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Presentació 
La Institució 
La Fundació Vilademany és una entitat sense ànim de lucre nascuda a Taradell l’any 1996. És de naturalesa 
permanent i caràcter benèfic o assistencial, sense fi lucratiu. 

La Fundació Vilademany té com a finalitat donar servei de tipus assistencial a les persones grans i a les persones 
en situació de risc d’exclusió social i veïnes de Taradell prioritàriament. Si bé aquests serveis ja es donen a nivell 
comarcal, la Fundació aposta per la proximitat, la vinculació i el lligam emocional que tenen els nostres usuaris 
amb el seu poble. L’objectiu és donar un servei públic, sostenible i de qualitat a totes les persones que ho 
necessitin. 

L’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació Vilademany és el seu Patronat. Llurs patrons estan 
determinats per les persones que ostenten els càrrecs de les entitats de la següent manera*: 

• Il·lma. Sra. M. Mercè Cabanas Solà, Presidenta i Alcaldessa de Taradell 
• Sr. Josep Munmany Vila, President d'Honor 
• Sra. Carme Amblàs Solà, Secretària del Patronat i Jutgessa de Pau de Taradell 
• Sra. Lídia Alonso Martí, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Taradell 
• Sra. Araceli Garcia Español, Representant del segon grup municipal a l'Ajuntament de Taradell 
• Sra. Anna Ribas Casal, Metgessa Titular de l'Àrea Bàsica de Salut 
• Sra. Fina Araque Serradell, Infermera Titular de l'Àrea Bàsica de Salut 
• Mn. Joaquim Fàbrega Navarro, Rector de la Parròquia de Taradell 
• Sr. Joan Bruy Riera, President de l'Associació de Jubilats de Taradell  
• Sr. Pere Riera Miralpeix, President del Patronat dels Homenatges a la Vellesa de Taradell 
• Sra. M. Dolors Nubiola Malla, Assessora de l’Alcaldia en temes de Benestar Social 

*Composició del Patronat a desembre de 2020 
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Informe de gestió 
Segurament tanquem l’any més extraordinari des de 
l’inici de l’existència de la Fundació Vilademany. 
Malauradament l’excepcionalitat no ho és en sentit 
positiu sinó fruit d’una crisi sanitària global 
coneguda per totes i tots. La COVID-19 ha estat 
especialment cruel amb el sector que és la nostra raó 
de ser, la gent gran i la gent amb risc d’exclusió 
social.  
Començàvem un any molt esperançador, ple de 
projectes, de millores i d’il·lusions de les que 
motiven al personal del nostre centre. 
Però tot s’estroncà quan a mitjans de març es va 
rebre l’ordre de prohibició de visites als nostres 
residents i el tancament del servei de centre de dia.  
A partir d’aleshores totes les energies dels 
professionals del centre es van centrar en combatre 
un enemic desconegut i invisible que ens ha posat a 
prova i que segurament haurà canviat moltes de les 
maneres de fer que eren vàlides fins ara. 
Els mesos de març i abril els recordarem per la seva 
duresa, tan física com emocional. Però també ho  
recordarem per la gran pinya que va fer tot el 
personal de la Fundació i que al meu entendre va ser 
clau per capgirar una situació que en certs moments 
es podria haver desbordat. 
Cert és que, malgrat els esforços, vàrem veure com 
ens marxaven 14 usuaris en 54 dies. Sense un 
diagnòstic mèdic cert i amb força més de tristor de 
l’habitual. 
Segurament la remuntada, encara que amb moltes 
incerteses, la vàrem percebre a partir de mitjans de 
juny quan els serveis es restablien i per fi es 
recuperaven les visites de familiars encara que en un 
format massa distant. 
La resta de l’any ha estat d’aprenentatge i renovació 
constant de protocols, conscients que abaixar la 
guàrdia podia significar tornar al confinament total. 
S’ha de dir que malgrat la pandèmia també s’ha 
treballat per millorar molts aspectes del dia a dia 
dels serveis que prestem.  
S’han reorganitzat els torns de treball de les auxiliars 
de manera que s’han suprimit les guàrdies que  
obligava al personal d’atenció més directa a estar 
disponible alguns caps de setmana. També s’han 
reorganitzat els torns d’infermeria per tal que hi hagi 
presència entre 12 i 18 hores diàries els 7 dies de la 
setmana. 

