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LA
FUNDACIÓ

La Fundació Consorts Guasch
és una entitat sense ànim de lucre
constituïda el 24 de juny de l’any 1962.

La nostra activitat assistencial té com a objectiu
l’atenció integral, seguint el model d’atenció centrar
en la persona (ACP) amb la voluntat de millorar
l’assistència als nostres residents.
Portar a la pràctica aquest model vol dir respectar,
sempre que es pugui, les decisions, preferències
i opcions de cada persona, és a dir, adaptar el
centre a les persones i no les persones al centre.
La Fundació Consorts Guasch és una residència
assistida i centre de dia de gent gran ubicada a
Capellades que té com a objectiu proporcionar
una nova llar als nostres usuaris atenent les seves
necessitats bàsiques de la vida diària i oferint-los
una atenció integral.
El nostre centre és una Fundació i això vol dir que
som una entitat sense ànim de lucre en la que
qualsevol benefici que pugui haver-hi s’ha de
reinvertir en la mateixa Fundació i, per tant, això
és un tret d’important valor i que ens diferència
d’altres residències.
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EL
PATRONAT
Com a Fundació contem amb el Patronat que és el
seu òrgan de govern, que ha de vetllar perquè es
portin a terme els fins fundacionals que marquen
els estatuts.
És un òrgan col·legiat que està format, actualment,
per les següents persones:
Salvador Vives Alari
President i alcalde de Capellades
Marta Alarcón Chillón
Secretària del patronat
Núria Bonfill Rocabert
Dolors Sansalvador Hueso
María Bisbal Colom
Marta Sagarra Castro
Lluís Castells Solé
Francisco Fusté Torra
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Salvador Vives Alari
President del Patronat

La Memòria de l’any 2021 continua sent
atípica. No només pretén informar del que
ha realitzat la Fundació durant aquest any
sinó que vol ser primer de tot un homenatge
a tots aquells que ens han deixat, als seus
familiars i tots els professionals que estan
treballant cada dia, intensament, amb molta
dedicació i sacrifici, incrementant el seu
compromís i responsabilitat envers els nostres
familiars de més edat, que són les persones
més vulnerables. Sense la vostra fortalesa,
humanitat i solidaritat, no ho podríem haver
aconseguit. El nostre agraïment mai serà
suficient.
En la Memòria Social de la Fundació hi trobareu com cada any les dades, les accions i
les activitats més importants de l’any.
Com a President i Secretària del Patronat
volem continuar donant la màxima informació
a totes les persones que estan vinculades a
la Fundació Consorts Guasch. Volem que la

Marta Alarcón Chillón
Secretaria del Patronat

transparència en l’organització interna i en
els recursos econòmics arribin cada any a
les vostres mans.
Cal destacar la bona salut econòmica de la
Fundació que ens permet continuar donant
els màxims serveis de qualitat a les nostres
persones grans.
Per acabar volem destacar les tres accions
més importants realitzades aquest any en
la gestió interna de la Fundació: l’aprovació
del Pla d’Igualtat segons normativa legal,
l’actualització del Pla d’Autoprotecció que
gestiona les situacions d’emergència i l’adequació de la pàgina web a la normativa de
transparència per informar de les auditories
econòmiques externes i els estatuts de la
Fundació.
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LA
DIRECCIÓ

Patronat
Direcció
2

Aquest ja és el quart any que us presentem la
Memòria Social del nostre centre, fet que ens fa
molta il·lusió.
Aquesta memòria de 2021, si bé ha estat un any
no tan dur com ho va ser el 2020, també ha estat
un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 pel
que fa al seguiment dels Protocols que ens venien
marcats des de Salut Pública i que ens han obligat
a mantenir unes sectoritzacions i unes restriccions
respecte a visites i sortides dels usuaris. Des d’aquí
volem agrair tant als residents, com a les famílies i
treballadors per tot l’esforç, paciència i comprensió.
En aquesta edició que teniu a les vostres mans, hi
trobareu com sempre, les dades més representatives referents a l’any 2021 com són les persones que

Equip tècnic
en formem part, els serveis que oferim, un resum
dels nostres principals recursos econòmics i de les
activitats que hem pogut dur a terme adaptades
als protocols Covid-19.
Malgrat que amb les restriccions actuals es fa difícil
d’aplicar, el nostre model de treball es basa en
l’atenció centrada en la persona. Aquest és el nostre
camí i el que volem tornar a iniciar i continuar fent
a mesura que la situació sanitària de la pandèmia
ho permeti.
Esperem que us agradi!

