concepte  Exercici 2021  Exercici 2020

Remuneracions direcció  35.337,56  35.829,32

Total  35.337,56  35.829,32
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20.  ALTRA INFORMACIÓ 
 
20.1  Nombre mitjà de persones contractades al llarg de l’exercici, distribuït per categories i desglossat 
per sexes 
 

Categories 
Dones  Homes  Total 

2021  2020  2021  2020  2021  2020 

Direcció  1,00 1,00 0,00 0,00  1,00  1,00

Llicenciats  0,44 0,58 0,25 0,25  0,69  0,83

Diplomats  3,18 2,92 0,32 0,82  3,50  3,74

Personal auxiliar  18,94 16,55 1,09 1,15  20,03  17,70

Total Atenció Directa  22,56 20,05 1,66 2,22  24,22  22,26

Administració  1,00 1,00 0,00 0,00  1,00  1,00

Serveis Generals  10,06 10,78 1,08 1,05  11,14  11,83

Total Atenció Indirecta  11,06 11,78 1,08 1,05  12,14  12,83

Total personal contractat  34,62 32,83 2,74 3,27  37,36  36,10

 
 
20.2  Composició de l’òrgan de govern 
 

Durant l’exercici 2021 s’han produït els següents canvis en la composició del Patronat: 
 

‐   Baixes:   
  Lluís Ruiz Brichs 
  Ferran Soria López‐Peñalver 
   
‐  Altes:  
  Josefina Barat Barat 
  Josep Mª Montiu de Nuix 
   
 

La composició del patronat a 31 de desembre de 2021 és la següent: 
 
  Francesc Riu Canudas  President 
  Jordi Selga Feixas  Vicepresident 
  Montserrat Cabra Tubau  Secretària 
  Oscar Torres Bulla  Tresorer 
  Joan Aymerich Pintó  Vocal 
  Maria Dolors Blancafort Vilanova  Vocal 
  Maria Carme Bofarull Conto  Vocal 
  Josefina Riu Puig  Vocal 
  Josefina Barat Barat  Vocal 
  Josep Mª Montiu de Nuix  Vocal 
   

 
20.3  Tramitació de les autoritzacions al Protectorat 
Durant  l’exercici  2021  no  s’ha  tramitat  cap  tipus  d’autorització  al  Protectorat  de  Fundacions  de  la 
Generalitat de Catalunya. 
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20.4  Operacions amb garantia 
Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels  impostos no poden considerar‐se definitives 
fins que no hagin estat  inspeccionades per  les autoritats  fiscals, o bé hagi  transcorregut el  termini de 
prescripció legal. 
 

A la data de la formulació de la present memòria els diferents impostos als que està subjecte la Fundació 
no han estat inspeccionats, no existint contingències significatives que poguessin derivar‐se de la revisió 
dels exercicis oberts a inspecció. 
 

20.5  Retribució auditors 
En base al que s’estipula a la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els honoraris meritats per l’auditoria de 
l’exercici 2021 han estat de 4.525 euros, i per l’auditoria de l’any 2020 varen ser de 4.295 euros. 
 

20.6  Descripció de les entitats sotmeses a una sola unitat de decisió 
La Fundació no pertany a cap unitat de decisió. 
 

20.7  Codi de conducta d’inversions financeres 
El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de conducta de les entitats sense afany de lucre 
per  la  realització d’inversions  financeres,  acordat  el  20 de  febrer de 2019, pel  Consell  de  la Comissió 
Nacional  del  Mercat  de  Valors,  comprometent‐se  a  seguir  les  regles  específiques  a  les  que  s’han     
d’ajustar les inversions financeres temporals en base a l’esmentada normativa. 
 

L’Entitat a l’hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en compte: 
 

1 ‐  Les inversions financeres temporals en instruments financers s’han realitzat en valors subjectes en  
l’àmbit de supervisió de la C.N.M.V. 
 

2 ‐  A  efectes  del  que  disposa  aquest  codi,  es  consideren  inversions  financeres  temporals  qualsevol 
inversió en instruments financers, amb excepció de les inversions que estiguin subjectes a restriccions de 
lliure disposició per virtut del  títol  fundacional, dels estatuts de  l’entitat o de  la normativa que  li  sigui 
d’aplicació; i la part del patrimoni de l’entitat que provingui d’aportacions efectuades pel fundador, per 
donants o per associats amb subjecció a requisits de no disposició o amb vocació de permanència. Així 
mateix, es consideren instruments financers el recollits en l’Annex d’instruments financers compresos en 
l’article 2 de la Llei del Mercat de Valors. 
 

Selecció d’inversions: 
 

Es  valora  i  es  vigila  sempre  que  es  produeixi  l’equilibri  necessari  entre  la  seguretat,  liquidesa  i        
rendibilitat que ofereixen  les diferents possibilitats d’inversió, atenent  les condicions del mercat en el 
moment de la contractació. 
 

D’altra banda,  l’estratègia d’inversió és coherent amb el perfil  i duració dels passius i  les previsions de 
tresoreria, també es diversifica el risc corresponent a les inversions. A més, i amb l’objecte de preservar 
la  liquidesa  de  les  inversions,  l’Entitat  porta  a  terme  les  seves  inversions  en  valors  o  instruments      
financers  negociats  en  mercats  regulats  o  sistemes  multilaterals  de  negociació,  i  la  inversió  en    
institucions  d’inversió  col∙lectiva  amb  reemborsament  diari  harmonitzades  a  nivell  europeu  o  
equivalents.  Finalment, la política d’inversió dona especial importància a la preservació del capital. 
 

L’Entitat  no  ha  portat  a  terme  inversions  especulatives  (vendes  a  curt,  futurs  i  opcions,  excepte  que 
aquests fossin amb la finalitat de cobertura, o qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga). 
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21.  INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 

   Assistencial     Rendiments    

Exercici 2020  Gent Gran  Donatius  Patrimoni  Total 

INGRESSOS  1.212.939,11 3.661,88 12.081,97  1.228.682,96

Ingressos prestació serveis  1.105.827,62 0,00 0,00  1.105.827,62

Subvencions a l'explotació  86.511,10 0,00 0,00  86.511,10

Subvencions en capital a l'exercici  18.415,00 0,00 906,97  19.321,97

Ingressos donatius  1.975,39 3.661,88 0,00  5.637,27

Ingressos arrendaments  0,00 0,00 11.175,00  11.175,00

Venda crèdits emissió de gasos  210,00 0,00 0,00  210,00

DESPESES D'ACTIVITAT  1.241.471,78 0,00 11.048,48  1.252.520,26

Compres i consums  167.511,06 0,00 385,87  167.896,93

Arrendaments  604,44 0,00 0,00  604,44

Reparació i conservació  23.460,52 0,00 803,15  24.263,67

Serveis professionals  40.536,48 0,00 0,00  40.536,48

Transports  462,71 0,00 0,00  462,71

Primes assegurances  4.218,50 0,00 924,65  5.143,15

Serveis bancaris  1.131,48 0,00 0,00  1.131,48

Publicitat i propaganda  906,29 0,00 0,00  906,29

Subministraments  39.240,33 0,00 1.442,67  40.683,00

Altres despeses  4.563,66 0,00 0,00  4.563,66

Altres tributs  1.513,36 0,00 313,33  1.826,69

Sous i salaris  669.714,91 0,00 0,00  669.714,91

Seguretat social  203.614,78 0,00 0,00  203.614,78

Altres despeses socials  1.149,00 0,00 0,00  1.149,00

Despeses excepcionals  34,00 0,00 0,00  34,00

Dotació amortització  82.810,32 0,00 7.178,81  89.989,13

Resultat de l'exercici  ‐28.532,73 3.661,88 1.033,49  ‐23.837,36
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   Assistencial     Rendiments    

Exercici 2021  Gent Gran  Donatius  Patrimoni  Total 

INGRESSOS  1.229.990,80 8.621,61 14.521,52  1.253.133,93

Ingressos prestació serveis  1.079.504,64 0,00 0,00  1.079.504,64

Subvencions a l'explotació  131.754,04 0,00 0,00  131.754,04

Subvencions en capital a l'exercici  18.415,00 0,00 906,97  19.321,97

Ingressos donatius  0,00 8.621,61 0,00  8.621,61

Ingressos arrendaments  0,00 0,00 13.614,55  13.614,55

Altres resultats  317,12 0,00 0,00  357,12

DESPESES D'ACTIVITAT  1.228.654,19 0,00 11.524,61  1.240.178,80

Compres i consums  144.823,69 0,00 0,00  144.823,69

Arrendaments  581,14 0,00 0,00  581,14

Reparació i conservació  22.412,93 0,00 244,87  22.657,80

Serveis professionals  42.127,53 0,00 0,00  42.127,53

Transports  378,15 0,00 0,00  378,15

Primes assegurances  4.446,10 0,00 955,32  5.401,42

Serveis bancaris  1.299,81 0,00 0,00  1.299,81

Publicitat i propaganda  784,08 0,00 0,00  784,08

Subministraments  44.003,92 0,00 2.832,28  46.836,20

Altres despeses  5.214,15 0,00 0,00  5.214,15

Altres tributs  1.528,22 0,00 313,33  1.841,55

Sous i salaris i indemnitzacions  695.164,68 0,00 0,00  695.164,68

Seguretat social  184.774,79 0,00 0,00  184.774,79

Altres despeses socials  6.188,88 0,00 0,00  6.188,88

Dotació amortització  74.926,12 0,00 7.178,81  82.104,93

Resultat de l'exercici  1.336,61 8.621,61 2.996,91  12.955,13

 
 
 
A judici dels membres del Patronat, no hi ha cap altra qüestió a destacar que faci conèixer i justifiqui el 
compliment de les finalitats  fundacionals i dels preceptes legals. 
 

A  Sant  Llorenç de Morunys, queden  formulats els  Comptes Anuals de  la  Fundació Privada  La Vall,  els     
quals són signats per la Secretària del Patronat amb el vist‐i‐plau del President. 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretària  Vist‐i‐plau del President 
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MEMORIA DE GESTIÓ 2021 

Les activitats que s´han portat a terme a la residencia per millorar la qualitat a nivell de les 

instal·lacions i  equipaments del centre han sigut: 

 Rehabilitació de la totalitat  dels banys del 1er nivell que encara no eren accessibles. 

Habitacions 102, 103,104,105,106,107. 

 Canvi de cortines del 1er nivell, per confort tèrmic i ambiental. 

 Estudi per augmentar la eficiència energètica al centre. Pressupostos il·luminació i 

recursos energètics solars. 

 Gestió de la pandèmia, en augment de ratios de personal , material de neteja i de 

protecció individual. 

 Guixetes individuals. 

 Gestió d’usuaris per  l’accés a infermera protegint  dades vulnerables i confidencials. 

 Adequació de 1  element de  congelació per eficiència energètica. 

 Il·luminació de l’entrada al centre per bugaderia i implantació de sensors de moviment 

en aquet entorn per eficiència energètica. 

 Manteniment del equipaments informàtics ( portàtil per administració afavorint en 

temps de pandèmia el  teletreball) 

 Armari elèctric exterior. 

 Placa commemorativa en motiu del 30 aniversari de la inauguració de la residència. 

 Pintar 5 habitacions. 

Les activitats que s´han portat a terme a la residencia per millorar la qualitat de l’atenció a les 

persones residents i les seves famílies son: 

 Les programacions anuals de cada branca professional que busquin com objectiu la 

qualitat assistencial i consensuar pautes d’actuació de tota l’organització  en les  

atencions als usuaris. Implementant en cada de les  àrees d’atenció el del model 

centrat en la persona. 

 Adquirir material tècnic, ortopèdic i sanitari necessari per l’atenció als usuaris: 

Barra de seguretat per la cadira de bany , pedaler per exercicis gimnàstics, cadira de 

bany, electrocardiograma, tot el material de protecció  per evitar la propagació de 

l’epidèmia. 

 Memòria de formació. 

 Reunions per consensuar objectius i unificar criteris en les pautes d’actuació als usuaris 

 diària de canvi de torn  equip cuidador, infermeria, i altres. 
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 mensuals atenció directa de cada unitat i  indirecta general de la residencia,  

trimestrals amb personal de cuina,  

setmanal amb l’equip   interdisciplinar,  

anual  amb la persona resident  i si s’escau el  familiar aprofitant  la elaboració i 

implantació del  PAII, 

 setmanal amb equip supervisor  

bimensual amb patronat. 

 Revisat i actualitzat protocols d’atenció. 

  Hem elaborat i  i actualitzat el pla de contingències, junt amb la resta de l’equip 

sanitari. 

 Informació diària al portal de la Generalitat  de la situació de  la  residencia en el  tema 

Covid. 

 Gestionar amb el  professional de recursos humans, les suplències de les baixes IT , i 

les baixes per Covid.  

  Hem implementat mesures especials per la pandèmia, reconvertir el programa 

d’activitats, programa sanitari, programa d’atenció i localització dels residents , ens 

hem adaptat a cada situació nova que s´ha presentat. 

 Sectoritzar  els espais , canvis d’habitacions segons necessitats per aïllaments de 

persones residents contagiades i contactes estrets. Gestió covid junt la branca 

sanitaria. 

 Informar i acompanyar a les famílies . Mantenint la màxima transparència de les 

diferents situacions de incidència Covid  que ens trobàvem. 

 Pla de formació continuada sanitària. 

 Elaboració de protocols d’actuació. 

 Supervisió i vigilància del acompliment de les instruccions de prevenció de Covid. 

 Gestionar graella horària de visites, gestionar i preparar personal per a 

la recepció de visites, informar de les  recomanacions i protocols  així com el registre 

de la documentació necessària  ( declaracions signades, certificat covid i proves TAR )   

segons l’ incidència del moment. 

 AVALUCIÓ D’OBJECTIUS D’EQUIP SEGONS LA PROGRAMACIÓ 2021 

Disminuir el nombre de caigudes ASSOLIT 

Hem passat del any 2020 tenir 84 caigudes al any 2021 amb 59 caigudes. ( veure 

memòria fisioterapeuta ) 

Implementar / instaurar el model ACP a la residencia ASOLIT PARCIALMENT PER 

CONTINUAR. 

cada lloc de treball ha treballat per implementar el model a totes les àrees de treball    

En  les programacions  de cada professional  es detalla el pla d’actuació de cada branca 

assistencial per l’assoliment dels objectius. 

definir les línies de treball a seguir per tots els estaments i els nouvinguts. ASSOLIT 

PARCIALMENT PER CONTINUAR. 

La informació amb les  noves incorporacions de personal ha sigut del 97,67% 

La informació amb el personal antic ha sigut del 58,13% 

El pla d’actuació d’aquet objectiu constava de trobades de petits grups  del personal 

de atenció directa i indirecta  amb direcció i psicòloga   comunicant i informant de: 

Manual de riscos laborals, informació especifica sobre riscos en el lloc de treball. 

Manual d’atenció centrada en la persona ACP 

Codi ètic i de bones practiques de Fundació la vall. 
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Mobilitzacions i transferències- higiene postural. 

Entrega d’equips de protecció individual. 

