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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 centrada 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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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:
Aleix Auber Álvarez (president i alcalde de
Capellades)
Salvador Vives Alari (secretari i regidor)
Adela Morera Rodríguez (vocal i regidora)
Àngel Soteras Largo (vocal i regidor)
Susana Olivares Barrera (vocal i regidora)
Aaron Alcazar Gutiérrez (vocal i regidor)
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Estem molt contents de lliurar la primera Memòria de la Fundació
Consorts Guasch, una entitat creada el 1962 amb més de 56 anys
d’història que està donant servei a les nostres persones grans i molt
arrelada a la nostra vila.
En aquesta memòria trobareu l’organització estructural i funcional de
la Fundació i també la informació de les dades principals i les activitats
més importants que s’han fet durant l’any 2018.
Preparar una memòria és sempre un exercici de transparència i una eina
de difusió social. El nostre propòsit és mostrar una entitat que gestiona
correctament els recursos econòmics i a la vegada un compromís de fer
més visible el funcionament de la Fundació.
Com a President i Secretari del Patronat, volem donar les gràcies a
totes les persones residents, els professionals, les famílies, els voluntaris,
empreses proveïdores i les institucions que col·laboren amb la Fundació
per fer possible que sigui una entitat referent del sector.

Aleix Auber Álvarez
Alcalde de Capellades
President del Patronat de la Fundació

Salvador Vives Alari
Regidor d’Acció Social
Secretari del Patronat de la Fundació
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Patronat
Direcció

DIRECCIÓ
“Per part de l’equip directiu ens fa molta il·lusió aquest primer
exemplar de memòria social del nostre centre.
Teniu a les vostres mans un recull de les dades més
significatives que duem a terme a la Fundació. Trobareu
un recull de totes les persones que formen part d’aquesta
institució, dels serveis que oferim, les activitats que fem i
dels nostres principals recursos econòmics.
La nostra filosofia de treball es basa en una atenció centrada
en la persona de la forma més individual possible.
Ha estat un treball laboriós, però estem molt contents del
resultat final.
Desitgem que gaudiu molt llegint-la”.

Serveis interns

Equip tècnic
Treballadores
socials

2

Educadora
social

*

Responsable
higiènica sanitari

Recepció

2

Gerocultors/es

1

Cuina

4

Equip mèdic

Psicòloga

1

Neteja

4

Metge

1

Fisioterapeuta

1

Bugaderia

2

Infermeres

2

Terapeuta
ocupacional

1

Manteniment

1

*nº de treballadors per cada secció

29
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EQUIPS DE
PROFESSIONALS
Tot això a través d’un equip de professionals que des de
les diferents àrees tècnica, mèdica i de serveis vetllin en tot
moment pel seu benestar i per la seva qualitat de vida. Ho
fem estudiant i valorant els gustos, desitjos, habilitats, la
història de vida dels diferents residents. Els oferim ambients
càlids i promovem la seva autonomia en les activitats de
la vida diària i la seva participació en les activitats de la
comunitat per mantenir-los actius i participatius en la mesura
del possible.
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LES NOSTRES
ACTIVITATS MÉS
IMPORTANTS

La nostra acció i raó de ser més
important és la de tenir cura de les
persones a les que atenem de la forma
més individual possible.

Algunes de les accions dutes a terme durant el 2018
van ser les següents:

MERCAT FIGUETER
DE CAPELLADES

EXCURSIÓ
A MONTSERRAT

EXCURSIÓ
A CUBELLES

III TASTET DE CULTURA
POPULAR

És una fira-mercat que es celebra el segon diumenge de
Quaresma. Es programen activitats variades per a totes les
edats i gustos. On participen els diferents comerços, entitats
i serveis de Capellades, entre ells la nostra Fundació.

Cada any, a la nostra Fundació es fan sortides amb els
residents. Aquest any, una d’elles ha estat a Montserrat,
on van poder gaudir de la visita al monestir, a les diferents
botigues que hi ha. Va ser una sortida cultural i gratificant.

Aquest any, un altre sortida que es va portar a terme va ser a
Cubelles, on els residents van poder gaudir d’un dia de sol,
tranquil·litat i , van poder compartir amb la família. Aquesta
sortida es va dirigir al grup de persones més dependents
que tenim el nostre centre, degut a que va ser molt sensorial
i terapèutica per ells.