Serveis interns

Responsable
higiènica
sanitari

2

Treballadores
socials

2

Recepció

1

Educadora
social

4

Cuina

1

Psicòloga

4

Neteja

1

Fisioterapeuta

2

Bugaderia

1

Metge

1

Terapeuta
ocupacional

1

Manteniment

1

Infermeres

*Nº de treballadors per cada secció.
Total de treballadors: 57.

32 Gerocultors/es
Equip mèdic

LES
NOVETATS
Aquest any dediquem aquest apartat a diversos
temes que s’han tractat aquest 2021 entorn als
treballadors i a l’adaptació de normatives:
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PROMOCIONS INTERNES
TREBALLADORS

Al 2021 es van convocar promocions internes per cobrir 4
vacants (3 gerocultores i 1 bugaderia) a les que van optar
el personal que estava en plantilla en aquell moment, tant
fixe com temporal. Els guanyadors van començar el nou
contracte al gener de 2022.
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3
2

PERSONAL
FIXE/TEMPORAL

Comptem amb 43 treballadors fixes, 3 treballadors
autònoms i 16 treballadors temporals.
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PLA
D’IGUALTAT

D’acord amb la nova Normativa sobre Plans d’Igualtat,
la nostra Fundació passava a estar obligada a tenir el Pla
d’Igualtat com a molt tard a data 07/03/2022. En base això,
es va contractar una empresa especialitzada en aquesta
temàtica perquè ens ajudés en l’elaboració d’aquest pla.
Durant tot el 2021, la comissió d’igualtat, formada per la
part sindical i empresarial, s’ha reunit en diverses ocasions
per treballar sobre el tema. També, es van passar enquestes
a tot el personal i es van fer varies entrevistes.
L’objectiu del Pla d’Igualtat és garantir la igualtat
d’oportunitats i tracte entre dones i homes en el si de
l’organització. Tot i que aquesta sigui una organització on la
majoria que hi treballem som dones, també es fa necessari
donat que el món de les cures està altament feminitzat, i per
tant, esdevé un espai social de segregació laboral per raó
de gènere. Així, en el marc del Pla es posarà en evidència la
realitzat de la feminització i la presa de mesures que puguin
millorar la igualtat d’oportunitats en el si de l’organització.
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ADEQUACIÓ WEB A LA
NORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA

Durant el 2021, la nostra Fundació va publicar en la seva
pàgina web tota la documentació exigible en matèria de
transparència. Això vol dir que, podeu trobar els nostres
estatuts, auditories, etc. Aquesta informació s’ha de
mantenir actualitzada.

PAO

Al 2021 s’ha realitzat la 2na renovació del PAO (Pla
d’Autoprotecció) aprovat al 2013. Cada 4 anys es fa la
renovació.
El PAO té com a objecte definir l’organització del conjunt
de mitjans i procediments d’actuació de la Residència
Fundació Consorts Guasch de Capellades. Dirigits a analitzar
les potencials situacions d’emergència i a mitigar els seus
efectes adoptant les mesures necessàries en matèria de
primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels
organitzadors i tot el públic assistent.

LES
ACTIVITATS
Activitats portades a terme:
A continuació, us il·lustrem amb algunes de les
activitats que s’han portat a terme durant aquest any
2021, tenint en compte adaptacions pels Protocols
del Departament de Salut en quant situació de
Covid-19.
Tot i així, tot l’equip ens bolquem per tal de que
els nostres usuaris puguin gaudir de dies diferents
i, d’activitats que els facin aprendre i mantenir
habilitats dintre de cada àrea (física, cognitiva,
sensorial, etc).
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2021

Gener

/ Reis

Febrer

/ Carnestoltes

Abril

/ Sant Jordi

17

Desembre

/ Caga Tió i Súper
Bingo de nadal

Juny

/ Festes del carrer de
Capellades i Sant Joan

Octubre

/ Castanyada

Juliol

/ tornen els nostres
voluntaris (missa,
lectura...)
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Tot l’any
/ 2021

El divendres marxós a la
residència, videotrucades,
activitats adaptades als
usuaris des de cada àrea.