Les activitats que s´han portat a terme a la residencia per millorar la qualitat en el lloc de 

treball 

 Programa de formació continuada , principalment per lluitar contra la pandèmia per  la 

seguretat dels usuaris i també per la dels treballadors. 

 Informar a la resta de l’equip  de les recomanacions segons visites al centre dels 

tècnics de  sanitat, en el moment dels brots covid. 

 Estudis de burt-out per part de psicologia i possibles estratègies a seguir tot oferint 

hores per assessorament psicològic. 

 Conciliació de la vida laboral amb la familiar. 

 Vigilància de la Salud- 16 DE JULIOL 

 Controls periòdics de PCR i TAR al personal. 

 Formació continuada de l’equip sanitari a la resta de professionals ( veure memòria de 

formació) 

 Formació de 5s per tal de organitzar i endreçar els espais de treball  per fer-los  més 

eficients. 

 Administració de vacunes en el centre.( Covid i grip) 

Sant Llorenç de Morunys, gener 2022 
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MEMORIA DE FORMACIÓ 2021 

FORMACIÓ INTERNA 

1. FORMADORS  DE L’EQUIP 

Es la formació programada segon necessitats i interessos dels treballadors  en l’atenció 

dels usuaris. 

EQUIP SANITARI ( FISIOTERAPEUTA, INFERMERIA, TERAPEUTA OCUPACIONAL) 

DURANT TOT L’ANY: actualització en la gestió covid. 

 MARÇ: formació de pautes per reduir ITU,s. Bones practiques en l’àmbit sociosanitari.( 

infermeria) 

ABRIL: embenats d’extremitats ( infermeria) 

MAIG: disfàgia. Tipus de disfàgies. Que fer davant d’un ennuegament ( infermeria, 

fisioterapeuta, terapeuta ocupacional) 

JUNY: cremades, ferides, i lesions oculars. Administració d’injectables SC ( infermeria) 

SETEMBRE: Lipotímies, hipotensió, i hipoglucèmies ( infermeria) 

PSICOLOGA I DIRECCIÓ 

DURANT TOT L’ANY: formació de nous treballadors i reciclatge dels antics, document 

d’acollida. 

Formació i entrega de manuals de riscos laborals: informació especifica sobre els riscos 

en el lloc de treball 

Formació i entrega del manual d’atenció centrada en la persona ACP 

Formació i entrega del codi ètic de bones practiques de Fundació la vall 

Formació i entrega del manuals de mobilitzacions i transferències- higiene postural. 

2. FORMADORS EXTERNS 

Es la formació que s’imparteix al centre amb  la participació de docents externs. Aquet 

any 2021 ha sigut la següent: 

12 DE NOVEMBRE:  FUNCIONS I OBLIGACIONS DEL PERSONAL EN MATERIA DE 

PROTECCIÓ DE DADES. Mati i tarda perquè tot el personal pugues assistir-hi. 
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5,13,28 D’OCTUBRE : formació 5S 

10, 24 NOVEMBRE : formació 5S 

1 DESEMBRE: formació 5S. 

FORMACIÓ EXTERNA 

Especifica de cada branca assistencial, i externament al centre. 

 infermeria 

medidas higienico-sanitarias frente al covid. febrer 

Curso atención centrada en la persona.  20h online. Juny 

Eines de coaching nivell 1 Acra. Agost 

Jornada de conciliació terapèutica. Setembre 

Curso online coronavirus. 22h lectives. novembre 

Curs de sensibilització i conceptes basics sobre l’aplicació de la llei orgànica de 

regulació de l’eutanasia. Novembre 

Síndromes geriàtrics. Novembre. 

 Psicologa 

Kinesiologia global. Ismet 

 Fisioterapeuta 

Diagnostico i tratamiento osteopatico visceral para fisioterapeutes 10h, 21 classes. 

 Terapeuta ocupacional 

Postgrau UOC- trastorns neurològics envelliment i demències. 

 Treballadora social i educadora social 

Metodologia Montessori en demències. Acra 

 Gerocultores 

1 persona d’atenció indirecta esta cursant el curs oficial de cures d’infermeria. 

Sant Llorenç de Morunys, gener 2022 
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SERVEI D’INFERMERIA 

Durant l’any 2021 hi ha hagut canvis al servei d’infermeria. Passa a haver-hi 10 

hores d’infermeria cada dia de Dilluns a Divendres ( de 9h a a 19h). 

El responsable higiènic-sanitari canvia sent la Sílvia des del mes de març.  

 

OBJECTIUS 

Objectius generals de l’equip interdisciplinari  

1. Implantar  i  instaurar el model ACP a la residència 

 Apoderar i implicar als responsables de cada resident 

Dietari viu (què necessites saber sobre mi) 

S’inclou la figura de supervisora Anna Maria 

 Durant el 2021 s’ha introduït la informació ACP al 

programa Aegerus. Desde infermeria s’ha omplert la part de Salut 

dins l’apartat que necessites saber sobre mi 

 S’han fet  reunions de personal setmanals per unitat o per nivells 

 

2. Definir la línia de treball a seguir per tots els estaments i 

nouvinguts. 

Durant l’any s’ha fet formació continuada centrada principalment en el Covid 

i les mesures a aplicar, tant al personal del centre com als nouvinguts. 

També s’han actualitzat els plans sectorials i de contingència que ens venen 

instaurats desde salut. 

 

3. Disminuir el nombre de caigudes 

Acabem l’any amb 5 contencions. 

Es fa una reunió setmanal per repassar les caigudes que hi ha hagut i per 

unificar criteris en la millora per a la prevenció de caigudes. 
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Objectius específics d’infermeria  

1. Tenir cura dels Programes de prevenció i control de salut (i els 

seus registres corresponents) 

 

Durant l’any 2021 s’ha atès un total de 56 residents. Al centre hi ha hagut  7 

defuncions i 3 residents ha sigut traslladats voluntàriament a un altre centre. 

La podòloga visita i fa els tractaments al centre, aproximadament un cop cada 

mes. 

Es va preparar la medicació dels usuaris, segons la pauta mèdica prescrita. 

Això comporta també la conseqüent previsió i comanda a farmàcia dels 

fàrmacs necessaris.  

Es van revisar els menús de la residència en dos ocasions, amb participació de 

les cuineres. Queda consolidat el “llibre d’incidències de cuina” en el que 

queden registrats els canvis de menú per raons de mercat. 

Es fan controls mensuals de les deposicions dels residents, amb actuacions 

quan és necessari (enemes, laxants, etc), i prescripció o desprescripció, de 

reguladors en cas de restrenyiment crònic. Aquests medicaments porten 

registre apart, degut que no són dispensables per la Seguretat Social. 

Es van fer 6 revisions dels residents incontinents, amb les conseqüents 

revisions del llistat de receptes de bolquers. 

Es van fer un mínim de 4 revisions dels residents amb contencions físiques. 

Durant l’any, va disminuir el número de residents amb contenció (de 7a 5). S’ha 

de tenir en compte que les baranes les contem si estan posades de manera 

restrictiva, i no, si estan posades com ajuda tècnica (per girar-se al llit, etc). 

També tenim en compte les taules de contenció, en el cas de restricció física. 

Ens consten 40 ocasions en que es van fer preses de glicèmia setmanals a tots 

els diabètics. Es un 20% menys respecte a anys anteriors, degut a que la 

càrrega assistencial ens ha obligat a delegar aquesta tècnica a la Coordinadora 

de Gerocultores. Les ordres mèdiques recomanen 3 ó 4 mensuals. Aquests 
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CAIGUDES 2021 
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controls s’han realitzat pre-pandrials alternant: basal, abans de dinar i abans de 

sopar.  

Les constants vitals que prenem dos cops a l’any (com a mínim) són: Tensió 

Arterial, Freqüència Cardíaca i Pes. 

Es van administrar 85 injeccions intramusculars i tractaments endovenosos per 

part d’infermeria, augmentant un 10% aprox. de l’any anterior. També 

injectables subcutanis i tractaments de sueroteràpia subcutanis. La majoria 

d’aquests últims administrats per l’equip de gerocultores.  

Es van fer 523 cures. Representa al voltant del 20% més que l’any anterior. La 

possible causa és que tenim alguna cura de llarga i tòrpida evolució. Entre 

aquestes lesions, algunes eren nafres per pressió, que es van curar abans 

d’arribar a ser de tercer grau. Val a dir que les NPP no es produeixen al Centre. 

La prevenció és primordial. La formació en apòsits i la gestió del calendari de 

cures és clau.  

Caigudes: 17 residents van patir un total de 59 caigudes. Han reduït per segon 

any consecutiu respecte a l’any anterior (26 pacients amb 84 caigudes). El lloc 

que mes cauen es a l’habitació amb 32 caigudes i al menjador amb 12. La 

franja horària amb més caigudes és a la tarda  (14:00-21:59) amb 24 caigudes i 

al mati (7:00-11:59) amb 22 caigudes. Aquest any a la nit han disminuït molt. 
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2. Mantenir el bon estat de l’Equip, les instal·lacions i recursos 

S’han revisat les caducitats dels fàrmacs i altres materials sanitaris en dos 

ocasions, mesos de març i setembre. 

S’han fet 21 comandes de bolquers, amb les conseqüents bonificacions en 

empapadors. Novament reduïm el número de comandes. Creiem que la 

nova organització del rebost és la principal causa. 

 

3. Coordinació amb el SubCAP de Sant Llorenç de Morunys com a 

servidor d’atenció primària 

 

Degut a la situació de pandèmia, moltes de les visites van ser anul·lades  

(es van mantenir les visites imprescindibles).  Les altres van ser anul·lades 

i/o reprogramades. Podiem fer qualsevol consulta a especialistes 

telefònicament. 

Es preveu que la via telemàtica agafarà més força. 

 

Es van fer 57 analítiques amb les seves corresponents peticions, 

programacions i extraccions. Aquest any s’han reduït (71 al 2020) degut a 
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l’alta càrrega assistencial per la pandèmia (PCRs, cribratges, TARs, etc). 

Bona part de les mostres es feia coincidir amb els Dimarts per aprofitar el 

taxi, ja que és el dia que fan extraccions al CAP. 

Cada resident té feta una analítica anual, més les derivades per patologies 

concretes que precisen de monitoritzacions més freqüents (DM, HTA, IRC, 

Tiroides,...) 

Tots els residents tenen la seva corresponent recepta electrònica 

actualitzada, que ha estat revisada en múltiples ocasions, o bé per caducitat 

anual, o bé per canvis de tractament. A més hi ha fàrmacs que s’han de 

revisar cada 3 mesos. 

No hi va haver usuaris amb teràpia amb Anticoagulants Orals que 

requerissin controls (Sintrom). 

Es van vacunar tots els residents de les 3 dosis del SARS-Cov2 (excepte 2 

que es va negar la família), contra el Grip’21, i tots els que no tenien la 

vacuna Antipneumocòccica.  

 

4. Supervisió del personal d’atenció directa del Centre: 

 

La Gerocultora Supervisora actual i única és l’Anna Maria Plana. 

S’han fet tasques conjuntament amb les supervisores. 

Aquest any s’ha canviat el funcionament de les reunions de personal, les 

hem fet cada dijous i per nivells. S’han fet fer 32 reunions, en les que 

l’objectiu principal és plantejar dubtes i unificar criteris en les atencions dels 

residents (incontinències, contencions físiques i farmacològiques, trastorns 

de conducta,...), també posar en comú protocols i registres pel bon 

funcionament del Centre. Això ha suposat una millora pel que bon 

funcionament en l’equip i centre. 

Continuem les “mini-reunions” del migdia, a on ens trobem els torns de matí, 

tarda i personal tècnic i Direcció. Les decisions que es prenen es posen en 

pràctica instantàniament, via Curs Clínic. 

Es van revisar els protocols sanitaris: Ingrés, Incontinències, Emergències 

mèdiques, Contencions Físiques, Prevenció i cura de Nafres per Pressió, 
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Administració de la medicació, Caigudes i Prevenció de les incontinències. 

Amb els seus respectius registres. 

Aquest any s’han pogut fer les mini càpsules de formació adreçades al 

personal, que han coincidit amb els dijous de reunió.  

S’ha fet formació en:  

• Març:  Pautes per reduir ITU’s. Bones pràctiques en l’àmbit 

sociosanitari. (infermeria) 

• Abril: Embenat d’extremitats (Infermeria) 

• Maig: Disfàgia. Disfàgies. Què fer davant d’un ennuegament. 

(Inf+Fisio+TO) 

• Juny: Cremades, ferides i lesions oculars. Administració 

d’injectables SC (Infermeria) 

• Setembre: Lipotímies, hipotensió i hipoglucèmies (Infermeria) 

 

Durant la pandèmia, s’ha fet supervisió constant de l’aplicació de les 

mesures preventives de protecció per part del personal així com també del 

compliment de diferents circuits i normatives. 

 

 

GESTIÓ DEL CORONAVIRUS 

Aquest any 2021 s’ha continuat amb la pandèmia i ha tornat a ser un any amb 

molta càrrega assistencial tot i que menys greu pel que fa a la simptomatologia 

dels brots. S’han anat seguint totes les directrius establertes per epidemiologia i 

s’han anat fent control de treballadors via PCR: al Juliol es van intensificar les 

mesures degut a l’alta incidència i van passar a ser de 3 cribratges setmanals 

per persones no vacunades i 1 setmanal en persones correctament vacunades. 

Al setembre passen a ser PCR’s quinzenals pels vacunats. 

Fent resum de com ha anat el 2021:  

En data 11 de Gener de 2021, davant la situació epidemiològica actual,1 

treballador de la cinquena planta positiu i una treballadora d’atenció domiciliària 

positiva.  Tornem a confinar els usuaris de la cinquena planta a la seva 
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habitació. Acordem amb l’equip d’intervenció ràpida que la cinquena planta 

queda com a zona groga (els residents que ja han passat el virus es reubiquen 

en zona verda a les primeres habitacions). Se’ls farà el PCR i hauran d’estar 14 

dies aïllats. Si surt un positiu, serà traslladat a zona vermella. tornen a quedar 

suspeses les visites. 

En data 13 d’Abril de 2021 dues treballadores vacunades surten positives en un 

cribratge preventiu. Passem a ser residència taronja. 

En data 9 de Desembre s’inicia un nou brot amb un treballador positiu. Com 

que tots els residents amb qui ha estat en contacte estan ben vacunats, poden 

fer vida normal si no hi ha símptomes però es fa cribratge de control al dia 0,4 i 

10. Amb el cribratge surt un resident positiu i poc després una treballadora. Es 

van fent TAR’s de control juntament amb PCR’s amb un total de 14 positius 

(treballadors i residents)  entre el 9 i 31 de Desembre. Tots presenten 

simptomatologia lleu o molt lleu. S’estableix la zona d’aïllament a la planta 1. 

 

En tot moment estem en contacte amb el servei d’epidemiologia i els tècnics 

ens fan suport en la gestió del brot. 

 

Actuacions desde infermeria davant la situació de pandèmia 

Desde el servei d’infermeria es duen a terme diferents accions: 

- Organització i sectorització del centre i zona d’aïllament 

- creació dels circuits de bugaderia, cuina i residus a la zona d’aïllament. 