Es tracta d’una proposta que convida a les diferents entitats a
fer una demostració de la seva activitat a la nostra Residència
pels avis i àvies. Venen els Gegants, Gegantets, Falcons, la
Banda de l’Escola de Música, els Capgrossos de Capellades
i l’Esbart Dansot.
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CONCERT CORAL
“VEUS AMIGUES”

FESTES DEL CARRER
DE CAPELLADES
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TERÀPIA AMB GOSSOS
Es tracta d’una coral formada per diferents usuaris de la nostra
Residència, la qual a part de fer els assajos cada setmana,
actuen per les diferents dates festives que hi ha durant l’any.

Celebració que porta fent-se segles al poble de Capellades,
amb unes variacions però amb el mateix esperit festiu.

ACTUACIONS DE NADAL

PISCINA BLAVA A L’ESTIU

Al nostre centre, cada any, es preparen, amb la col·laboració
de diferents entitats i persones, actes de tot tipus, perquè
aquestes dates siguin el més familiar possible pels usuaris.
Algunes de les actuacions d’aquest any han estat: música
en viu amb el Joan Viladeny, Grup Girasol de Vilanova del
Camí, Bollywood, Esbart Dansot, Coral Xeramell, Coral la
Llàntia, Coro del centre extremenyo de Vilanova del Camí,
Grup Playback i Coro Virgen Morenita...

La piscina s’obre cada estiu per Capellades. La nostra
residència durant tot l’estiu, amb grups de residents, passem
l’estona d’un matí allà (on alguns es banyen i altres prenen
el vermut i fan la xerrada). L’idea és passar una bona estona
compartint amb la comunitat.

Aquest any hem portat a terme, a través d’una empresa
especialitzada, la teràpia assistida amb gossos, la qual ha
sigut molt enriquidora tant a nivell professional de l’equip,
com a nivell terapèutic pels usuaris. Amb aquesta activitat
es va poder treballar l’estimulació cognitiva i sensorial, i , a
la vegada les diferents formes d’expressió de les emocions
per part dels usuaris.

DADES
PRINCIPALS DE
LA FUNDACIÓ

Per accedir a nivell 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 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.
Es segueix l’ordre exhaustiu segons l’ordre en que les
persones s’apunten.
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RESIDÈNCIA

La Residència Fundació Consorts Guasch compta amb 83
places de residència, de les quals, 20 són privades i 63 són
places col·laboradores.

61
DONES

22
HOMES
83 RESIDENTS

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

7 / No dependent

11
DONES

7
HOMES

18 USUARIS

30 / Grau III

8 / Grau I
Total
usuaris
101

56 / Grau II

CENTRE DE DIA
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INGRESSOS GENERALITAT
RESIDENTS

Ingressos per activitats
			
Subvencions i donacions
183.839,64 €

Beneficis
		

1.815.713,38 €

INGRESSOS DELS USUARIS
RESIDENTS

2018

Altres ingressos
3.547,16 €
194.454,20 €

659.267,01€

2.003.100,18 €

2017

Total Ingressos
			

682.243,97€

2017
2018

RECURSOS
ECONÒMICS

966.439,82€
1.011.207,49€

50.947,39€

702€

2017

17.241,73€

HERÈNCIES

2017

920€

16.300,66€

2018

26.573,48€

2018

INGRESSOS
ÀPATS

2018

INGRESSOS GENERALITAT
CENTRE DE DIA

2017

60.887,48€

2017

32.702,01€

45.979,42€

2018

2018

28.014,54€

INVERSIONS
DE MILLORES

2018

SUBVENCIONS
I DONACIONS
2017

INGRESSOS DELS USUARIS
DE CENTRE DE DIA

2018

PRESTACIONS ECONÒMIQUES
GENERALITAT

2017
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2017

22

166.597,91€

126.917,18€
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BAIXES PER ACCIDENT
LABORAL

ALTRES DADES

Les baixes per accident del 2017 al 2018 són poc significatives. El fet
d’augmentar d’un any a l’altre ve donat, en part, perquè hi ha hagut un
augment important de personal.
Per tal de que no incrementin les baixes, cada any basem part de les
formacions en prevenció de riscos laborals.