S’ha renovat el programari de gestió del centre, 
implementant l’actualització del software GestRes, 
millorant així els registres de control i facilitant les 
tasques als professionals del centre. Aquesta 
implementació ha anat acompanyada de la 
renovació de gairebé tots els equips informàtics com 
a eines imprescindibles de treball. 
Aprofitant l’accident que vam patir d’un llamp que 
va malmetre la centraleta telefònica, i donat que la 
telefonia ha jugat un paper vital al llarg dels mesos 
d’aïllament, s’ha renovat aquesta per una que 
agilitza i facilita les trucades rebudes de l’exterior 
amb la funció de secretària electrònica. També s’ha 
dotat de terminals sense fil a tots els tècnics del 
centre. 
També s’ha fet una renovació total del sistema de 
control d’accessos, tan interns com externs i una 
sectorització de la part exterior del centre que ha 
permès utilitzar al màxim els espais enjardinats per 
part dels usuaris, sense risc de fuites per part dels 
residents amb un deteriorament cognitiu més sever. 
S’ha repintat el 60% dels espais interiors de la 
residència amb colors blancs per tal de donar encara 
més llum als espais de més convivència. 
Una altra millora important que s’ha pogut fer a 
partir de la reducció de consums elèctrics ha estat 
modificar el quadre elèctric existent per tal que, en 
cas de manca de subministrament, el grup 
electrogen pugui suportar tots els aparells elèctrics 
del centre, quan abans només teníem els aparells 
més elementals connectats.  
Però sens dubte la inversió més important rau en 
s’han finalitzat les obres de construcció de l’edifici 
que permetrà millorar el nostre servei més antic, els 
habitatges tutelats, alhora que poder ampliar i 
reorganitzar el principal servei, el de residència 
assistida. 
Us convido a que feu una lectura del document que 
teniu a les vostres mans. Tot i que ja el veníem 
elaborant des de l’any 1996, aquest any s’ha apostat 
per fer-lo en un format més entenedor i amb la 
intenció de publicar-lo i fer-lo arribar a tots els 
nostres usuaris i familiars.  

Aprofito per agrair la feina ben feta a tots els 
treballadors que formen part de la família de la 
Fundació Vilademany. 

Lluís Verdaguer Vivet 
Director 
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Organització 

Direcció 
Lluís Verdaguer  

ÀREA TÈCNICA 

Treball Social 

Núria Roquer 

Psicologia 

Martina Gil 

ÀREA ASSISTENCIAL  ÀREA SERVEIS 

Fisioteràpia 

Anna Sellés 

Teràpia Ocupacional 

Pilar Martin 

Dinamització 

Eva Casassas 

Medicina 

Dra. Bea Barragán 

Responsable 
higiènic sanitari 

Pilar Sanglas 

Menjador 

Dolors Pratdesaba 

Mari Ortega 

Infermeria 

Pilar Sanglas 
Txus Gómez 

Vinyet Morera 

 

Cap d’auxiliars 

Vinyet Morera 

Auxiliars 

Torn Matí 
Núria Sánchez 
Marta Torrentó 
Patrícia Suárez 

Nàtali Lara 
Elizabeth Jacho 

Carme Ortiz 
Eli Gonzalez 
Maria Àvila 

Telma Santos  
Yolanda Vallbona 

Torn Tarda 
Xantal Domènech 

Cèlia Codina 
Rosa Valle 

Dina Lobato 
Montse Saña 

Meritxell Monferrer 
Antònia Andreu 
Blanca Barfull 
Maria Moreno 
Patricia Hoyos 

Reforç: 
Paula Avilés 

Mª Carme Bayer 
Sira Garriga 

Torn de nit 
Àngels Lopez  
Rosa Llevat 

Antonia Costa 
Tània Vergara 

Administració 

Marta Roca 
Meri Redorta 

Samira Moumen 

Governanta 

Dolors Martí 

 

Neteja i Bugaderia 

Cinta Verdaguer 
Pepi Tordera 

Verónica Vilalta 
Patricia Romero 
Karen Balseca 
Diana Mabel 

Xòfer i 
manteniment 

Xavier Güell 
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Recursos Humans  

Categoria professional Fix Temporal 

Direcció 1  

Administració 2  

Recepció 1 1 

Infermeria 3 1 

Auxiliars d’infermeria 27 18 

Psicologia 1  

Treball social 1  

Dinamització 1  

Fisioterapeuta 1  

Terapeuta ocupacional 1  

Ajudant de menjador 2 1 

Governanta 1  

Auxiliars de neteja 6 1 

Conductor 1 1 

Metgessa 1  

Perruquera 1  

Podòloga 1  

 

 

 

 

Pràctiques 
S’ha comptat amb alumnes dels centres amb els que 
tenim convenis de col·laboració per la realització de 
pràctiques professionals: 

• UVic 
• Universitat de Girona 
• Institut Antoni Pous i Argila 
• Vedruna Escorial Vic 
• Sant Tomàs 

Formació 
Aquest any arran del COVID19 no s’ha pogut fer 
formació externa , només s’han pogut portar a 
terme els webinars relacionats amb la gestió 
COVID19 oferts pels Departaments de Treball, Afers 
Socials i Família i Salut Pública. 