- gestió de material 

- formació periòdica en ús d’EPI’s. 

- supervisió de compliment de mesures 

- creació de registres i senyalitzacions 

- comunicació constant amb servei d’epidemiologia, director mèdic i 

tècnics de salut (EIR, Equip d’Intervenció Ràpida) 

- obtenció de mostres PCR i TRA periòdicament i sempre que ha sigut 

necessari. 
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- creació i actualització del pla de contingència. 

- comunicació constant amb els familiars 

 

 

Sílvia Balielles      amb la col.laboració de  

DUI i RHS’21      Albert Zapata (DUI) 
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Durant l’any 2021 el servei de fisioteràpia hi han hagut canvis.  

Els mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, a fisioteràpia hi havia Alba 

de la Fuente amb 20 h setmanals i la Isabel Porredon amb 16 h setmanals.  A partir 

del juny la Isabel va plegar i des del setembre es va incorporar la Maria Solé amb 18 

h setmanals. 

L’Alba es la responsables del 5e nivell i part del residents del 3er nivell i la 

Maria es la responsable del  1er nivell i  part dels residents del 3er nivell, aquells que 

tenen un perfil de 1er nivell. 

Objectius generals del equip interdisciplinari per l’any 2021: 

Disminuir el número de caigudes 

o Actuació: Anàlisis setmanal o cada 15 dies,  individual de cada caiguda,  

per la prevenció / intervenció , de  les mesures concretes  per evitar mes 

caigudes. 

Implementar / instaurar el model ACP a la residència 

o Apoderar i implicar als responsables de cada resident 

• Dietari viu(què necessites saber sobre mi) 

• Figura de supervisora Anna Maria 

o Durant el 2021 introduïr la informació ACP al 

programa Aegerus 

▪ Fisioterapia ha omplert la part d’ ocupació i entreteniment 

o Fer reunions de personal per unitat o per nivells  
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Objectius de fisioteràpia establerts a la programació del 2021 

1 Reduir  o mantenir el nombre de caigudes. 

2 Mantenir o millorar l’autonomia  tant física com de les 

AVD. 

3 Afavorir a un bon benestar social i emocional. 

 

 

“La fisioteràpia te com objectiu  facilitar el desenvolupament, el 

manteniment o  la recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat del 

individu, a través de l’exercici fisioterapèutic , (calor –fred, aigua, tècniques 

manuals, tècniques energètiques, electricitat...) Per tant, podríem dir que la 

fisioteràpia  es una disciplina de la Salud que ofereix una alternativa 

terapèutica no farmacològica per prevenir i tractar símptomes de múltiples 

dolències agudes o cròniques. 

L’objectiu  principal del servei de fisioteràpia a la residència és preservar o 

millorar l’autonomia dels residents, mantenint  o millorant el seu estat físics, 

psíquic i social.  

Com que la dependència es variant de cada persona, cal plantejar-se 

objectius individualitzats per a cada activitat i resident a part dels objectius 

generals comuns.” 

 

 

 

Per  portar a terme els objectius s’han realitzat diferents activitats que es detallen a 

continuació: 
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Objectius de fisioteràpia establerts 2021 

1 Reduir o mantenir el nombre de caigudes. 

Des del servei de fisioteràpia passem el Test Tinetti que ens dona informació de 

com està el resident a nivell d’equilibri i marxa. A partir d’aquí establim si cal, el 

tractament individualitzat necessari, ja sigui amb reeducació de la marxa, treball 

muscular o d’equilibri, RGP... 

Durant tot l’any s’ha fet un registre de caigudes, que setmanalment o cada 15 

dies  s’analitzaven les  causes i les conseqüències  amb l’equip interdisciplinari  i 

s’estableix una  prevenció  a realitzar per cada una d’ elles. 

 

Conclusions: 

- El número de caigudes del 2021 en vers al 2020 s’ha reduït  i el numero de 

residents també 

• 2020 amb 84  caigudes de 26 residents caiguts 

• 2021 amb 59 caigudes de 17 residents caiguts 

- Segons grau de dependència dels residents: hi podem dir que els residents que 

més cauen  son els de 3er grau, amb un 58’3%, també corresponen al grup de 

mes quantitat de residents que tenim: 

o Primer grau: 15% dels residents dels quals no hi ha hagut cap caiguda 

o Segon grau: 31% dels residents, dels quals han caigut un 41% 

o Tercer grau: 53% dels residents, dels quals han caigut un 58% 
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- El lloc on  mes cauen: 

o 1er : Es a les habitacions  amb 32 caigudes, de les quals el 3er nivell es 

on cauen mes 

o 2on: Es als menjadors amb 12 caigudes, de les quals el tercer nivell es 

on se’n registren mes 

o 3er:  Es al lavabo amb 9 caigudes, de les quals el 3er nivell es on se’n 

registren mes.  

o  

- La franja horària que mes han caigut es: 

o Es durant el torn de tarda  (14:00 a les 21:59) amb 24 caigudes. 

o I el torn de mati (6:00 a les 13:59) amb 22 caigudes. 

 

 

- S’ha vist que hi han una sèrie de residents   acumulen bastantes  caigudes i s’ha 

actuat  individualitzada ment amb cada un d’ells.  

 

o JA. 3ER NIVELL/ 3ERCER GRAU DE DEPENDÈNCIA :Acumula 7 caigudes, 

una mes que l’any anterior, mes vigilància i revisió  farmacològica a la 
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primera caiguda, perquè quan comença a caure llavors cau mes d’una 

vegada. 

o JI. 1ER NIVELL/ 3ER GRAU DE DEPENDÈNCIA: Acumula 6 caigudes,  s’ha 

valorat amb la terapeuta ocupacional i  infemeria. Portador de contenció, 

canvi de medicació, i protector branes llit,   

o JM. 3ER NIVELL/ 2ON GRAU DEPENDÈNCIA.  Acumula 6 caigudes. Quan 

cau es entrant i sortin del llit o anant al lavabo sol, no se li deixa fer sol. 

o RG. 2ON NIVELL/ 2ON GRAU DE DEPENDÈNCIA: Acumula 5 caigudes en 

vers l’any passat s’ha podgut reduir amb tres caigudes, però continua 

acumulant, oferirir-li mes vegades poder caminar amb vigilància  

o MG  amb 4 cigudes: mes vigilacia. 

o AM amb 4 caigudes: Reeducació de la marxa, ajuda tècnica i alça  a la 

cama intervinguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’adjunta  a l’annex l’ estudi de caigudes amb gràfiques de l’any 2021, la franja 

horària, el lloc de caiguda, els residents que mes cauen i els graus de dependència. 
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2 Mantenir o millorar l’autonomia  física  i de les AVD 

  Per aquest objectiu s’ha treballat individualment per tal de rehabilitar les 

disfuncions musculo-esquelètiques, mantenir o millorar l’arc articular, balanç muscular, 

problemes circulatoris, àlgies...  

Els tractaments de fisioteràpia individual es realitzen en alguns casos a la habitació de 

cada resident o si el resident es pot desplaçar   a la sala de rehabilitació habilitada al cinquè 

nivell. 

Les tècniques utilitzades són:  

- Passejades P:  el resident surt amb el fisioterapeuta a peu o amb cadira de rodes 

a donar una volta per l’entorn. 

- Deambulació (deamb.): caminar amb els residents, ajudats del fisioterapeuta, 

d’un bastó, caminador,  paral·leles o escales.  

- Exercici terapèutic: s’inclouen els pedals, les politges, l’escala... 

- Mobilitzacions actives  o passives assistides (Mob A-P): Amb ajuda del 

fisioterapeuta es fan moviments  per mantenir  o millorar l’arc articular. Quan 

són mobilitzacions actives assistides és el pacient que realitza el moviment i el 

fisioterapeuta dirigeix. En les mobilitzacions passives, és el fisioterapeuta que 

realitza  la totalitat del moviment.  

- Bipedestació amb o sense grua (Bp): s’utilitza per les persones que no es poden 

mantenir dretes per si soles  i així millorar el trofisme muscular extremitats 

inferiors i tronc, i afavorir el retorn circulatori  

- Electroteràpia:  

• TNS: Mitjançant elèctrodes, fem electroestimulació muscular 

 Per disminuir el dolor. 

• US: A través d’ones i vibració apliquem una calor local  i profunda a dins 

el cos. L’utilitzem per desinflamar i calmar el dolor. 

- Drenatge limfàtic manual (DLM): Tècnica que s’utilitza per afavorir  la reabsorció 

dels edemes i per tant millorar la circulació limfàtica de l’organisme. 
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- Fisioteràpia respiratòria (Fiso respi):  

• Respiracions dirigides:  

• Trifló 

• Vibracions 

 

- Massatge:  

A través de la teràpia manual millorem la funció circulatòria, recuperem la mobilitat 

restringida que existeix entre els teixits afectats i pal·liem i/o reduïm el dolor. 

• Extremitats superior(EESS) 

•  Inferiors (Mass. EEII) 

• Massatge cervical 

• Massatge lumbar 

 

- Reflexoteràpia: Tècnica de massatge , en la qual s’estimula diferents punts del 

peu i/o les mans per tenir un efecte beneficiós a diferents parts del cos. 

- Termoterapia 

 

• Parafina: calor profunda 

 mitjançant parafina a les mans per tractar dolències artròsiques. 

• Crioteràpia: aplicació de fred local per desinflamar els teixits i millorar 

dolors aguts. 

• Termoteràpia: aplicació de calor local, en casos d’artrosis i àlgies 

cròniques, utilitzem mantes elèctriques 

- Estimulació Basal (EB): Mitjançant el tacte del fisioterapeuta estimular la part 

plègica  per tal de que agafi consciència i així pugui integrar l’hemicòs dins del 

seu esquema corporal i  evitar el rebuig. 

- Reeducació postural general (RPG): es  reeduca la posició o patrons establerts 

per malaltia o falta de sensibilitat i/o moviment. 

- Propiocepció(Prop): Es un treball principalment d’entrenament de l’equilibri 
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- Hidroteràpia (hidro): Destinat als residents amb la mobilitat reduïda. Consisteix 

en fer-l’hi les mobilitzacions a la banyera on els hi es més fàcil la mobilitat 

muscular i els arcs articulars. 

- Banys de sol: es una teràpia molt  ben acceptada pels residents,  durant 3 cops 

setmanals parar el sol uns 20 min al dia.(teràpia nova del 2021) 

 

- Detall dels tractaments mes utilitzats durant el 2021: 

 

 

(Al annex es detalla amb estadístiques  els tractaments individualitzats per mesos.) 
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3- Afavorir un benestar social 

Per dur a terme aquest objectiu es treballa amb grup  cada dia. 

• Gimnàstica del 2on nivell desenvolupa tots els dies hàbil de 10:30 a 11:30 

del matí a la Llar. Té una participació de 10 a 20 residents. L’activitat a la 

llar s’organitza amb un cercle on tots els residents estan asseguts, es 

divideix en quatre  parts: 

▪ A la primera es fan exercicis actius de cap, EEIS  i tronc asseguts.  

▪ La segona es fan exercicis actius dempeus, amb una participació 

de 5-10 residents 

▪  La tercera part és més lúdica, es fan exercicis de coordinació i 

ritme es juga   amb pilotes,  cercles, paracaigudes...   

▪ La quarta i última part consisteix en un retorn a la calma, repartint 

un got d’aigua a cada resident per mantenir una bona hidratació.  

Per últim es fan caminar per l’espai tots aquells residents que necessiten de certa 

supervisió  per deambular. 

 

• Gimnàstica de la unitat de convivència (3er nivell) : Degut a la manca de 

participació del residents, l’activitat de gimnàstica es substitueix per 

teràpies de fisioteràpia individuals i manipulació fina. Es desenvolupa tots 

els dies hàbils de 11:30  a 12:15 del matí al 3er nivell. Té una participació 

de 10 a 12 residents.  

 

• Gimnàstica del primer nivell: Per la manca de participació i al poc benefici 

que suposava pels residents, l’activitat de gimnàstica del primer nivell es 

deixa de realitzar i es substitueix per potenciar les deambulacions a 

planta i per fer teràpies de fisioteràpia individuals. 

 

 

(A l’annex hi ha una gràfica de l’assistència a la gimnàstica grupal del 

segon nivell.) 
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Annex 

1-Estudi de caigudes 
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BREU INTRODUCCIÓ 
 

El present document és la memòria de psicologia de la Fundació 
Residència La Vall, corresponent a l’any 2021. 
Es recullen els objectius plantejats per a realitzar durant l’any 2021 i els 
resultats obtinguts en cada un d’ells. També es detallen les activitats 
que s’han dut a terme. 
Aquesta memòria ha estat realitzada per Núria Montoriol, psicòloga 
col·legiada 12183.  
 
El 2021 ha continuat sent un any molt marcat per la pandèmia. Malgrat 
això, la cura i el benestar dels nostres residents segueix sent la nostra 
més gran prioritat.   
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OBJECTIU 1 

IMPLEMENTAR/INSTAURAR EL MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN 
LA PERSONA (ACP) A LA RESIDÈNCIA 

 
 
Aquest objectiu es va plantejar després d’haver realitzat la formació 
d’ACP l’any 2019, per Josep Vila d’Alzheimer Catalunya. La idea era 
donar continuïtat a tots els canvis que es van fer al tercer nivell durant 
la formació. En aquest sentit, s’ha fet formació a les persones que han 
anat incorporant-se a treballar a la fundació. I s’ha seguit afegint 
canvis al centre.  
Aquest objectiu, està assolit parcialment, degut a que la 
implementació de l’ACP és un objectiu a llarg termini, d’anar 
incorporant petits canvis que es vagin integrant dins les rutines de la 
residència. Alguns canvis importants a destacar són que l’establir 
col·laborar en les tasques de la casa, com pelar patates, netejar, 
estendre roba, cuidar plantes,... 
Dins el meu camp, realitzo propostes en aquest sentit, modelatge i 
acompanyament al personal de la residència.  
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OBJECTIU 2 

REDUIR EL NOMBRE DE CAIGUDES AMB LES PERSONES MÉS 
PREVALENTS. 

 

ACTIVITATS:  

 S’ha assessorat al personal en estratègies psicològiques per tal 
de reduir les caigudes durant les reunions d’equip i en moments 
puntuals que ha sigut pertinent.  

 Durant les reunions de coordinació s’ha analitzat cada cas de 
cada resident per conèixer les necessitats i circumstàncies 
individuals.  

 
Segons fisioteràpia i infermeria, aquest objectiu s’ha complert durant 
aquest any 2021.  
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OBJECTIU 3 

MANTENIR EL BENESTAR EMOCIONAL 
ACTIVITATS: 

 Coordinar les activitats grupals, fent reunions amb les altres 
professionals per decidir quines activitats són les més adequades 
per cada resident i pel conjunt de la residència 

 A nivell individual de cada resident: realització d’una entrevista 
inicial en el moment de l’ingrés 

 Introduir les dades al programa informàtic 

 Valoració de l’estat emocional i cognitiu (mitjançant testos i 
observació directa) de cada resident, una vegada a l’any, i cada 
vegada que es detecti algun canvi significatiu en el seu estat, tant 
a nivell físic, com emocional i/o cognitiu. 