2017

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.

2017
		
2018
		

107,25 h
124,5 h

2018

CONSUM DE
RECURSOS
Degut a l’ampliació de places residencials s’ha incrementat el consum de
gas i aigua. En el consum de llum no hi ha hagut tant increment ja que
s’ha invertit en canviar a leds per tal de tenir un millor estalvi energètic.
Cada any s’estudia les diferents companyies per escollir la millor opció
econòmica.
Aigua

2018

10.366,88€

2017

8.887,03€

Gas

2018

19.775,04€

2017

18.444,02€

Energia

2018

21.643,26€

2017

21.637,24€
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TESTIMONIS

Bienvenida Guill (Resident)
“Em trobava que necessitava ajuda per
diferents coses del dia a dia, i jo vull que
la meva canalla gaudeixin de la vida, així
que els hi vaig dir que em volia anar a
una residència. Vaig venir a veure aquesta
residència amb la meva germana i quan
vaig veure el jardí em va donar vida. A part,
està situada al mig camí perquè les meves
nenes em vinguin a veure”.
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Pere Flix (Resident)
“Jo vaig venir a la residència per acompanyar
a la meva dona i, ara passat un temps m’he
anat acostumant. M’agrada fer les activitats,
sobretot, el tema de les manualitats, ja que
era fuster. Puc sortir quan vull a passejar i
he fet un grupet per compartir les estones”.

Mª Rosa Espona (Resident)
“Com a casa en lloc, però m’estic adaptant
bé a la residència. Ara necessito ajuda per
fer algunes coses del meu dia a dia i, amb
l’ajuda que em donen aquí estic bé. Hi ha
gent de Capellades amb la que puc enraonar
i, també, quan venen visites. M’agrada molt
quan ve el noi a explicar contes”.

Rosa Pomares (Usuària del Centre de Dia)
“M’agraden molt les noies que treballen aquí. Al Centre de Dia s’està molt
bé, he fet amistats amb les quals puc sortir a fer un volt per Capellades.
Estic contenta de participar en les diferents activitats que es fan el dia a dia”.

Isabel Vivó (Voluntària)
“Jo era treballadora de la residència, durant uns
anys com auxiliar i altres vaig estar de netejadora.
Quan vaig marxar em van oferir ser voluntària
i vaig dir que sí! M’agrada ser voluntària de la
residència perquè em sento bé, ja porto 6 anys,
ajudant en tot el que puc. Una de les coses que
més m’agrada és poder compartir i donar la
meva ajuda tant als usuaris com als treballadors
en les excursions, en el dia a dia...”.

Alícia Capdevila (Educadora Social)
“Porto 10 anys com educadora social a la
residència i el que m’emporto de treballar
amb la gent gran és l’aprenentatge,
l’empatia, els riures amb ells, les converses
i, sobretot, la confiança que ens tenim
mútuament. Treballar a la residència és
per mi una feina molt enriquidora, que
m’ajuda a nivell personal a veure situacions
amb una visió positiva”.

Diana González (Infermera)
“Porto 9 anys treballant a la residència
i m’emporto vivències i experiències
viscudes. La gent gran són un gran llibre
de saviesa, sempre s’aprèn. La meva feina
té moltes tasques diferents des de la
cura més íntima fins a la burocràcia de
receptes, informes... M’agrada treballar
a la residència perquè és molt enriquidor,
em sento realitzada fent la meva feina i
acompanyant a les persones grans”.

Isabel María Martínez (Gerocultora)
“Porto 19 anys treballant a la residència com gerocultora. M’agrada treballar
cuidant els avis, sobretot, aquells que tenen major dependència perquè
veig que amb la meva ajuda poden estar bé. M’agrada pensar que fer
aquesta feina amb “carinyo” i sempre pensant en el que volen els avis,
quan jo sigui gran també rebré el mateix. Treballar a la residència em dóna
molta satisfacció personal”.

VOLS PARTICIPAR?
Si vols formar part del nostre grup de voluntaris
i estas interessat en 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.

938 01 01 07

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.

www.fundaciocg.com

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