Tipus de places  

Fixes 49 

Temporals 23 

Autònoms 3 

Pràctiques professionals 

Convenis de col·laboració centres formatius 6 

Practiques professionals d’infermeria 2 

Pràctiques professionals d’auxiliars  4 

Pràctiques professionals d’integració social  1 

4

5

15

21

5

18 - 25 anys

26 - 30 anys

31 - 45 anys

46 - 55 anys

> 55 anys

0 5 10 15 20 25

Edat dels professionals

4,00%

96,00%

Sexe

Homes Dones
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Serveis  
Servei de residència 
És un servei d’acolliment residencial que pot ser 
temporal o permanent per persones grans a les 
quals, per situació sociofamiliar, se’n requereix la 
substitució de la llar. Els objectius dels serveis de 
residència assistida per a les persones grans són 
donar una atenció integral a aquelles persones, que 
degut a dificultats esdevingudes de l’edat o la salut, 
necessiten suport o acompanyament en les 
activitats de la vida diària. Facilitar un entorn 
substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les 
necessitats i afavorir la recuperació i el manteniment 
del màxim grau d'autonomia personal i social. 

Aquest servei va destinat a persones grans majors de 
65 anys que no tenen un grau d'autonomia suficient 
per realitzar les activitats de la vida diària, que 
necessiten atenció i supervisió constant o puntual i 
que tenen unes circumstàncies sociofamiliars que 
requereixen la institucionalització. 

Activitat 2020 

Persones ateses:  

2020: 78 ( 25 homes, 53 dones) 

2019: 81 ( 23 homes, 58 dones) 

Places totals: 60 

Places col·laboradores: 14  

Edats del servei de residència Nombre de persones 

< 65 anys 1 

Entre 65 i 70 anys 1 

Entre 70 i 85 anys 21 

>85 anys 35 

*Aquestes taules fan referència a les dades del desembre de 2020. 

Respecte l’any anterior hi ha hagut molts canvis de 
grau de dependència que van quedar endarrerits 
degut al COVID19 i que a finals del 2020 s’han pogut 
reconèixer.  

Sis persones han incrementat de grau 0 a grau II, sis 
persones de grau 0 a grau III i una persona ha passat 
de grau II a grau III.  

 

Servei de residència Persones ateses 

Autònoms 4 

Dependència Grau I 8 

Dependència Grau II 30 

Dependència Grau III 16 
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Servei de centre de dia  
El Centre de Dia és un espai d’atenció diürn per 
persones grans on es desenvolupen activitats 
d’acolliment , cura, relació i convivència. És un servei 
complementari a la família. S’ofereix suport en les 
activitats de la vida diària, es treballen les activitats 
instrumentals així com la psicomotricitat i 
l’estimulació cognitiva per evitar o alentir el 
deteriorament per l’edat. 

 

Els destinataris d’aquest servei són persones majors 
de 65 anys, empadronades a Taradell 
preferentment, o a qualsevol altre poble de la 
comarca, que necessitin una atenció personalitzada 
i que desitgin utilitzar aquest servei pel període de 
temps que considerin necessari. 

Activitat 2020 

Persones ateses:  

2020: 47 ( 8 homes, 39 dones) 

2019: 53 ( 6 homes, 47 dones) 

Places totals: 40 

Places col·laboradores: 5 

Edats del servei de 
centre de dia  

Persones ateses 

< 65 anys 1 

Entre 65 i 70 anys 0 

Entre 70 i 85 anys 11 

>85 anys 8 

*Aquestes taules fan referència a les dades del desembre de 2020. 

Servei de menjador social  
El servei de menjador social , ofereix tots els àpats 
d’esmorzar, dinar, berenar i sopar. Aquest disposa 
dels seguiment d’infermeria i ofereix dietes 
equilibrades i individuals segons les necessitats de 
cada persona.  

Activitat 2020 
Persones ateses:  

2020: 9 ( 7 homes, 2 dones) 

2019: 12 ( 9 homes, 3 dones) 

Places totals: 30 

Tipologia de perfil d’usuari:  

Qualsevol persona que per la seva situació social o 
sanitària, no pugui portar a terme les activitats 
instrumentals com cuinar, escalfar-se el menjar o 
tallar-se els aliments o per qüestions de salut.  

Servei de centre de dia Persones ateses 

Autònoms 3 

Dependència Grau I 3 

Dependència Grau II 11 

Dependència Grau III 3 



Fundació Vilademany  

 

Memòria 2020| 8 

Edats del servei de 
menjador social  

Persones ateses 

< 65 anys 3 

Entre 65 i 70 anys 0 

Entre 70 i 85 anys 0 

>85 anys 1 

*Aquestes taules fan referència a les dades del desembre de 2020. 

Servei d’habitatges tutelats 
Els Habitatges Tutelats volen donar una resposta 
alternativa a totes aquelles persones grans 
autònomes, que per circumstàncies socials o 
familiars, no poden romandre a la pròpia llar. 