 Seguiment de l’evolució de l’estat dels residents, mitjançant 
entrevistes individuals periòdiques 

 Utilitzar testos validats per conèixer millor la patologia o estat 
psicològic del resident 

 Realització d’informes a petició de professionals del centre o en 
cas de visita a neuròlegs o psiquiatres 

 Coordinació amb altres professionals externs a la residència 
(psiquiatres, neuròlegs...).  

 Entrevistes individuals als familiars dels residents per tal de 
poder recollir informació el més exhaustiva possible de la vida i 
preferències, en el cas que ells mateixos no ens ho puguin 
comunicar, i també en el cas que els familiars necessitin suport 
emocional per a entendre la situació que viu el seu familiar. 
Aquesta activitat, s’ha pogut anar reprenent parcialment amb la 
relaxació de les mesures per frenar la propagació del virus.  

 Continuar amb l’activitat “activem la ment”, que es fa els 
divendres al matí, amb el grup del cinquè nivell.  

 Continuar amb l’activitat “repassem l’actualitat”, que es fa els 
divendres a la tarda, amb el grup del 5è nivell.  

 Activitats centrades en la persona al grup del tercer nivell els 
dimarts al matí. 

 Activitats d’estimulació sensorial i cognitiva amb els residents 
del primer nivell.  

 Seguiment individualitzat de cada resident, a nivell emocional i a 
nivell cognitiu. 
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 Facilitar l’adaptació al centre dels nous ingressos. 

 Creant un espai de confort, procurant aconseguir el sentir-se 
com a casa, dins el projecte de l’atenció centrada en la persona.  

 Donar eines per a la resolució de conflictes, tant al personal 
com als mateixos residents 

 

AVALUACIÓ:  

 Escala GENCAT de qualitat de vida,  

És una escala validada, que avalua vuit àrees relacionades amb la 
qualitat de vida de les persones institucionalitzades. La qualitat de 
vida d’aquest 2021 ha estat del 52,80%. Es detecta una clara i 
progressiva davallada de la qualitat de vida dels nostres residents. 
El 2020 va ser del 54,83%. La qualitat de vida del 2019 va ser del 
63,56%. L’any 2018 va ser del 68,10%. Les gràfiques de l’escala de 
qualitat de vida les trobarem a l’objectiu 4.  

 

 Pfeiffer 

Test que avalua l’estat cognitiu. Consta de deu preguntes i avalua 
la memòria i l’orientació temporal i espaial i personal. 

L’any 2021, les persones que mantenen i milloren el seu estat 
cognitiu és del 62,16%. 

L’any 2020, les persones que mantenen i milloren el seu estat 

cognitiu és del 63,03% 

L’any 2019, les persones que van mantenir i millorar el seu estat 
cognitiu és del 51,16%.  

Aquest darrer any hi ha hagut una lleugera davallada a nivell 
cognitiu.  

La mostra s’ha obtingut dels residents que han viscut a la residència 
durant el 2021, alguns dels quals han sigut baixa, per defunció o per 
trasllat a un altre centre. Un total de 51 residents.  
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Any 2021 
10,81% ha millorat (4 residents) 
51,35% ha mantingut (19 residents) 
37,83% ha empitjorat (14 residents) 
 
Any 2020 
21,73% ha millorat (10 residents) 
41,30% s’ha mantingut (19 residents) 
36,95% ha empitjorat (17 residents) 

 
Any 2019 
4,65% ha millorat (2 residents) 
46,51% ha mantingut (22 residents) 
44,18% ha empitjorat (19 residents) 
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Retrat de l’estat cognitiu durant el 2021: 

Any 2021 

19,60% bon estat cognitiu (10 residents) 

29,41% estat cognitiu deficitari (15 residents) 

50,98% deteriorament cognitiu sever (26 residents) 

 

Any 2020 

16,07% bon estat cognitiu (9 residents) 

32,14% estat cognitiu deficitari (18 residents) 

51,78% deteriorament cognitiu sever (29 residents) 

 

Any 2019 

20,75% bon estat cognitiu (11 residents) 

26,41% estat cognitiu deficitari (14 residents) 

52,83% deteriorament cognitiu sever (28 residents) 
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S’observa que la tendència de l’estat cognitiu al llarg dels anys és de la 
disminució d’un bon estat cognitiu, i també d’un deteriorament 
cognitiu sever, en detriment de millorar un estat cognitiu intermig.  

 

 Escala de depressió geriàtrica (Cornell i Yesavage) 

 
Són dues escales que avaluen l’estat emocional. Una de les escales és 
per persones amb demència, que es fixa en signes observables, 
indicadors de més o menys benestar emocional. I l’altra escala són 15 
preguntes de resposta dicotòmica, per persones amb un bon estat 
cognitiu.  
 

Any 2021 

Dels 50 residents avaluats, els resultats són els següents:  

 

Bon estat emocional: 26/50 residents: 52% 

Depressió lleu: 19/50 residents: 38% 

Depressió establerta: 5/50 residents: 10% 

 

Any 2020 

De 56 residents avaluats, els resultats són els següents: 

 

Bon estat emocional: 28/56 residents: 50% 

Depressió lleu: 24/56 residents: 42,85% 

Depressió establerta: 3/56 residents: 5,35% 

No valorable: 1/56 residents: 1,78% 
 
 

Any 2019 

De 52 residents avaluats, els resultats són els següents: 

 

Bon estat emocional: 30 residents, 57,69% 
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Depressió lleu: 20 residents, 38,46% 

Depressió establerta: 2 residents, 4,87% 

 

 

 

 

 
 
 

La població que ha mantingut i/o millorat el seu estat emocional és 
del 72,97%  
(51,35%+21,62%) 
- Han empitjorat 10/37: 27,02% 
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Conclusions: 
 
Segons el test Pfeiffer que avalua l’estat cognitiu, aquest objectiu s’ha 
assolit, malgrat hi ha una tendència al deteriorament cognitiu.  
 
A nivell emocional, hi ha hagut una davallada considerable. La seva 
qualitat de vida ha canviat molt. La situació pandèmica no ajuda a 
aconseguir un bon estat emocional: han estat dos anys vivint 
situacions d’aïllament constant i sent el grup poblacional més afectat 
a tots nivells per la situació. Això impacta directament amb el 
benestar emocional, causant estats depressius.  
 
A nivell cognitiu, es detecten uns valors molt similars de l’any anterior. 
Molt pocs residents ha millorat el seu estat cognitiu; s’observa una 
tendència a l’augment del deteriorament cognitiu. 
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OBJECTIU 4 

MANTENIR LA QUALITAT DE VIDA DELS NOSTRES RESIDENTS 
 
 
Sabem que la qualitat de vida a la nostra residència l’any 2020 va ser 
del 54,83%. I el 2021 ha sigut del 52,80%. 
 
ACTIVITATS:  

 Afavorir la qualitat de vida dels residents procurant 
proporcionar tot allò que és important per aquella persona per 
tal de que la seva vida a la residència sigui el més confortable 
possible. 

 Actuar de forma integral, tenint en compte totes les àrees de la 
persona.  

 Afavorir un entorn favorable per al seu benestar, creant un 
ambient el més acollidor possible. 

 Escoltant a les auxiliars per tal de conèixer les preferències del 
resident. I ajudant-les a aconseguir els seus objectius marcats. 

 Millorar la comunicació entre els professionals del centre, 
participant en les reunions diàries per tal de resoldre les 
incidències concretes de cada dia i traspassar una informació 
més directa i clara a nivell oral. 

 Recollir informació exhaustiva de cada resident i facilitant-la als 
seus cuidadors, per tal que la seva cura sigui el més 
personalitzada i individualitzada possible, tenint en compte les 
preferències i la manera de viure de cadascú.  

 Motivar els residents a la participació a les activitats.  

 Acompanyar-los en els seus canvis emocionals.  

 Suport i assessorament als altres professionals per a la resolució 
de conflictes o de situacions conflictives.  

 Acompanyament als residents en les situacions de confinament 
i d’haver de reduir la interacció social i familiar.  

 
AVALUACIÓ: 
Passació escala Gencat de qualitat de vida en centres residencials. 
Comparativa amb els anys anteriors (des de 2014). 
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Resultats i conclusions 

La qualitat de vida del 2021 ha sigut del 52,80%. Hi ha una clara 
tendència a la disminució de la qualitat de vida dels nostres 
residents, marcada sobretot per l’any 2020, d’inici de la pandèmia. 

Altres explicacions d’aquesta davallada és també per l’augment 
d’un estat de deteriorament cognitiu més accentuat. La qualitat de 
vida del 2020 va ser d’un 54,83%, i ja havia disminuït respecte l’any 
anterior 2019, que era del 63,56%. Aquest objectiu no s’ha 
acomplert.  
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OBJECTIU 5 

MANTENIR I/O MILLORAR EL BURN-OUT DELS TREBALLADORS 
 
 
Les persones que no pateixen burn-out a la residència són el 11,76%. 
Aquesta dada ha augmentat respecte l’any passat. I ha augmentat 
també el nombre de treballadors que tenen burn-out mig. 
 
ACTIVITATS:  

 Escolta activa i suport emocional en casos puntuals de conflicte 
o situacions tenses dins l’ambient laboral. Resolució de 
conflictes.  

 Entrevistes i seguiment individual en aquells casos en els que es 
detecti un alt grau d’estrès. 

 Acompanyament en conflictes laborals i/o personals, derivats de 
la tasca que estem duent a terme.  

 S’ha ofert el servei de psicologia obert a tots els treballadors per 
fer atenció individual davant de qualsevol conflicte o situació 
personal perjudiqui el seu benestar emocional. Cal dir, que 
espontàniament s’ha utilitzat poc aquest servei. Ha funcionat 
quan m’he ofert. 

 
AVALUACIÓ:  
Test de burn-out CUBO 
 
Avaluació 

Any 2022 
Burn-out establert: 0/34: 0% 
Mig burn-out: 2/34: 5,88% 
Lleu: 11/34: 32,35% 
Molt lleu: 17/34: 50% 
Sense burn-out: 4/34: 11,76% 
 
Any 2021 
Burn-out establert: 0/40: 0% 
Mig burn-out: 1/40: 2,5% 
Lleu: 14/40: 35% 
Molt lleu: 23/40: 57,5% 

50



 

MEMÒRIA PSICOLOGIA 2021 – RESIDÈNCIA FUNDACIÓ LA VALL  15 

Sense burn-out: 2/40: 5% 
 

Any 2020 
Burn-out establert: 0/42: 0% 
Mig burn-out: 0/42: 0% 
Lleu: 8/42: 19,04% 
Molt lleu: 22/42: 52,83% 
Sense burn-out: 4/42: 9,52% 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Conclusions 

 
Aquest any s’ha tornat a utilitzar el test Cubo per avaluar el grau de 
burn-out existent a la residència.  
 
 
Han contestat el qüestionari 34 treballadors/es de 45 que hi ha en 
plantilla. Això representa un 75,55% del personal que ha respost. 
Aquest any ha respost menys persones que l’any passat.  
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La suma dels valors del molt lleu i el lleu donen un 82,35% que és el 
gruix del personal treballador. Aquesta dada, l’any passat era 92,5%; 
hi ha hagut molta davallada en el grau de satisfacció del personal 
dins la residència. Tot i que, la majoria dels treballadors estan a gust 
a la feina, cal tenir en compte que hi ha algun malestar a valorar. 
Aquest any, es torna a valorar com a positiu que no tenim cap 
treballador/a que tingui valors extrems de burn-out, tot i que sí que 
trobem dos treballadors amb un nivell d’estrès una mica elevat, 
treballadors de l’equip tècnic.  

 
 
Per preguntes, la que ha obtingut una puntuació més alta i per tant 
la que mostra un pitjor resultat, ha sigut la de que no se senten 
prou valorats, seguida de la pregunta de l’esgotament a la feina. La 
pregunta amb una puntuació més baixa ha sigut la de la pressió que 
es pot sentir de part dels residents.  
Cal tenir en compte aquestes dades, ja que és important que el 
personal se senti valorat per la tasca que fa.  
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OBJECTIU 6 

FACILITAR QUE ELS RESIDENTS QUE HO VULGUIN/NECESSITIN 
TINGUIN UNA PdA (PLANIFICACIÓ DE DECISIONS ANTICIPADES) 

Aquest objectiu no s’ha acomplert. S’ha creat un protocol, tot i que no 
s’ha facilitat als residents que puguin tenir una PdA. S’ha parlat amb 
algunes de les persones a les que es va creure que podrien estar 
interessades, tot i que ells mateixos van rebutjar la proposta.  

 

 

OBJECTIU 7 

DEFINIR UNA LÍNIA DE TREBALL A SEGUIR PER TOTS ELS ESTAMENTS 
DE LA RESIDÈNCIA I PER TOTS ELS NOUVINGUTS.  

Aquest objectiu s’ha acomplert parcialment. Es va fer la formació per 
part de direcció i psicologia, i la col·laboració de fisioteràpia.  

Ha rebut la formació un 58’13% dels treballadors. De 43 treballadors, 
s’ha fet la formació a 25. La majoria dels treballadors que no han rebut 
la formació, són companys que o bé fan domicilis, o bé fa anys que 
treballen amb nosaltres. Els de nova incorporació durant aquest 2021-
2022, tots, menys 1 ha rebut la formació. 97’67% 
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Síntesi 2021 

Com a síntesi final d’aquest any 2021, comentar que ha sigut una any 
complicat perquè a més de totes les tasques habituals a fer per 
acompanyar en el benestar dels nostres residents i treballadors, s’hi 
ha sumat un any més de pandèmia en el que tothom ha estat molt 
cansat per tota la situació. S’ha de tenir en compte la flexibilitat de 
persones convivents i la capacitat de resposta contínua després de 
tants mesos sent en el punt de mira i volent, per sobre de tot, cuidar 
de la nostra gent gran. Aquesta tensió sostinguda, possiblement no es 
detecta de forma visible en el resultat dels testos, ja que moltes 
vegades tenen biaixos, però sí que s’ha de tenir en compte per tot allò 
intangible i que es respira en el dia a dia dins la residència. Voler 
mantenir l’equip fort, també és una prioritat.  