DADES
PRINCIPALS
DE LA
FUNDACIÓ

Per accedir en l’àmbit públic s’ha d’apuntar a la
llista d’espera pública que és a través de la web
de la Generalitat, i l’accés és en rigorós ordre, no
hi ha diferenciació. La persona ha de tenir el Grau
II o Grau III de dependència.
Per accedir a la residència per plaça privada, comptem amb una llista d’espera a la qual les famílies
o les persones que vulguin entrar s’han d’apuntar.
En aquesta llista, l’única diferenciació que es fa, és
que tenen prioritat les persones empadronades a
Capellades. Se segueix l’ordre exhaustiu segons
l’ordre en què les persones s’apunten.
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LA
RESIDÈNCIA
La Residència Fundació Consorts Guasch
compta amb 83 places de residència, de
les quals, 20 són privades i 63 són places
col·laboradores.
Aquest any 2021 el vam acabar amb 81 places
cobertes, donat que per Protocols de Covid-19 dues
d’aquestes places estan reservades per realitzar
aïllament.

Pel que fa el Centre de Dia, el nostre centre
compta amb 36 places, de les quals 10 són
places col·laboradores. Les persones que es
vulguin apuntar a la llista d’espera de plaça
pública han de tenir reconegut el Grau I, II
o III de dependència. A diferència de la residència, aquestes places públiques es poden
anar combinant segons les jornades que fan
els usuaris. L’accés al servei és a través de llista
d’espera tant per privat com per públic. No hi
ha priorització, es segueix rigorós ordre.

GRAU DE
DEPENDÈNCIA

DONES
60

El reconeixement oficial de la situació de dependència
en algun dels graus establert és un requisit bàsic per
accedir a les prestacions econòmiques i de serveis
socials reconegudes per la Llei de la dependència.

HOMES
21

CENTRE
DE DIA
Total usuaris: 12

10

2

25
42
Grau II

28
Grau III

Total usuaris
81

10
Grau I

1
No dependent

RECURSOS
ECONÒMICS

Total ingressos 2.155.978,84 €
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Ingressos Generalitat
residents

2021 1.116.751,10 €

2020 926.780,86 €
Total despeses 1.927.284,29 €

Ingressos per activitats 923.198,32 €

Ingressos dels usuaris
residents

Subvencions i donacions 1.225.762,00 €
2021 912.013,73 €

Altres ingressos 7.018,52 €

Beneficis 228.694,55 €

2020 766.252,75 €

Subvencions
i donacions
Prestacions econòmiques
Generalitat

Ingressos dels usuaris
de centre de dia

2021 13.580,11 €

2021 11.308,94 €

2020 36.936,83 €

2020 22.096,30 €

2021 15.224,59 €

2020 15.406,29 €

Inversions
de millores

2021 18.306,46 €

Ingressos Generalitat
centre de dia

Ingressos
àpats

2020 0 €

Herències
2021 11.935,00 €

2021 438,00 €

2020 37.559,68 €

2020 468,00 €

2021 0 €

2020 0 €
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Baixes per accident
laboral

ALTRES
DADES
Hores de formació dels treballadors
La Fundació aposta pel desenvolupament professional i l’actualització de coneixements, per això els
treballadors de la residència mostren el seu interès
participant en les diferents activitats formatives
que se’ls hi ofereix. Es realitzen cursos de formació
tècnica específica del lloc de treball i cursos de
formació centrat en les emocions.

2021
66,5 hores

2020
53 hores
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Les baixes per accident del 2020 al 2021 són poc significatives.
Per tal de que no incrementin les baixes, cada any basem part
de les formacions amb prevenció de riscos laborals.
Aquest 2021 també hem de comptar amb les baixes dels nostres
treballadors que van ser Covid-19 positiu, que es conten a part
de les baixes per accident laboral.

2021 3

2020 1

Consum
de recursos
Unitats
de consum anuals
2021 136340 KW
2020 137826 KW

2021 438624 KW
2020 360788 KW

2021 4.573 m3
2020 3.508 m3

Cost
de consum anuals

ENERGIA

GAS

AIGUA

2021 24.452,56 €
2020 24.129,10 €

2021 24.354,73 €
2020 18.576,24 €

2021 7.127,19 €
2020 5.292,05 €
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VOLS PARTICIPAR?
Si vols formar part del nostre grup de
voluntaris i estàs interessat a compartir
part del teu temps en ajudar i fer companyia
als usuaris de la Residència, només cal que
ens ho feu saber perquè puguem trobar la
tasca que s’adapti tant a vosaltres com a
les necessitats dels residents.

La Fundació té les portes obertes per totes
aquelles persones que vulguin ajudar i
tinguin ganes de participar en el dia a dia
de les persones que estan a la Residència.
Finalment, tenim una bústia a la qual tothom
pot accedir i deixar els seus suggeriments
i/o queixes.

@residenciacapellades

938 01 01 07

www.fundaciocg.com

Passeig de la Immaculada Concepcio, 3, 08786 Capellades, Barcelona

Residencia Capellades