 

És un servei de caràcter temporal o permanent que 
pot servir de pont entre la pròpia llar i una 
residència. Aquests pretenen mantenir i potenciar 
l’autonomia de la persona , sense abandonar la 
funció d’acompanyament i atenció quan aquesta ho 
necessiti. 

Activitat 2020 

Persones ateses:  

2020: 16 ( 6 homes, 10 dones) 

2019: 18 ( 6 homes, 12 dones) 

Places Totals: 12 

Tipologia de perfil d’usuari:  

El principal requisit que han de complir les persones 
que accedeixen als habitatges tutelats és que siguin 
autònoms per les principals activitats de la vida 
diària. És a dir, que no superin un nivell de 
dependència determinat que no podem garantir en 
els habitatges tutelats. 

Edats del servei 
d’habitatges tutelats  

Persones ateses 

< 65 anys 0 

Entre 65 i 70 anys 2 

Entre 70 i 85 anys 3 

>85 anys 4 

*Aquestes taules fan referència a les dades del desembre de 2020. 

Servei de pisos socials 

 

Són pisos destinats a persones en situació  d’exclusió 
social. Se’ls estableix un lloguer econòmic per poder 
assegurar un habitatge digne.  

Servei d’habitatges tutelats Persones ateses 

Autònoms 8 

Dependència Grau I 2 

Dependència Grau II 0 

Dependència Grau III 0 
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Activitat 2020 

Persones ateses:  

2020: 11 ( 5 homes, 6 dones) 

2019: 9 ( 4 homes, 5 dones) 

Places Totals: 10 

Places d’urgència social: 1 

Tipologia de perfil d’usuari:  

Persones de Taradell amb dificultats socials i 
econòmiques que presentin risc d’exclusió social. 

Persones amb una urgència social; maltractaments, 
desnonaments, etc.. 

Edats de les persones 
dels pisos 

Nombre de persones 
ateses 

< 65 anys 5 

Entre 65 i 70 anys 1 

Entre 70 i 85 anys 4 

>85 anys 1 

*Aquestes taules fan referència a les dades del desembre de 2020. 

 

Àrees 
Àrea d’infermeria 
El centre disposa de 3 infermeres que realitzen una 
cobertura sanitària de les 6 h a les 23.30 h arran de 
les primeres setmanes de pandèmia inclosos els caps 
de setmana de 8h a 20h.  

La funció principal és la promoció de la salut i la 
prevenció de la malaltia, oferint una atenció 
assistencial i diagnòstica davant les patologies. Es 
promociona l’atenció centrada en la persona. 

 

Les activitats que es porten a terme: 

- Analítiques i vacunacions. 
- Controls de salut periòdics, visita mèdica i 

seguiments a especialistes. 
- Prevenció i tractament de lesions cròniques. 
- Preparació/administració de medicació i control 

d’estocs. 
- Registre i actualització de l’expedient 

assistencial de cada resident. 
- Elaboració de protocols. 
- Treball d’ajuda i col·laboració amb l’equip de 

gerocultors. 
- Organització i calendaris dels auxiliars.  
- Control de menús i dietes dels usuaris. 
- Acompanyament i suport a l’usuari. 
- Acompanyament en finals de vida. 
- Informar i acompanyar a les famílies. 
- Elaboració dels PIAI’s juntament amb la resta de 

professionals del centre. 
- Formació.  

Problemàtiques ateses Persones ateses 

Consum de drogues 2 

Dificultats socioeconòmiques 
relacionades amb malaltia mental 

2 

Economia precària 2 

Barreres arquitectòniques 
internes sense possibilitat 
d’accedir a un habitatge adaptat 
degut a la situació econòmica.  

2 

Motius socio-familiars 2 

Urgència social 1 
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Infermeria i pandèmia 
Durant el període de pandèmia hi ha hagut canvis en 
el funcionament habitual. A partir de protocols i 
estratègies dirigides pels diferents departaments ha 
calgut formació per implementar les noves directrius 
que s’anaven plantejant. També ha calgut formar de 
manera interna a tot el personal (en EPIS, 
sectorització, neteja, ventilació,...). 

Pel que fa a les visites dels familiars, a mitjans de 
març es tancaven i no es van reprendre fins a mitjans 
de juny. 

Es va produir un tancament temporal que va 
finalitzar amb l’aprovació del pla de contingència i 
sectorització aïllada del centre residencial.  

Pel que fa menjadors i sales comuns ha calgut 
potenciar el treball en “grups bombolla” (unitats) 
per minimitzar contagis. Durant la pandèmia i  
essent residència vermella els àpats es feien a les 
habitacions. No és fins a setembre de 2020 que es 
reprenen àpats al menjador principal en dos torns i 
dos espais, per tal d’evitar contactes fora dels “grups 
bombolla”. 