 

 

Calendari: 

Dimarts de 8’30 a 16’30h 

Divendres de 9 a 17h 

 
 
Núria Montoriol Sabaté, psicòloga col·legiada 12183, febrer 2022 
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1.- ALTES I BAIXES: 

 

 

 

ALTES  
 BAIXES 

 
PLAÇA DATA ALTA   DATA 

BAIXA 
PLAÇA MOTIU BAIXA 

DIES TOTALS 
ESTADA 

1 privada 27-ene   1 14-ene privada èxitus   

2 privada 27-ene   2 01-feb privada èxitus 5 DIES 

3 privada 04-feb   3 04-feb PÚBLICA trasllat   

4 privada 08-feb   4 05-feb PÚBLICA trasllat   

5 PÚBLICA 18-feb   5 17-feb privada èxitus   

6 PÚBLICA 18-feb   6 13-mar PÚBLICA èxitus   

7 PÚBLICA 29-mar   7 18-mar privada trasllat domicili 39 DIES 

8 privada 09-abr   8 26-mar privada èxitus 59 DIES 

9 PÚBLICA 15-abr   9 28-mar privada pas privada a pública   

10 privada 16-abr  10 30-mar PÚBLICA èxitus   

11 PÚBLICA 24-abr   11 08-abr PÚBLICA èxitus   

12 privada 21-may  12 14-abr privada pas privada a pública   

13 PÚBLICA 14-jun  13 23-abr privada pas privada a pública   

14 privada 25 juny   14 25-may privada èxitus 110 DIES 

15 privada 16-jul  15 28-may PÚBLICA èxitus   

16 privada 16-jul   16 02-jun privada èxitus 11 DIES 

17 privada 04-ago   17 18-ago privada èxitus 33 DIES 

18 privada 01-oct  18 29-sep privada trasllat 95 DIES 

19 privada 20-oct   19 18-dic PÚBLICA èxitus   

20 privada 04-nov   20 21-dic PÚBLICA èxitus   

21 privada 26-nov   21 22-dic PÚBLICA èxitus   

22 privada 29-nov        
 

 

Aquest 2021, s'han realitzat 22 altes (3 de les quals eren persones que estaven ocupant una plaça 

privada al centre i han passat a plaça pública), concretament s'han realitzat 6 ingressos en plaça 

pública i 16 en plaça privada, tenint en compte que el centre només té 9 places privades, veiem 

que la rotació ha estat elevadíssima, creiem rellevant i oportú analitzar aquest fet; enguany doncs, 

afegim la columna durada de l'estada per analitzar si convé la poca durada d'alguns ingressos, és 

a dir, després de la pandèmia hem observat que principalment els ingressos en plaça privada 

(dels 12 ingressos privats que hem fet aquest any), 7 la durada de l'estada no ha sobrepassat els 

tres mesos, aquestes baixes tan precipitades al moment de l'ingrés, les atribuiríem a l'estat de 

salut en el qual ingressen aquests residents tots ells sense dependències resoltes i entrant en 
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places privades, però amb una fragilitat extrema ateses les reticències de les famílies a portar els 

familiars en centres, perquè cal recordar que a principis d'aquest 2021, encara calia tenir a les 

persones aïllades quinze dies a les habitacions, i sense saber quin ni com seria el règim de visites 

que se'ls permetria realitzar amb el seu familiar. 

 

Un altre motiu del volum d’ingressos en plaça privada d’enguany és que partíem de places buides; 

és a dir, hi ha un canvi substancial respecte a les places privades, hi és que vam iniciar l’any, al 

centre teníem 5 places privades buides hi finalitzem el 2021 amb totes les places privades 

ocupades i en aquests moments tenim tres persones a la llista d’espera disposades a entrar. 

 

Les defuncions del mes de desembre encara no han estat altes dels nous ingressos aprofitant els 

15 dies que la generalitat paga la plaça donant de temps a les persones i els seus familiars que 

han de preparar l’ingrés que tinguin temps de fer-ho. Però s’ha contactat amb les famílies perquè 

ho puguin gestionar. 

 

A tall d’anècdota sense absoluta rellevància però si que curiositat i determinant la manera de 

treballar, perquè hem fet tot el possible per cobrir les privades amb la màxima celeritat que ens ha 

estat possible, dir que dels 365 dies de l’any, 3 dies de l’any hem fet dos ingressos en un dia. 

 

Si passem a analitzar l'apartat de les baixes, enguany han estat 21 de les quals podem 

comptabilitzar un total d'14 defuncions (de les quals 6 persones ocupaven plaça pública i les altres 

8 ocupaven plaça privada); tres persones han accedit a recurs públic (atès que ja se'ls havia 

reconegut grau II o grau III) i finalment s'han realitzat 3 trasllats, tots ells a la residència Pere 

Màrtir Colomes, ja que entre finals de desembre del 2020 i el mes de gener del 2021, la covid-19 

els va entrar al centre i varen tenir moltes baixes, aquest fet va determinar molt moviment de la 

seva llista d'espera i de retruc al nostre, ara bé cal destacar que van oferir plaça a 5 residents més 

que en el seu moment van renunciar a aquests possibles trasllats decidint quedar-se en la plaça 

pública que ja ocupaven a Sant Llorenç. 

 

Amb tots aquests moviments, s'ha fet tota les tasques burocràtiques socials que requerien, les 

places privades s'ha demanat dependència, també s'han fet els fulls d'acords PIA del departament 

i les corresponents regularitzacions econòmiques. I pel que fa a les baixes, s'han fet els informes 

de trasllat i en els casos de defuncions s'han tramitat els certificats de defunció i comunicat les 

baixes al departament de pensions (INSS), també es realitza la baixa del departament de treball 

afers socials i família i en els casos de persones incapacitades també s'ha comunicat al jutjat. 
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2.- GRAUS DE DEPENDÈNCIA: 

GRAU I  

nº RESOLUCIÓ GRAU DEPENDÈNCIA PLAÇA 

1 NO TE DRET DEPENDÈNICA PRIVADA 

2 TRAMITADA NO VALORADA PRIVADA 

3 TRAMITADA NO VALORADA PRIVADA 

4 TRAMITADA NO VALORADA PRIVADA 

5 16/05/2013 PUBL. ACOLL 

6 REVISAT agost 2021  PRIVADA 

GRAU II  

nº RESOLUCIÓ GRAU DEPENDÈNCIA PLAÇA 

1 05 maig 2021 PÚBLICA 

2 27/01/2017 PÚBLICA 

3 03/03/2021 PÚBLICA 

4 30/04/2021 PÚBLICA 

5 05/06/2019 PÚBLICA 

6 29/07/2015 PÚBLICA 

7 12/03/2013 PÚBLICA 

8 05/06/2019 PÚBLICA 

9 1 setembre 2017 PÚBLICA 

10 01/10/2013 PÚBLICA 

11 el 02/02/2018 PÚBLICA 

12 6 novembre 2019 PÚBLICA 

13 23/06/2021 PRIVADA 

14 21/07/2020 PÚBLICA 

15 02-oct-19 PÚBLICA 

16 pendents valorar canvi prov. Bcn a Lleida PRIVADA 

17 pendents valorar canvi prov. Bcn a Lleida PRIVADA 

GRAU III  

nº RESOLUCIÓ GRAU DEPENDÈNCIA PLAÇA 

1 15/05/2017 PÚBLICA 

2 03/03/2021 PÚBLICA 

3 08/02/2019 PÚBLICA 

4 11/04/2017 PÚBLICA 

5 05/07/2019 PÚBLICA 

6 21/08/2018 PÚBLICA 

7 15/06/2018 PÚBLICA 

8 18/05/2018 PÚBLICA 

9 10/03/2017 PÚBLICA 

10 30/08/2019 PÚBLICA 

11 02/08/2017 PÚBLICA 

12 25/05/2017 PÚBLICA 

13 08/02/2019 PÚBLICA 
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14 08/02/2019 PÚBLICA 

15 04/03/2020 PÚBLICA 

16 04/03/2020 PÚBLICA 

17 15/04/2011 PÚBLICA 

18 22/08/2020 PÚBLICA 

19 02/06/2021 PRIVADA 

20 28/10/2016 PÚBLICA 

21 30-sep-20 PÚBLICA 

22 30-sep-20 PÚBLICA 

23 02/06/2017 PÚBLICA 

24 08/02/2019 PÚBLICA 

 

 

• Destaquem en color verd els expedients que s’han tramitat any 2021. 

 

En referència als Graus de dependència dels residents, durant el 2021 s'han tramitat 14 

sol·licituds (6 de les quals les persones van morir en l'ínterim de la valoració i previ al pas d'ocupar 

plaça pública). Enguany entre primeres valoracions i canvis de grau, actualment tenim 7 residents 

amb resolució del 2021 i estem pendents que vinguin a valorar 3 persones que són places 

privades, pendents de quan arribi la resolució tramitar-los la prestació vinculada si correspon. 

 

En comparació als anys anteriors:             

 

 

 

 

 

 

• 2 places públiques les paga la generalitat per estar bacants finalitat millorar gestió covid. 

 

La gestió de les sol·licituds l’acompanyament en les valoracions i la informació d’aquests canvis  

cap a les famílies es a càrrec de la treballadora social. És important destacar que en aquestes 

revisions de grau, acostuma ha haver-hi una petita modificació de l’aportació econòmica que les 

famílies realitzen a la residència. Tot això s’ha treballat en els casos anteriorment plasmats a la 

taula, i els canvis s’han traslladat a la modificació del Programa d’Atenció Individual.  

 

 

 

 GRAU I GRAU II GRAU III TOTAL 

2018 3 21 25 49 

2019 2 16 29 47 

2020 2 14 27 43 

2021 6 17 24 • 47 
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3.- PROGRAMA D’ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA  

 

Convivint amb la pandèmia de la Covid-19, s'ha de dir que ha estat un any especialment dur per 

les persones residents, que s'han vist privades de la seva llibertat de moviment i dels seus 

contactes socials; i aquest fet, ha perjudicat greument al vincle i la relació d'alguns residents i les 

seves famílies, així doncs, s'ha mantingut la tasca de comunicació i contacte amb les famílies, que 

es va proposar des d'un inici de la pandèmia. En tindre als avis tancats al centre amb el 

condicionant que no poguessin rebre visites, ens va portar a detectar la necessitat de buscar vies 

alternatives que els permetessin el contacte. 

 

Seguint les consignes rebudes en un seminari web d'ACRA respecte a la infodèmia que hi ha 

hagut respecte al món residencial ha perjudicat al sector; hem intentat acompanyar a les famílies 

oferint-los informació i treballant des de la transparència, així doncs des de l'escolta a la necessitat 

que tenien els familiars de rebre trucades, però també des de la voluntat pròpia del centre de 

mantenir informats als familiars, hem continuat amb l'elaboració de materials que poguessin 

recuperar, mostrar i disposar, per aquest motiu, mensualment, amb els recursos del centre, hem 

editat petits vídeos que s'han passat a totes les famílies, i que també s'han penjat al Facebook del 

centre, amb la voluntat de donar a conèixer el nostre treball.  

 

 

Adjuntem els enllaços a continuació: 

 

Gener:      https://youtu.be/bHTahDDuEFw      i       https://youtu.be/ulKxo49HC_g 

Febrer:   https://youtu.be/ar0HrxZVi8U 

Març:  https://youtu.be/Lpd1qSMK2gE 

Abril:  https://youtu.be/lypWJ6FSluU 

Maig: https://youtu.be/nnTb4ijAUeg 

Juny: https://youtu.be/YJJlNKDUPQs 

Juliol: https://youtu.be/GELBIosOgpY 

Agost: https://youtu.be/-6eeP0mdoE0 

Setembre: https://youtu.be/mrOLsQpXDLA 

Octubre: https://youtu.be/AGQHfD4dFcc 

Novembre: https://youtu.be/WfoNEZQ7zhA 

Desembre: https://youtu.be/Jcs1dVmliZI 
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Respecte al nostre treball pel que fa al Pla Interdisciplinari d'Atenció Individualitzat (PIAI) de cada 

resident, continuava la línia dels anys anteriors; ara bé s'han produït canvis significatius sobretot 

pel que fa al volum de la informació digitalitzada, amb el nou canvi del programa aegerus, s'han 

introduït molta informació de tots i cadascun dels residents, que ha servit per elaborar aquests 

informes complets, aquest punt ens ha ajudat a poder transmetre informació i el nostre treball cap 

a les famílies; així doncs, com a figura de treballadora social i tenint en compte que una de les 

finalitats del treball social és aquest vincle i informació amb les famílies el traspàs setmanal i 

l'acompanyament i seguiment respecte al PIAI, s'ha realitzat en tots els casos. 

 

Previ a la covid-19, elaboràvem una graella en la qual constaven totes les reunions fetes les dates 

que s'executaven si l'usuari i participava (si aquest tenia demència o no) i l'assistència del seu 

familiar. Aquest any amb la pandèmia aquesta taula no és avaluable, ja que, s'ha prohibit l'entrada 

de les famílies al centre i conseqüentment la participació presencial a les reunions no s'ha dut a 

terme, però sí que s'ha realitzat un enviament de l'informe de reunió en format PDF a tots els 

familiars a posteriori de la reunió realitzada. 

 

 

 

 

4.- OBJECTIUS PLANTEJATS EN LA PLANIFICACIÓ DE TREBALL SOCIAL 

 

4.1.- GENERALS D’EQUIP: 

1.- OOBBJJEECCTTIIUUSS  GGEENNEERRAALLSS    DD’’EEQQUUIIPP  

 

ATÈS QUE LA TREBALLADORA SOCIAL I L’EDUCADORA SOCIAL OCUPA EL CÀRREC LA 

MATEIXA PERSONA, LES DUES PROGRAMACIONS RESPECTE ELS OBJECTIUS GENERALS 

SÓN UNA CÒPIA. 

1.- Implementar / Instaurar el model ACP a la residència. 

2.- Definir la Línia de treball a seguir per tots els estaments i els nouvinguts. 

3.- Disminuir el nombre de caigudes. 

 

 

4.2.- ESPECÍFICS BRANCA TREBALL SOCIAL:  
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1. Realitzar els tràmits i gestions que he de dur a terme, per tal de donar resposta a les 

necessitats vinculades a l’àrea de Treball Social dels residents, famílies i administració 

pública. (acompanyament d’ingressos, altes, baixes, acords PIA,  gestions judicials,  

empadronaments, gestió del xec transport...).   

2. Aplicar els protocols del centre i el seu ús pertinentment.  

3. Establir una relació de coneixença que permeti la confiança amb els usuaris i les seves 

famílies. 

4. Exercir la figura de pont entre familiars i residència. 

5. Obtenir les enquestes de satisfacció d’usuaris, familiars i treballadors del 2020. 

 
 
 
 
5.- ACTUACIONS REALITZADES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PLANTEJATS 
 
 
5.1.-  Actuacions GENERALS: 
 

Vinculat amb l’objectiu número 1: Implementar/ instaurar el model ACP a la residència 

 

S’ha introduït la informació a la pestanya ACP de tots els residents del centre al programa 

Aegerus aquest 2021, i  també sa fet la gestió de realitzar-ne el traspás a les famílies 

També s’ha treballat escoltant als cuidadors i intentat empoderar i implicar a la branca dels 

gerocultors. 

 

     

 

Vinculat amb l’objectiu número 2: Definir la Línia de treball a seguir per tots els estaments i els 

nouvinguts. 

S’ha elaborat una graella (material plastificat que permeti el canvi de residents) per planta que 

plasmi la realitat dels residents i faciliti el treball unificat. Amb la voluntat de facilitar la informació 

d’atencions als gerocultors d’una manera visual a cada planta. 

 

Vinculat amb l’objectiu número 3.- Disminuir el nombre de caigudes. 