S’han portat a terme cribratges  massius a personal i 
treballadors i sempre que es presentava 
simptomatologia compatible amb COVID. 

 

El 2020, a causa de la COVID-19, un 20,8% dels 
residents van fer ús de l’oxigenoteràpia com a 
tractament. Més del 31% dels usuaris amb 
patologies diverses (cardíaques, respiratòries, 
cognitives) va experimentar una davallada, que no 
s’ha pogut recuperar.  

El 2020 també ha estat un any on hi ha hagut un 
augment del consum d’antipsicòtics i antidepressius. 

Millores  
La nova distribució d’hores d’infermeria presencials  
ha millorat considerablement l’atenció directa a 
l’usuari i la família. 

S’ha realitzat un estadiatge d’usuaris segons un 
mecanisme estandarditzat que permet identificar els 
usuaris amb malalties cròniques complexes (PCC) o 
malalties cròniques avançades (MACA). D’aquesta 
manera, un cop identificats, durant el procés de 
malaltia es facilita la presa de decisions i 
intervencions terapèutiques a portar a terme, 
preveient-se també si cal començar amb un 
tractament simptomàtic o pal·liatiu.  

Els usuaris estan correctament identificats tan a 
l’expedient assistencial com a la història clínica 
eCAP. Es proposa avaluar-ho cada 3 mesos per si hi 
ha canvis.  

Es potencia que l’usuari pugui decidir en tot moment 
allò que desitja en cas d’empitjorament de l’estat de 
salut i pugui participar en la presa de decisions 
(intervencions/actuacions) de l’última etapa de la 
vida. Són 4 els residents que ja han redactat el 
document de voluntats anticipades (DVA). 

Es va fer una inversió per tal de preparar de manera 
més higiènica la medicació, evitant-hi errors i 
manipulacions. Es tracta d’un format de blísters 
setmanals amb tapa adhesiva i informació directa de 
l’expedient assistencial a través del programa 
GestRes. 

Es realitzen inversions en material que havia quedat 
obsolet: fonendoscopi, esfigmomanòmetre, 
termòmetres, oxiòmetres i bàscula.  

PCC; 
31,94% 

MACA; 
30,56%

NO …

MACA/ PCC
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Àrea de psicologia  
Des del servei de psicologia es desenvolupen 
intervencions principalment als serveis de residència 
assistida, centre de dia i habitatges tutelats. Oferint 
les següents activitats o accions:  

- Tallers de memòria grupals 
- Sessions individualitzades d’estimulació 

cognitiva 
- Valoracions de l’estat cognitiu 
- Atenció psicològica individualitzada 

S’ha acabat l’any amb una participació en els tallers 
de memòria d’aproximadament el 54% en residència 
assistida, el 60% en el centre de dia i un 50% en 
habitatges tutelats. Els percentatges són el resultat 
de les persones que poden gaudir-ne i decideixen 
participar-hi lliurement, ja que hi ha un gruix de 
residents que no desitgen participar (18%) o que es 
troben en una situació d’avançat deteriorament 
cognitiu, al voltant d’un 25%.  

A l’inici de 2020 s’ha incorporat una nova eina de 
treball digital.  

Es tracta d’una plataforma web interactiva 
capdavantera en l’estimulació i rehabilitació 
cognitiva anomenada “NeuronUp”. Aquesta eina 
permet fer un treball individualitzat molt més 
concret, atractiu i dinàmic. Es pot treballar tan a 
partir de la tablet com d’una pantalla o en format 
paper.   

 

A banda del servei directe als usuaris, s’ha treballat 
de forma individual i conjuntament amb l’equip 
interdisciplinar desenvolupant tasques com les 
següents: 

- Creació de material d’estimulació i fitxes per al 
taller de memòria. 

- Atenció i suport psicològic en processos de final 
de vida. 

- Comunicació i orientació a familiars en les 
diferents patologies neurodegeneratives.  

- Revisió dels usuaris que fan seguiment a unitats 
de psicogeriatria. 

- Intervenció en trastorns de conducta i conflictes 
de convivència. 
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Estat cognitiu  
A finals de 2020 hi havia un 67,2% dels residents amb 
algun tipus de deteriorament cognitiu, demència o 
altres malalties neurodegeneratives que poden 
cursar amb demència.  

Al mateix temps, a la Fundació atenem a persones 
que al llarg de la seva vida han presentat alguna 
problemàtica de salut mental (depressió, ansietat, 
esquizofrènia, ...) fet que condiciona la seva atenció. 
Tot seguit es presenta un quadre resum segons 
l’escala GDS. 

Grau de DC de residència i tutelats  % 

GDS 1 - Absència de DC 4,5 

GDS 2 - DC Molt Lleu 11,9 

GDS 3 - DC Lleu 16,4 

GDS 4 - DC Moderat 22,4 

GDS 5 - DC Moderadament Greu 17,9 

GDS 6 - DC Greu 13,4 

GDS 7 - DC Molt Greu 13,4 

TOTAL 100 

 

*DC: Deteriorament Cognitiu 

*Aquestes taules fan referència a les dades del desembre de 2020. 

Àrea de rehabilitació física 
Des del servei de fisioteràpia s’ofereix atenció 
directa en els serveis de residència assistida, centre 
de dia i habitatges tutelats.  

A la Fundació Vilademany el 92% d’usuaris de 
residència assistida van rebre tractament de 
fisioteràpia individual durant el 2020. El 8% no van 
rebre tractament de fisioteràpia individual ja que no 
en van precisar o el van rebutjar. 

Residència Assistida 
El 70% d’usuaris van participar en la teràpia grupal 
(psicomotricitat). El 30% d’usuaris no hi van 
participar degut a que eren usuaris molt depenents 
o perquè van rebutjar la teràpia. 

 

Les tècniques que treballem en el camp de la 
fisioteràpia són la teràpia manual, 
bipedestació/deambulació, fisioteràpia respiratòria i 
agents físics (TENS, infraroig, fred o escalfor local). 

Dels usuaris que van requerir tractament a 53 se’ls 
va ajudar en la bipedestació o deambulació, a 40 
se’ls va realitzar teràpia manual, 15 van necessitar 
algun tipus d’agent físic i 1 va necessitar fisioteràpia 
respiratòria. 

Centre de dia 
El 60% d’usuaris del centre de dia van participar en 
la teràpia grupal (psicomotricitat). 

El 40% d’usuaris no van participar en la teràpia 
grupal degut a patologies físiques o psíquiques o 
perquè van rebutjar la teràpia.  

Grau de DC de centre de dia % 

GDS 1 - Absència de DC 0,0 

GDS 2 - DC Molt Lleu 9,5 

GDS 3 - DC Lleu 23,8 

GDS 4 - DC Moderat 19,0 

GDS 5 - DC Moderadament Greu 33,3 

GDS 6 - DC Greu 14,3 

GDS 7 - DC Molt Greu 0,0 

TOTAL 100 
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Dels usuaris que van requerir tractament a 10 se’ls 
va realitzar teràpia manual, 3 van necessitar algun 
tipus d’agent físic , 2 van necessitar ajuda per la 
deambulació i cap va necessitar fisioteràpia 
respiratòria. 

 

El 15% d’usuaris de centre de dia van rebre 
tractament de fisioteràpia individual. 

El 85% no van rebre tractament de fisioteràpia 
individual degut a la pandèmia ocasionada per la 
covid19. A partir del març el centre de dia va 
romandre tancat durant tres mesos i quan es va 
reobrir va canviar la manera de treballar-hi. 
Actualment aquest servei es dona un dia a la 
setmana, durant dues hores aproximadament, per 
realitzar teràpia en grup (psicomotricitat) i el 
tractament individual que precisin els usuaris. 

Habitatges Tutelats 

El 55% d’usuaris d’habitatges tutelats van rebre 
tractament de fisioteràpia individual durant l’any 
2020. 

El 45% no van rebre tractament de fisioteràpia 
individual ja que no en van precisar.  

 

El 55% d’usuaris d’habitatges tutelats van participar 
en la teràpia grupal (psicomotricitat). 

El 45% d’usuaris d’habitatges tutelats no van 
participar en la teràpia grupal degut a que no tenien 
el servei contractat o no precisaven aquesta teràpia. 

Dels usuaris que van requerir tractament en 4 hi vam 
treballar la bipedestació o la deambulació, a 6 se’ls 
va realitzar teràpia manual, 3 d’ells van necessitar 
algun tipus d’agent físic i cap va precisar fisioteràpia 
respiratòria. 

El 60% d’usuaris del centre de dia van participar en 
la teràpia grupal (psicomotricitat). 

El 40% d’usuaris no van participar en la teràpia 
grupal degut a patologies físiques o psíquiques o 
perquè van rebutjar la teràpia.  
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El servei de teràpia ocupacional ofereix els següents 
programes: 

• Taller de Teràpia Ocupacional: es treballa la 
rehabilitació o manteniment de les capacitats 
motrius per tal d’aconseguir la màxima 
funcionalitat possible i autonomia en format 
grupal però treballant de forma personalitzada. 
L’objectiu que es pretén és el de mantenir les 
activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) així 
com les instrumentals (AIVD). 

• Servei d’assessorament i manteniment de 
productes de suport: oferir les ajudes tècniques 
necessàries perquè la persona pugui mantenir al 
màxim la seva autonomia. 

• Valoracions de l’estat físic de la persona: 
juntament amb fisioteràpia i infermeria s’avaluen 
les escales Barthel i Lawton & Brody. 