 

Des de la branca de treball social, s’ha participat en la reunió en la qual es realitza l’anàlisi 

setmanal i individual per realitzar la intervenció i planificació de les mesures correctores per evitar 

caigudes. I s’ha fet la coordinació amb els professional que gestionen les caigudes. 
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5.2.- Actuacions ESPECÍFICS BRANCA TREBALL SOCIAL:  
 

Vinculat amb l’objectiu número 1: Realitzar els tràmits i gestions que he de dur a terme, per tal de 

donar a resposta a les necessitats vinculades a l’àrea de Treball social dels residents, famílies i 

administració pública. (acompanyament d’ingressos, altes, baixes, acords PIA,  gestions judicials,  escala 

GENCAT, empadronaments, gestió del xec transport...).   

 

Com a treballadora social, he mantingut les tasques pròpies de l’especialitat del treball social  

estat centrada en el coneixement de casos i anàlisi de les diverses situacions; coneixement dels 

recursos que tenim a l’abast per resoldre cada situació concreta. En aquest sentit, m’ha estat útil i 

avantatjós el contacte amb els nostres referents del departament, en aquests casos el contacte és 

telefònic i via correu electrònic; també em coordino amb les treballadores socials del Solsonès per 

casos d’ingressos al centre 

 

Respecte la gestió de serveis a domicili i les reunions amb la treballadora social d’atenció primària 

del municipal (Tània Pujol), és a càrrec de la directora del centre i com ha professional de treball 

social del centre no hi participo. 

 

En l’àmbit intern del centre, la utilització del programa informàtic Aegerus, m’ha permès la 

comunicació i coneixement de la tasca realitzada dels altres professionals i treballadors de la 

residència. Així doncs, s’ha treballat introduint informació de les altes i baixes, així doncs, en els 

ingressos que es fan, s’utilitza el programa informàtic Aegerus per introduir-hi la documentació 

identificativa (DNI, targeta sanitària...), documentació legal (incapacitacions, grau de 

dependència...), amb la finalitat d’agilitzar el treball i a la vegada poder proporcionar accés a 

aquestes informacions a tot l’equip. Aquest final d’any amb l’actualització del programa em 

començat a agafar les eines per treballar millor en ACP i ens hem compromès a un treball 

d’introducció de dades i personalització per cada un dels PIAI que anem fent en el transcurs del 

proper 2021.   

 

Pel que fa a la gestió de les visites mèdiques han estat coordinades juntament amb l’equip 

d’infermeria. En funció de la situació de cada persona s’ha gestionat el xec transport,  (que implica 

un descompte del 50% per aquell usuari que utilitzi el taxi com a mitjà de transport) per aquells 

residents que ho han necessitat. La majoria dels transports han estat a Solsona, Manresa, algun a 

Berga i excepcionalment a Barcelona i Lleida. Als nous ingressos se’ls ha tramitat aquest xec tot i 

que en aquests moments, cal destacar que aqueta tasca si que s’ha vist reduïda respecte el 2020. 
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Des de la residència concretament la directora del centre també gestiona una persona 

acompanyant per aquells que no tenen família o la família no té disponibilitat. Aquest servei el 

costejava la família (preferiblement s’intentava que els acompanyaments els fes la família però és 

un servei que s’oferia en cas de necessitat,).  

 

Pel que fa a la gestió econòmica, alguns dels nostres residents necessiten diners de butxaca per 

poder consumir algun refresc, cafè, etc., sigui per la pròpia demanda de l’usuari o a través de la 

família, des de treball social gestionem els diners d’alguns residents. D’aquesta manera, a part 

que aconseguim tenir un control de les despeses, també aconseguim evitar pèrdues de diners al 

centre. En aquests moments hi ha 4 residents incapacitats en l’àmbit de gestió econòmica, 3 que 

estan en procés d’incapacitació i 4 persones que han demanat aquest ajut de manera voluntària. 

 

Pel que fa a l’atenció amb les famílies, des de l’àrea de treball social, gestionem les demandes 

que formulen les auxiliars o bé des de bugaderia, així doncs, per necessitats de roba, sabates, o 

altres complements que es detecti la necessitat ens posem en contacte amb la família i acordem 

com fer arribar aquest recurs a l’avi (en alguns casos la família ho gestiona i altres ens ho delegen 

i nosaltres ho comprem i ho facturem).   

 

 

Vinculat amb l’objectiu número 2 i 3:  2. Conèixer els protocols del centre i aplicar-ne l’ús 

pertinentment. / 3. Establir una relació de coneixença que permeti la confiança amb els usuaris i les seves 

famílies. 

 

El protocol de famílies, sempre hem seguint les directrius canviants que ens anaven arribant des 

de salut, així doncs, de manera coordinada amb la branca sanitària del centre s’han elaborat els 

punts referents a: visites, contactes amb la família i acompanyament a la mort dins dels plans de 

contingència tal i com ens demanaven des del departament de Salut. 

 

Pel que fa als ingressos, el més preocupant d’aquest any és la impossibilitat de cobrir les places 

privades ja que per els familiars que no saben quan i en quines condicions podran tornar a veure a 

la persona que ingressen, però amb les flexibilitzacions dels plans sectorials s’ha anat millorant i 

mica en mica es van ocupant les places privades 

 

Hem treballat amb la voluntat de conèixer les necessitats de les famílies que ingressen. En el 

moment de l’ingrés, s’inicia el contacte amb la residència on hem intentat acompanyar a les 

famílies, informar-los del funcionament de la casa i resoldre tots els dubtes que generats. Totes 
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les famílies no responen igual davant el moment de l’ingrés i hem anat coneixent-los en la 

quotidianitat del dia a dia, però sabem la dificultat del moment del pas de l’ingrés i per aquest 

motiu es considera un moment prioritari d’atenció, amb els requisits d’ingrés de la covid amb el fet 

que hi ha d’haver PCR de màxim de 48 hores ens hem trobat en algun dels ingressos d’urgència 

que ens assabentàvem del cas a les 9:00 del matí i dues hores desprès teníem la persona al 

centre, així doncs, no podem parlar d’un bon acompanyament ni preparació de l’ingrés perquè en 

alguns casos ha estat extremadament precipitat. 

 

 

Vinculat amb l’objectiu número 4: Exercir la figura de pont entre familiars i residència. 

 

S’ha realitzat acompanyament de manera individual però no s’ha realitzat cap tasca a nivell 

familiar i de centre de manera grupal 

 

 

Vinculat amb l’objectiu número 5: Obtenir les enquestes de satisfacció d’usuaris, familiars i 

treballadors del 2019. 

 

Es van realitzar les enquestes amb format digital i es van passar a direcció per el posterior anàlisi.  
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1.- PLA D’ACTIVITATS 
 
 

1.1.- CAIXES DE VIDA AMB ACTIVITATS PERSONALITZADES; Síntesi: El projecte CAIXES DE VIDA: 
Les activitats significatives són, d’alguna manera, la comunió entre les intervencions terapèutiques i l'àmbit 
quotidià. El paradigma de l’Atenció Centrada en la Persona els dóna una gran importància perquè les 
considera clau per al benestar i la possibilitat de mantenir la continuïtat del projecte vital quan algú passa a 
mans d’altri. Si es deixen de banda les convencionals activitats cognitives i lúdiques, que programen 
rígidament horaris i grups cognitius, i s’ofereix certa flexibilitat als usuaris, les residències aconsegueixen 
apropar-se a la seva realitat i a les seves necessitats. La qüestió és que, quan una persona ingressa en una 
residència assistida, el seu projecte vital no té per què fer un parèntesi, i els seus gustos, preferències, 
hàbits i tot allò que conforma la seva vida i el seu benestar han d’adquirir suficient importància per a tots els 
professionals que l’atendran. 
 
 
1.2.- ESTIMULACIÓ BASAL I MULTISENSORIAL SNOEZELEN; Síntesi: És un mètode de treball 
fonamentat amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones amb algun tipus de 
dependència /demència, a través d'estratègies per a treballar les capacitats més bàsiques. Una metodologia 
que fomenta el descobriment, l'exploració, la interacció i la comunicació en espais que propicien la 
focalització de l'atenció, el seguiment, la motivació i la relaxació.  
 
 
1.3.- COSIR, GANXET, MITJA…; Síntesi: La costura, el ganxet la mitja..., totes aquestes activitats tan 
quotidianes són tasques que principalment la dona associa a un treball domèstic del dia a dia, descrivim el 
fet de cosir com el mètode pel qual s'uneixen dues robes en perforar i entrellaçar un fil a través d'elles, 
normalment amb l’ajuda d'una agulla. La costura l’utilitzem principalment per a produir peces i articles com 
per exemple coixins, bosses, fundes de mòbil. També en algunes ocasions per fer reparacions com ara 
apedaçar una costura esquinçada o reemplaçar un botó perdut. La costura "senzilla" es fa per raons 
funcionals: fer o apedaçar roba.  

El ganxet és una tècnica per teixir labors amb fil o llana que utilitza una agulla curta i específica. Aquesta 
tasca, similar al punt de mitja, consisteix a passar un anell de fil per sobre d'un altre, encara que a diferència 
d'aquest, es treballa només amb un dels anells cada vegada. 

 
 
12.4.- PINTAR (mandales, dibuixos, quadres...); Síntesi: Els llibres de mandales, generalment, obren 
camins cap a la reflexió sobre el món i sobre un mateix. N'hi ha de diferents orígens i són ideals per a la 
meditació i l’ocupació.  
Pintar un mandala ens pot informar, entre altres coses, dels nostres estats d'ànim i de les nostres 
inquietuds. Ens hem d’auto conèixer molt bé per a llegir un mandala correctament i entendre què som i què 
ens manca. 
 
 
1.5.- JOCS DE TAULA; Síntesi:  els jocs de taula és un terme general que s'usa per a referir-se a diversos 
tipus de jocs que se solen jugar al voltant d'una taula, com ara jocs de cartes (botifarra, solitari...), jocs de 
tauler (parxís, oca, escacs...),  dòmino i d'altres jocs que es juguen normalment damunt una taula o d'una 
altra superfície plana i on intervenen sovint l'estratègia i l'atzar. 
 
 
1.6.- MANUALITATS; Síntesi: El treball manual, com a activitat creativa i de lleure, consisteix a elaborar 
objectes artístics diversos a mà, amb ajuda o sense d'eines. Els objectes o treballs manuals que se 
n'obtenen depenen de la idea i el mètode del creador, així com de l'esforç i de la seva destresa. 
Generalment en aquestes tasques es busca una realització personal, una expressió de les capacitats 
creatives, sovint una forma de desconnectar de la quotidianitat, i també poden ser un entreteniment per 
combatre el tedi o l'avorriment.  
 
 
1.7.- BINGO; Síntesi: El bingo és un joc d'atzar. Consisteix en un bombo amb boles numerades en el seu 
interior. Es tracta d'un joc molt popular a tot el món. Els jugadors juguen amb cartons on hi ha nombres 
aleatoris escrits. Una persona va traient boles del bombo, cantant els nombres en veu alta. Si un jugador té 
aquell número en el seu cartó, el marca, i el joc contínua així fins que algú aconsegueix marcar o bé una 
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línia o bé tots els nombres del seu cartó. Quan això succeeix el jugador ha de dir amb veu alta: “LÍNIA” o 
"BINGO!!!". 
 
 
1.8.- CINEMA; Síntesi: La pel·lícula és considerada una important forma d'art, una font de diversió popular i 
un mètode potent d'educació, propaganda o investigació científica. Els elements visuals del cinema donen a 
les pel·lícules un poder universal de comunicació. Algunes pel·lícules s'han convertit en fenòmens mundials 
populars utilitzant el doblatge o la subtitulació. Les pel·lícules són objectes culturals procedents 
d'una cultura específica de la qual en són el reflex i, a la que al seu torn, afecta. La seva difusió és universal 
de manera potencial gràcies al desenvolupament de tecnologies que han permès una difusió en formats 
domèstics (DVD, Internet, etc.).  
 
 
1.9.- MUSICOTERÀPIA; Síntesi: La musicoteràpia és l'ús de la música com a ajuda en determinats 
trastorns i disfuncions per afavorir el benestar físic, mental i emocional. La musicoteràpia parteix de la idea 
que la música proporciona plaer, benestar, tranquil·litat i altres efectes emocionals agradables. Un exemple 
il·lustratiu al respecte, serien les cançons de bressol que mares i pares canten als fills per donar-los 
benestar i tranquil·litat. A partir d'aquí, la musicoteràpia intenta millorar la nostra salut de manera 
diferenciada d'altres solucions terapèutiques convencionals. 
 
 
1.10.- PASSEJOS I SORTIDES A L’EXTERIOR; Síntesi:  Aquesta activitat es molt puntual en residents 
que no els ve a veure cap membre família, i que necessiten del contacte amb la comunitat. I caminar ajuda 
a mantenir una respiració constant més saludable, millora la circulació sanguínia i ens ajuda a mantenir-nos 
en forma, entre moltes altres millores. Aquestes sortides també es plantegen per les persones que van amb 
cadira de rodes perquè a ells també els afavoreix en el desenvolupament dels sentits.   
Aquestes sortides les potenciem especialment perquè: Estimulen el cervell amb els elements de l'entorn, 
afavoreixen la cooperació i millora la comunicació, ens fan sentir millor físicament i anímicament, ens 
relaxen i ens permeten descansar millor. 
 
 
1.11.- ACTIVEM LA MEN; Síntesi: L’activitat d’ACTIVEM LA MENT, pretén mantenir les capacitats 
cognitives a partir de propostes molt diverses.  
 
 
1.12.- REPASSEM L’ACTUALITA; Síntesi: Explicació, conversa i debat, sobre les notícies més rellevants 
de la setmana, des de les més locals fins a les internacionals.  
 
 
1.13.- CURA DE L’ENTORN: Síntesi: tenim torretes a les terrasses i uns petits parterres per poder fer hort, 
aquesta tasca de cura recau a càrrec dels residents més autònoms. 
 

 

 

 

2.- DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

Tant al primer nivell d’alta dependència, com a la unitat del 3er nivell de demència intermitja, s’ha 

treballat per instaurar la política de treball d’ACP i treure els horaris d’activitats per oferir-los un 

suport més individualitzat i escoltant les seves necessitats ja que els residents amb demència 

presenten una incapacitat de seguir les directrius grupals i el més important, que requereixen 

d’una atenció individualitzada i és en aquest espai que pren molta força la tasca del cuidador.  
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En l’eix de l’atenció centrada hi tenim la persona,  amb la voluntat de respectar els seu ritme de 

treball per executar, realitzem una observació acurada i dediquem a realitzar i acompanyar 

aquestes atencions d’AVD, buscant la implicació del resident i una bona vivència.  

Per aquest motiu vam valorar que la millor manera de plasmar la realitat era l’elaboració d’aquest 

horari, que pretén  donar força a la figura del cuidador, ja que són ells els que acompanyen les 24 

hores del dia als residents. 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

7:00 a 8:00h Bon dia, ens despertem vestim arreglem i

8:00h a 9:00h esmorzem; (cadascú al seu ritme). setmanalment em

9:00h a 10:00h dutxen. Cada dia m'atenen, em proposen coses

10:00h a 11:00h per ocupar-me i fer-me sentir útil. M'hidrato

11:00h a 12:00h amb gelatina /suc. Miro, camino, parlo ... . Arriba

12:00h a 13:00h el moment de rentar les mans. s'acosta

13:00h a 14:00h el dinar menjem junts cadascú segons les

14:00h a 15:00h seves nescessitats i fem migdiada; aquesta estona

15:00h a 16:00h de calma amb la panxa plena s'agraeix.