Ajudes Tècniques utilitzades Nombre 

Cadira de rodes 28 

Caminadors 17 

Bastó o crossa 14 

Triangle 8 

Matalàs d’aire 8 
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Activitats destacades  

Els residents de la Fundació van celebrar com és tradició 
el dia de Reis amb les seves  famílies. 

El 2020 hem pogut celebrar els 106 anys d’en Jaume. 

Més de 30 persones usuàries de diferents serveis van 
visitar la Plaça Major de Vic amb motiu de dijous llarder. 

 

Com cada any, el Carnaval omple de color el centre i els 
usuaris gaudeixen de la disbauxa durant tot el dia.  

Es va visitar  l’exposició “El calendari a pagès” al centre 
cultural Costa i Font, una activitat que ens va permetre 
veure una reproducció de la vida a pagès. 

La Principal de la Bisbal va tornar a ser present per la Festa 
Major. Ens va oferir un concert de serenates, aquesta 
vegada fora del recinte de la Fundació.  
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El concert anual de la Coral Vilademany, s’ha format per 
grups de convivència i s’ha pogut passar a les famílies en 
format digital. 

COVID-19 
Durant la pandèmia, moltes intervencions van 
quedar suspeses i per altra banda van sorgir noves 
tasques temporals degut al COVID-19, que van durar 
tota la primera onada.  

El centre presentava prou capacitat de recursos 
humans, per poder destinar unes hores de treball 
social, psicologia, dinamització i fisioteràpia en 
horari de dilluns a diumenge acompanyats del 
conductor del transport adaptat, per atendre 
aquelles persones al domicili que degut al 
tancament del servei de centre de dia o per 
circumstàncies familiars derivades del COVID19, 
havien quedat desateses.  

En l’atenció a domicili s’assegurava la cobertura de 
les necessitats alimentàries, d’higiene i presa de la 
medicació.  

Aquests professionals també es van fer càrrec de la 
necessitat d’oferir un servei de videotrucades, amb 
l’objectiu d’assegurar la comunicació dels residents 
amb els seus familiars. 

Des de treball social, conjuntament amb infermeria, 
es van portar a terme les desinfeccions d’EPI’s (3 
torns al dia de dilluns a diumenge). Es van organitzar 
torns  que s’anaven combinant per poder preparar i 
col·locar el material (EPI’s). Es van sectoritzar els 
espais i identificar el circuits. Es van elaborar  plans 
sectorials i mesures de gestió COVID-19 a partir de la 
lectura dels protocols que ens anaven dictant 
mitjançant l’assistència a webinars i reunions de la 
Regió de Catalunya Central de gestió Residencial. Al 
llarg de tot l’any 2020 s’ha elaborat i modificat el Pla 
de Contingència amb suport de psicologia.  

Dues de les tècniques, que també tenen el títol 
d’auxiliar d’infermeria, van donar suport durant les 
baixes d’algunes auxiliars junt amb la infermera 
supervisora. 

Adaptacions d’algunes intervencions:  

- Modificació dels grups d’activitats per bombolla 
de convivència i no per nivell cognitiu o 
funcional. 

- Transformació del grup de fitxes d’estimulació a 
treball individualitzat. 

- Oferir una atenció molt més personalitzada i en 
format individual. 

- Limitació dels espais de treball a causa de la 
necessitat d’un espai fix de visites de familiars. 
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Acords de col·laboració 
La Fundació va establir un acord amb l’Institut de 
Taradell amb la finalitat de col·laborar en la formació 
acadèmica de l’alumne. El projecte Giragonsa 
permet acompanyar joves durant el curs i dur a 
terme activitats de pràctica. 

També s’han portat a terme col·laboracions amb 
centres educatius i associacions de Taradell per 
desenvolupar activitats amb la finalitat de millorar la 
socialització i promoure l’autonomia de les 
persones.  

Comunicació 
La Fundació va fer 86 publicacions a les xarxes socials 
relacionades amb l'activitat quotidiana del centre, 
amb l’objectiu de comunicar i divulgar la nostra tasca 
social i assistencial. 

Aquest 2020 hem participat en publicacions de 
notícies relacionades amb la COVID-19 en mitjans de 
comunicació com Ràdio Taradell, TV3, El 9 nou, Canal 
Taronja i el 9 TV. 

https://ca-es.facebook.com/FundacioVilademany 

Reconeixements 

L'entitat Toca-sons ha homenatjat als professionals 
de la Fundació per la seva dedicació i esforç durant 
la COVID-19. 

 

Durant la pandèmia l’activitat més esperada al 
centre era la sortida a la terrassa amb música i ball. 
Una estona en la qual els professionals del centre 
donaven les gràcies a tots els usuaris. Així des dels 
balcons els usuaris podien gaudir d’una estona 
d’alegria.  