16:00h a 17:00h Al llarg del dia anem al wc

17:00h a 18:00h també berenem una mica i baixant el

18:00h a 19:00h ritme tornem a rentar mans perquè arriba

19:00h a 20:00h el sopar gaudim del menjar fet a

20:00h a 21:00h casa i mica en mica ens acompanyen

21:00h a 7:00h a descansar i agafar forçes per demà.

ATENCIÓ CENTRADA A LA PERSONA   (1r  nivell ).

 

 

Els tècnics realitzem l'acompanyament i per sobre de tot estem essent un punt de suport a 

l'equip de cuidadors. Hem de ser honestos i dir que, el volum de tasca extra de la covid-19 

com l'acompanyament a visites, elaboració de plans sectorials o els canvis de robes de 

temporada (que anteriorment feien les famílies) recau a càrrec de tècnics i responsables; i 

conseqüentment i de manera majoritària, han estat els cuidadors completament sols els 

que han sostingut les unitats. 

 

Cal deixar constància que la tasca d'educadora social la realitza la mateixa persona que la 

figura de treball social, i conseqüentment en alguns moments ha estat difícil respectar els 

horaris atès que les 34 hores setmanals, no permeten donar sortida a la totalitat del  

volum de feina actual. 
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3.- VALORACIÓ ACTIVITATS 

 

El perfil de residents ha anat variant i conseqüentment les activitats també. Amb les dues unitats 

de demència diferenciades, s’ha aconseguit homogeneïtzar una mica el perfil dels residents dels 

diferents espais i, fet que genera un clima de convivència més beneficiós per el resident; ara bé, el 

personal ens desplacem als diferents espais per poder fer les activitats, i abans amb un sol espai 

amb moltes persones uns seguien i els altres no però aquella hora comptabilitzava per a tots com 

a hora d’activitat realitzada; el treball en grups petits evidentment és un treball més personal i 

individual però evidentments sense augmentar les hores dels professionals és evident que la 

freqüència d’aquestes activitats és menor. Cal dir que, atès que el grup de persones del 5è nivell 

són les que tenen més autonomia, aquestes poden i per tant gaudeixen generalment d’activitat 

més grupals. 

 

En aquests moments, hi ha una gran desigualtat en el volum de participació a les activitats, les 

persones més autònomes participen algunes d’elles entre 2 i 3 activitats diàries, de dilluns a 

divendres d’uns 45 minuts cadascuna d’elles; mentre que les persones amb demència, ates que 

requereixen d’una atenció més individualitzada, estan ateses per les cuidadores  i de manera més 

puntual per els tècnics que estableixen les pautes en el tracte i les dinàmiques a realizar. 

 

Destaquem que tant la fisioteràpia com la gimnàstica, es realitzen vàries vegades a la setmana 

atès que les considerem prioritàries per el benestar físic i emocional dels nostres residents, i en 

funció del cas la gimnàstica pot ser una activitat grupal (5è nivell es realitza 5 dies a la setmana) o 

bé és una atenció individualitzada i ja que sinó no s’assoleix els objectius plantejats.  

 

 

 

 

 

4.- RELACIÓ DEL CENTRE AMB LES FAMÍLIES I LA COMUNITAT: 

 

Pel que fa a la relació amb les famílies però també envers la comunitat, el que hem introduït 

aquest any, és un augment de la difusió del que es fa dins el centre, continuem amb la dinàmica 

que va sorgir l’any passat d’editar petits vídeos, i mensualment fem arribar a famílies i veiem que 

es una bona eina que els ajuda a conèixer la nostra realitat i valoren el treball que fem. I a més a 

més, els difonem a les xarxes socials. 
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Adjuntem els textos explicatius i els enllaços al youtube dels vídeos realitzats. 

 

Gener:  https://youtu.be/bHTahDDuEFw   
6 de gener 2021, un dia per recordar a La Vall: REIS + VACUNA. Cada any la comissió de reis de 
la vall, pensaven amb nosaltres i el dia 6 rebíem a ses majestats i era un dia emotiu i especial per 
nosaltres; enguany hem rebut els seus missatges de suport, però no han pogut entrar al centre, i 
per aquest motiu, alguns treballadors els han substituït, perquè no volíem perdre'ns aquesta festa 
que enguany anava de la mà del procés de vacunació per combatre la covid-19 a la nostra 
residència. Com podreu veure en el vídeo, ha coincidit l'arribada dels reis amb la vacuna, així 
doncs, doble regal de reis, ja que, resulta fonamental que tant les persones grans que hi viuen, 
com els professionals que en formem part, participem de la vacunació. 
 
 
https://youtu.be/ulKxo49HC_g 
Si ens oblidem un moment de la covid, en la quotidianitat del nostre dia a dia, la realitat del centre 
és que treballem buscant el benestar dels avis. Per alguns d'ells, va de la mà d'estar ocupats, 
sentir-se útils, compartir tasques ... : per això, en el vídeo d'aquest mes de gener, us volem 
mostrar la finalització d'una tasca que ha ocupat els residents del tercer nivell durant més d'un 
any. La costura és una tasca que permet treballar la motricitat fina, i a la vegada generar petites 
creacions, així doncs, aquesta activitat ha anat agafant un sentit productiu, i l'hem finalitzada 
utilitzant les peces com a petites obres d'art, integrant les en la decoració de l'espai comú. Com 
podreu veure en aquest vídeo, si us hi fixeu bé, són moltes les puntades que hem donat en 
aquesta roba de sac, i per tant, l'hem gaudit i valorem perquè està feta al nostre ritme, i ara que 
l'hem finalitzat, volem mostrar-vos la, perquè aquí teniu el resultat d'una tasca que ens ha ocupat 
durant tot el 2020. Igual que les formigues, porten les engrunes al formiguer, nosaltres 
continuarem lluitant malgrat les dificultats que se'ns presentin aquest 2021. 
 
 
 
Febrer: https://youtu.be/ar0HrxZVi8U 

Des de ben petits, hem sentit dir que per carnaval tot si val; enguany a la residència La Vall com 
en moltes altres residències, no s'hi ha valgut ben bé tot, és a dir, hem vist els romeus darrere un 
vidre, ens hem quedat sense poder veure la rua del carnaval de l'escola... 

Això si, el dijous llarder, ens vam menjar la botifarra d'ou amb la porta tancada per les nostres 
famílies, però sabent que el dissabte 13 se'ns permetria tornar a sortir del centre, i per aquest 
motiu, com podreu veure en el petit vídeo que us hem preparat, el divendres vam celebrar-ho amb 
un bon vermut tots plegats. 

Ja han passat les eleccions, i esperem que es pugui mantenir aquesta obertura i la possibilitat de 
gaudir dels passeigs per l'exterior del centre, acompanyats per família o amics. Aquest febrer 
volem compartir l'alegria i il·lusió que ens suposa després de tants mesos, saber que s'han obert 
les portes amb la possibilitat de xafar carrers envoltats de les persones que estimem. 

 

Març: https://youtu.be/Lpd1qSMK2gE 

En el vídeo del mes de març, veureu que totes i cadascuna de les imatges s'ha capturat a 

l'exterior del centre; com bé sabeu, el tancament del centre va ser el 12 març 2020, i per tant, 

estem parlant d’un any sencer de restriccions respecte entrades, sortides, visites ... . Ara les 

normatives són més laxes i amb tota la prudència, ens ha arribat el moment d'anar fent 

passos cap aquesta llibertat i possibilitat de formar part de la societat i poder gaudir de 

moments en comunitat; així doncs, i en la mesura de les possibilitats organitzatives del centre, 

tots i cadascun de nosaltres hem gaudit d'estones de sol i aire fresquet a les terrasses, pati i 

alguns ens hem aventurat a fer sortides al poble a prendre un cafetó. Bé, volem compartir 
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amb vosaltres que de mica en mica, anem recuperant algunes dinàmiques del centre amb la 

tranquil·litat i la confiança que ens dóna el fet que majoritàriament estem vacunats. 

 

Abril: https://youtu.be/lypWJ6FSluU 

ABRIL Per l'abril, Si cada gota en val mil, Cada rosa en val deu mil I cada llibre cent mil. ... Miquel 

Martí i Pol De mica en mica, reprenem la normalitat vivint les festivitats; avui 23 abril 2021 

residents i alguns treballadors, hem sortit a fer una passejada al poble. La sortida veient el passeig 

literari organitzat per l’institut escola amb paradetes, jocs, dietes i refranys, talles, escoltant poesia 

i trobant-nos amb gent coneguda, ha valgut un milió. Feliç diada de Sant Jordi. 

 

Maig: https://youtu.be/nnTb4ijAUeg 

15 de maig, SANT ISIDRE I LA PAGESIA A propòsit de sant Isidre, l'any 1913, ja fa més de cent 

anys, el jesuïta Joan Serrat, escriví que «per tots els indrets de nostra amada Catalunya trobareu 

que és honrat Sant Isidre Llaurador, celestial patró dels pagesos. A totes les parròquies 

camperoles hi té el seu altar on veureu el Sant Pagès amb una mà sobre la rella de la llaura, 

mentre a l'altra hi porta un manat d'espigues, que cada primavera renoven els majorals, quan 

s'acosta la festa de sant Isidre. En aquelles mans ferrenyes, cansades d'aixafar terrossos, 

vencedores de la virtut del treball cristià, que bé hi escauen les espigues de blat novell!». El 

santoral en el refranyer ens diu: "... No donis l'hivern per escapat, si Sant Isidre encara no ha 

arribat..."; però ara com que ja estem instal·lats en plena primavera, com podreu veure, ens hem 

tret els jerseis i arremangat les mànigues per arrencar el que el fred de l'hivern ha rostit, deixar la 

terra preparada i hem plantat una mica de tot per renovar el cicle, veure créixer tot aquest planter i 

cuidant-lo poder-nos entretenir. Així doncs, aquest mes de maig, hem intentat mostrar-vos, la virtut 

del treball pagès fet per mans ferrenyes; algunes més i altres menys acostumades a aixafar 

terrossos, però totes amb l'experiència de pertànyer en un món cíclic i amb la il·lusió d'estar en 

l'època de florir i créixer. 

 

https://youtu.be/hvxRzYcF6zE 

 

https://youtu.be/-4siVODcVBw 

 

30 ANIVERSARI de la Fundació La Vall Avui dijous, 20 de maig 2021, fa trenta anys que es va 

inaugurar aquest centre. Tenint en compte la pandèmia actual, no podem obrir les portes a les 

famílies, ni fer la celebració comunitària que voldríem; ara bé, sí que ens és permesa la reflexió de 

l'escènica de la celebració i tenint en compte que el centre és de les persones que hi viuen, i 

durant aquests trenta anys n’hi han viscut aproximadament unes 400. Ells en són els 

protagonistes, i per aquest motiu, volem compartir amb tots vosaltres el vídeo que annexem; per 

celebrar i commemorar aquest trentè aniversari. Internament farem una petita celebració i 

menjarem pastís, i amb tots vosaltres, volem fer un petit homenatge /recordatori a tots els que ja 

no hi són (recull fotogràfic simbòlic). Així doncs, hem volgut recordar les persones que han passat 

per al centre i fer un especial agraïment per l'estima i possibilitat de creixement que ens han ofert, 

i als seus familiars, per la confiança que han dipositat en nosaltres. Després d’aquests trenta anys, 

hi ha uns valors que descriuen i reforcen la nostra història: LA VOLUNTAT DE SERVEI a les 

persones. LA QUALITAT DEL SERVEI, és el principi en el qual ens basem cada dia per oferir una 

atenció personalitzada a les persones que viuen aquí, per assegurar la seva qualitat de vida. EL 

BON TRACTE que consisteix a ser respectuosos amb les persones i oferir un tracte humà a 
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tothom. És la màxima prioritat del centre i de tots els seus professionals. LA CONFIANÇA és el 

valor necessari, que cada dia hem d'aconseguir de les persones que viuen a la residència i de 

totes les seves famílies. LA SATISFACCIÓ per la confiança que ens manifesten usuaris i famílies, 

que ens motiven a continuar la nostra tasca. LA RESPONSABILITAT que és la que totes les 

treballadores i treballadors del centre demostren cada dia amb la feina ben feta. EL 

RECONEIXEMENT per tot l'equip humà que forma part de l'organització, i que sense ells tot això 

no seria possible. EL RECORD molt especial i profund per totes les persones que han viscut al 

centre, companyes, companys, Fundadors, Membres de Junta, regidors i persones que han format 

part de la nostra història de la Residència. LA IL·LUSIÓ i ESPERANÇA EN EL FUTUR, perquè 

tots els qui en l'actualitat segueixen apostant i ajudant perquè la Fundació La Vall, pugui ser un 

bon referent en la prestació de serveis assistencials de qualitat, facilitant la millora dels serveis 

que oferim. Gràcies a tots els que heu fet possible aquest 30è aniversari. 

 

Juny: https://youtu.be/YJJlNKDUPQs 

Aquest mes de juny, volem ensenyar-vos el treball que hem iniciat utilitzant la tècnica de la 

reminiscència; a través de fotografies, hem intentat crear estímuls que despertin el seu interès, 

exercitant la seva memòria i activant els seus records. Així doncs, atès que està comprovat que el 

record aporta beneficis a les persones que viuen amb Alzheimer, i com sempre treballant amb la 

voluntat d'augmentar el benestar (en aquest cas dels residents ubicats en el 3r i 1r nivell amb 

demències inicials i avançades), hem redecorat els passadissos. La proposta va sorgir veient els 

calendaris que s'han fet els últims dos anys des del municipi de Guixers; després d'identificar les 

emocions que ens despertava el calendari, vam tenir la idea que les imatges que retrataven amb 

blanc i negre el nostre entorn immediat, ens podien ajudar a despertar records. Per tant, vam fer 

els passos per saber si en podíem fer ús, dirigir-nos a l'Ajuntament de Guixers i també vam 

contactar amb l'Ingrid Solé Macià que n'és l'autora. Tot han estat facilitats que només ens resta 

agrair molt sincerament, ja que, ha estat molt bonic i emotiu l'inici de la iniciativa, però a més a 

més, esperem poder continuar traient-ne suc d'aquesta cessió de fotografies que ara, ja formen 

part del centre. 

 

Juliol: https://youtu.be/GELBIosOgpY 

La Pepita va arribar a mitjans de juny a la fundació La Vall carregada d'experiències viscudes, 

però amb el plus d'una voluntat d'activar-nos amb les seves propostes; ella ens va portar unes 

marietes petites rodones i quasi perfectes i nosaltres ens hem animat a provar de fer-les, com ja 

veureu, la nostra producció amb còdols (més grossos i boteruts), del Cardener, ha generat una 

diversitat similar a les possibilitats d'anomenar a aquests insectes; les marietes en ser insectes 

molt populars hem descobert que tenen infinitat de possibilitats d'anomenar-les, i el primer dia que 

vam parlar de fer aquesta proposta, la recollida dels diversos noms que en dèiem ja va ser ben 

curiosa, evidentment, la més popular va ser la marieta, però la llista es va ampliar amb poriol, 

boliol, papallol, gallineta del cel, cuqueta de Sant Miquel, senyoreta Catarineta, voliaina..., vaja, 

com podreu veure el tema donava de si, en nom en forma, i com veureu fins i tot en significat. Fent 

treballs amb les mans, com de costum, ens ocupem, i també fem les nostres converses i 

reflexions. Aquest cop, han decidit que la música més apropiada era el vals de las mariposas de 

Danny Daniel, marietes, papallones, mariposas ...; en fi, hem rigut d'allò més perquè ha sortit un 

cop rere l'altre el símil que aquestes marietes s'assemblen a ells, que no n'hi ha cap d'igual i 

també hem arribat al consens que totes a la seva manera tenen un costat ben bonic que us volem 

ensenyar. El final d'aquest juliol, com bé sabeu, marcat per l'elevada incidència comunitària de la 

covid, s'han extremat les mesures de control i tornem a estar més tancats, però com podeu veure 

continuem ideant i executant accions distretes i creatives. 

 

75

https://youtu.be/YJJlNKDUPQs


Memòria d’Educació Social 2021. 

 

 9 

Agost: https://youtu.be/-6eeP0mdoE0 

A finals del mes de juliol, volíem satisfer a alguns residents que des de feia molt i molt de 

temps, ens demanaven fer una barbacoa; ja havien passat les revetlles de Sant Joan i Sant 

Pere, i malgrat tenir-ho tot planificat, també vam haver-ho d'anul·lar per Sant Jaume; l'alta 

incidència comunitària de la covid implicava noves restriccions que com bé sabeu ens pertoca 

seguir amb la voluntat de preservar la salut de tots. Així doncs, no ha pogut coincidir amb cap 

festivitat, però un cop la incidència comunitària ha baixat i tenint en compte que ells ja són 

grup bombolla, no volíem acabar l'estiu sense complir aquest desig, així doncs, tot i que 

veureu que hem modificat alguns elements claus del concepte revetlla; ja que, ho hem fet a 

ple dia, i hem eliminat el ball, sí que ha tingut l'esperit d'una festivitat estiuenca exterior, i ho 

hem gaudit d'allò més al nostre pati / terrassa. De la Barbacoa, ens en destacaven que la carn 

feta a la brasa és més gustosa, que no necessita condiments, vaja, que amb una mica de sal i 

pebre, serà suficient per tenir a punt la carn, que manté millor les propietats, o que a l'estar fet 

amb la graella treu la grassa i és més lleugera (...), tots aquests i altres arguments, ens els 

feien arribar a favor d'aquesta proposta. Viscut el dia, només podem afirmar que tenim una 

colla d'avis savis i que ens gratifica escoltar-los i poder-los acompanyar i complir els seus 

desitjos. La vivència ens ha portat molt més que aquest plus culinari; ens ha aportat, una 

motivació en la planificació, una bona feinada amanida de somriures i diversió, i sobretot un 

bon moment viscut en aquest entorn privilegiat en el qual vivim, així doncs, us volem mostrar 

alguns moments compartits amb generositat i gratitud, elements tots ells que de segur ens 

alimentaran les ganes de tornar-hi. Esperem no haver-vos fet massa deler! 

 

Setembre: https://youtu.be/mrOLsQpXDLA 

L'any comença el gener, però per a moltes famílies a la vegada tenim "un segon començament 

d'any", que és l'arrencada del curs escolar del mes de setembre; és evident que a la residència 

ens queda lluny l'escola, però sobretot algunes àvies encara recorden com feien el compte enrere 

perquè arribes la fi de les vacances d'estiu, com havien de fer mans i mànigues per comprar algun 

llibre, quan va arribar l'aironfix i van aprendre a forrar; també alguna manifesta (amb un somriure 

sota el nas de complicitat) com gaudien de tenir els nens al col·legi i poder tornar a la rutina. A 

l'estiu, hem fet activitats puntuals i espontànies, ara, però, ens situem en aquest inici de tardor 

començant una rutina d'activitats noves i amb materials nous. Estrenar motxilla o les sabates el 

primer dia d'escola ens feia il·lusió, i les noves propostes d'activitat també ens desperten 

curiositat, i entusiasme. 

 

Octubre: https://youtu.be/AGQHfD4dFcc 

Com diu Maria Montessori: "... L'entorn ha de ser estimulant a l'hora de motivar i crear interès per 

les activitats i convidar a la persona a guiar les seves pròpies experiències." Vivim en un entorn 

privilegiat, i aprofitem aquests dies de tardor per gaudir-lo; així doncs, i tenint en compte que les 

mans i la manipulació són claus per desenvolupar el nostre pensament, com podreu veure en 

aquest petit vídeo del mes d'octubre, hem aprofitat el nostre pati i hem arreplegat una mica de tot 

el que hem trobat, d'aquí a uns mesos ja en sabrem el resultat ara amb la sal i condiments posats, 

ens toca esperar. 

 

Novembre: https://youtu.be/WfoNEZQ7zhA 

L'any va avançant i ja estem a les portes de Nadal; enguany us hem volgut fer una postal amb 

elements cosits, retallats, enganxats..., que com veureu ens ha donat l'oportunitat de 
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desenvolupar de valent la manipulació (perquè, vam començar a fer les postals fa un parell de 

mesos, quan encara anàvem amb màniga curta). Aquest 2021, us portarem la figura del Pare Noel 

a casa vostra, alguns amb els botons més ben cordats que altres, i potser amb el cinturó un pèl 

caigut o pujat, en fi, la bona voluntat hi ha sigut tota. També us volem fer saber que pels avis, ha 

estat motivador saber que ells ús les podran entregar en mà quan per les festes de Nadal, vingueu 

a visitar-los i per aquest motiu la producció com veureu en el vídeo, ha estat força important. 

Esperem que us agradi. 

 

Desembre: https://youtu.be/Jcs1dVmliZI 

..."Quan arriba el fred i cau la neu a fora 

jo ja sé que arriben les festes de Nadal 

posen les llumetes pel carrer de casa 

s'escolten nadales per dins dels altaveus...". 

 

El mes passat ja us vam avançar la felicitació que vam fer amb la voluntat de desitjar-vos unes 

bones festes i estàvem preparant amb il·lusió l'arribada de les festes de Nadal, però el desembre 

del 2021 la covid va determinar la dinàmica del centre i malauradament just un any després ens 

tornem a trobar amb la covid dins el centre. 

Malgrat la dificultat del moment que vivim, volem enviar-vos aquest petit vídeo que fem 

mensualment; i aprofitar per agrair de forma molt especial la comprensió i suport que rebem de 

part de les famílies que tot i que veieu limitades les visites i el contacte amb les vostres persones 

estimades i estant preocupats pel benestar dels vostres, ens mostreu confiança i esperança. 

 

Quan diem que una imatge val més que mil paraules, ens referim a la representació figurativa, 

sigui en directe o a través dels mitjans audiovisuals. La covid-19 ha deixat el sector de residències 

i de la gent gran encara una mica més al marge i per aquest motiu hem esmerçat esforços per fer-

los visibles i presents a les famílies i a la comunitat, amb la voluntat de que aquestes imatges 

transcendeixin més lluny del fet en si del que la residencia i els avis estan aquí estan actius i volen 

formar part de la memòria col·lectiva. 

 

 

 

5.- RECULL DE LES ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 

  

5.1.- ACTIVITATS CREADES ALS TALLERS DE MANUALITATS 

 

Petites decoracions de la Llar i sala del 1r nivell i 3er, segons l’època de l’any i festes. 

Al llarg de l’any, al taller de manualitats els residents elaboren la decoració que utilitzarem per 

penjar i guarnir la sala de la llar per celebrar i/o recordar festes o estacions de l’any (Carnestoltes, 

Nadal, estacions, Festa Major...)  
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• Disfresses per carnaval, al febrer: vam disfressar-nos amb els residents 

• Decoració de primavera: S’han elaborat petits ornaments 

• Palmes pel diumenge de Rams 

• Detall de Sant Jordi, al març-abril: Per a celebrar el dia de St. Jordi, poemes i 

il·lustracions personalitzades. 

• Decoració d’estiu, al maig-juny. 

• Decoració de tardor, al setembre. 

• Postal de Nadal, al novembre-desembre: Felicitació que envia el centre als contactes de 

la residència enguany els residents més autònoms han demanat poder-ne fer més per 

poder entregar-les ells personalment a les famílies i als amics.  

• Decoració Festes de Nadal, decoració del centre. 

 

5.2.- LES ACTIVITATS PRODUCTIVES 

 

En aquestes activitats els participants col·laboren en:  

- El menjador (pelar patates o tallar verdures, desparar les taules, recollir el menjador 

després dels àpats),  Aquestes tasques es realitzen especialment amb algunes usuàries 

del 3er nivell i la cuidadora és qui s’encarrega de subministrar-los els materials i a la 

vegada gestionar l’activitat. 

- Cuidar les plantes: Aquest any hem treballat perquè als diversos nivells tinguessin 

torretes amb flors, però també algunes hortalizes per cuidar, hem tingut alguns residents 

que han acollit aquesta iniciativa amb entusiasme i han aconseguit collir tomàquets fins a 

l’octubre, ha estat una bona activitat que l’any vinent reprendrem. Cal dir que de regar i 

tenir cura de les plantes interiors i exteriors ha estat una bona activitat per a uns quants 

residents tant del tercer com del 5è nivell. 

- Cultiu a l’hort: A més a més de les torretes de la terrassa, tenim un resident que s’ocupa 

del hort del mig del pati, ell gestiona el manteniment (plantar, regar, collir). 

- Cuidar els periquito: Amb la supervisió dels gerocultors al 5è nivell. 

- Desmuntar caixes de cartó per reciclar-lo: Hi ha 2 residents que ajuden quan se’ls ho 

demana. 

 

A més a més, enguany hem tornat a realitzar: 

 

▪ Festes i Celebracions, celebracions religioses. De manera interna 
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▪ Vincle amb l’escola, ens van vindre a fer els balls de carnaval, dançes tradicionals per la 

castanyada, cançons de santa al igual que per les festes Nadalenques que també s’ha han 

vingut a balla. 

 

 

6.- OBJECTIUS D’EDUCACIÓ SOCIAL 

 

6.1.- GENERALS D’EQUIP: 

1.- Implementar / Instaurar el model ACP a la residència. 

2.- Definir la Línia de treball a seguir per tots els estaments i els nouvinguts. 

3.- Disminuir el nombre de caigudes. 

 

6.2.- ESPECÍFICS BRANCA EDUCACIÓ SOCIAL:  

 

1.- Establir un programa d’activitats significatives (mantenir i potenciar les capacitats físiques, 

psíquiques i socials de l’usuari).  

2.- Material adaptat al resident allà on sigui: CAIXES DE VIDA.  Reforçar l’autoestima i el benestar 

emocional de l’usuari. 

3.- Afavorir les relacions interpersonals (residents, família i professionals). 

4.- Participar de forma coordinada amb altres professionals del centre. 

 

 

 

7.- ACTUACIONS: 

 

7.1.- BRANCA EDUCACIÓ SOCIAL RESPECTE OBJECTIUS GENERALS: 

Vinculat amb l’objectiu número 1: Implementar/ instaurar el model ACP a la residència. 

S’ha realitzat una petita formació de treball des de la metodologia Montessori aplicada a 

Demències, la qual ha implicat una remodelació d’espais (a tots els nivells del centre), buscant la 

màxima interacció dels residents entre ells i afavorint a la participació en activitats ates que 

lliurement poden accedir a tasques que saben realitzar exitosament sense que hi hagi d’haver 

professionals que supervisin i corregeixin al darrere. Amb aquesta política s’han creat zones que 

propicien l’autoocupació. 

 

Vinculat amb l’objectiu número 2: Definir la Línia de treball a seguir per tots els estaments i els 

nouvinguts. 
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S’ha participat a la formació de les 5S i format part del grup motor amb la voluntat de poder 

organitzar millor i a la vegada disposar d’eines que repercuteixin a última instància als residents 

del centre, facilitant aquest ordre als cuidadors i assolint una millor disposició de materials i 

recursos per dinamitzar les persones d’una marera més efectiva. Aquesta formació crec que no 

només és per el personal nouvingut sinó que repercuteix a tot el centre. 

 

 

Vinculat amb l’objectiu número 3.- Disminuir el nombre de caigudes. 

Des de la branca d’educació social, s’ha participat en la reunió en la qual es realitza l’anàlisi 

setmanal i individual per realitzar la intervenció i planificació de les mesures correctores per evitar 

caigudes. I s’ha fet la coordinació amb els professional que gestionen les caigudes. 

 

7.2.- BRANCA EDUCACIÓ SOCIAL RESPECTE OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 

Vinculat amb l’objectiu número 1:  Establir un programa d’activitats significatives (mantenir i potenciar 

les capacitats físiques, psíquiques i socials de l’usuari). 

L'equip tècnic ha fet un buidatge de totes les històries de vida, genograma, aficions..., . Molt 

complet al nou programa aegerus, però el més important és que les cuidadores ho llegeixin i se 

sumin a aquesta redacció que ajuda a construir identitats; és a dir, quan les cuidadores a anotar 

diàriament les eliminacions o les ingestes, és necessari i funcional per a elles, pel torn següent i 

per poder fer un bon seguiment del cas, però aquest tipus de registre no augmenta la sensació de 

contribuir en el benestar identitari, per aquest motiu s'ha promogut que les cuidadores també 

anotin fets observats per a ellis que ens aporten informació a l'equip, però a més a més empodera 

al personal cuidador. 

 

Vinculat amb l’objectiu número 2: Material adaptat al resident allà on sigui: CAIXES DE VIDA.  

Reforçar l’autoestima i el benestar emocional de l’usuari. 

Enguany hem treballat per potenciar la capacitat de decisió i d’autogestió de la persona (s’ha 

intentat respectar la voluntat dels usuaris en la gestió del seu temps de lleure). Amb la voluntat de 

potenciar la dimensió lúdica de les activitats del centre (totes les activitats del centre estan 

pensades per treballar diferents àrees i capacitats de l’usuari, sempre mantenint el component 

lúdic i d’entreteniment de les mateixes). Hem anat adaptant les activitats al llarg de l’any. 

 

Vinculat amb l’objectiu número 3: Afavorir les relacions interpersonals (residents, família i 

professionals). 
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Respecte el fet de potenciar la participació dels usuaris a les activitats del centre s’han realitzat 

dinàmiques de participació i coneixença amb la voluntat de facilitar el vincle positiu entre  el grups 

d’usuaris i continuem formant-nos com a professionals buscant ser accessibles als usuaris perquè 

ells ens puguin comunicar, amb confiança, tot allò que els inquieta. 

 

Vinculat amb l’objectiu número 4.- Participar de forma coordinada amb altres professionals del centre. 

Totes les persones que fem activitats, intentem col·laborar en l’organització i dinamització de les 

activitats del centre, sempre que sigui necessari i participar en l'elaboració dels plans individuals 

d'atenció, en el plantejament d'objectius, activitats i seguiment de resultats. Pensant amb la 

individualitat de cadascú. 
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