 

https://ca-es.facebook.com/FundacioVilademany
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Dades econòmiques 
En un any tan complex com ho ha estat el 2020, les 
dades econòmiques sens dubte han passat a segon 
terme ja que per davant d’aquestes s’ha prioritzat la 
salut, fet que per altra banda sempre és així a la 
nostra institució. Però sí que és cert que la 
l’excepcionalitat d’una pandèmia inesperada per 
tots ens ha posat a prova de valent. 

Precisament, degut a la pandèmia, durant el mes de 
març no va ser possible aprovar uns pressupostos 
que ens portaven a l’optimisme ja que revertien la 
situació de pèrdues de l’any 2019.  

Dos mesos més tard sí que es va poder portar a 
terme la reunió del Patronat per aprovar els 
pressupostos de l’any 2020, en un escenari 
totalment canviat i no menys incert. Era un 
pressupost realitzat sobre unes expectatives de 
reobertura a començaments d’estiu i amb un nivell 
d’ocupació menor però similar al que teníem al mes 
de febrer. 

Així, en els pressupostos es va preveure que aquest 
any probablement obtindríem els pitjors resultats 
econòmics des dels inicis de la Fundació, amb una 
previsió d’unes pèrdues de 140.937,80 €.    

Conscients d’això  s’ha treballat de valent per 
intentar minimitzar aquestes pèrdues  sense oblidar 
que en un any tan extraordinari són plenament 
justificables. 

Ingressos 
Si analitzem i comparem la previsió pressupostaria 
amb el tancament final de l’exercici, de seguida 
veiem que en el capítol d’ingressos per l’activitat hi 
ha una diferència de menors ingressos en tots els 
serveis. Especialment significativa és la davallada del 
servei de centre de dia, que és el que més ha patit 
després de la reobertura. En bona mesura pel fet 
que molts usuaris anteriors han passat a ocupar 
places vacants per les baixes ocorregudes, però 
també amb la pèrdua d’alguns usuaris per la 
desconfiança provocada per la COVID-19.  

Pel que fa al principal servei, la residència assistida, 
les previsions no s’allunyen tant ja que hem de tenir 
en compte que dues places s’han hagut de reservar 

per fer aïllaments i quarantenes i aquestes han estat 
compensades econòmicament per la Generalitat de 
Catalunya, però imputades al capítol de 
subvencions. 

En canvi aquest capítol de subvencions, ha estat 
molt superior a les previsions ja que algunes que no 
s’han obtingut es veuen compensades per altres de 
superiors al previst o fins i tot algunes no previstes. 
Destaquen les aportacions provinents de l’ICASS, 
que per diversos conceptes han anat compensant les 
pèrdues provocades per les places vacants dels 
diferents serveis.  

En l’apartat d’existències també es pot veure 
l’increment de material fungible en estoc a final 
d’any respecte del inicial. Majoritàriament elements 
de protecció del personal però també d’elements 
tèxtils que s’ha apostat per renovar més sovint. 

En el capítol d’altres ingressos només cal destacar els 
obtinguts per la indemnització d’un incident amb un 
llamp que va causar molts danys materials el passat 
mes de maig. 

Despeses   
Pel que fa als capítols de despeses cal destacar el 
gran increment que ha suposat la compra dels 
materials compensat per una menor despesa de la 
prevista en reparacions. 

Fruit també d’una major optimització de recursos 
s’ha aconseguit rebaixar la despesa prevista tan en 
el capítol de serveis independents com en el de 
subministraments. 

El gran capítol de despeses de personal s’ha 
aconseguit equilibrar. Tot i que s’ha hagut de 
contractar bastant més personal del previst 
inicialment, el fet de no haver de pagar 
indemnitzacions per acomiadaments, junt amb el 
menor cost del previst per la seguretat social, fa que 
la desviació global sigui mínima. 

Tan el capítol de les amortitzacions d’immobilitzat, 
com el de les despeses financeres han estat menors 
del previst principalment per la demora en 
l’obertura dels nous habitatges tutelats. 

El resultat final ha estat de  76.712,75 € de pèrdues. 
Un 45,57% menys de les pressupostades inicialment.
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Balanç de pèrdues i guanys 

  

Pressupost  Resultats  
Ingressos totals    1.829.954,33 €         1.877.034,05 €  
Ingressos per l'activitat      1.509.938,04 €            1.464.981,73 €  

  Residència Assistida      1.197.165,54 €            1.191.656,59 €  

  Centre de Dia         134.536,71 €               101.568,07 €  

  Habitatges Tutelats         137.457,51 €               132.038,35 €  

  Menjador Social            9.717,80 €                  8.073,21 €  

  Pisos Tutelats           31.060,48 €                31.645,51 €  

Subvencions        297.583,96 €            366.828,54 €  

 Ajuntament de Taradell         200.000,00 €               200.000,00 €  

  Conveni social (habitatges tutelats i pisos socials)           65.000,00 €                65.000,00 €  

  Conveni inversió (residència i habitatges tutelats)         135.000,00 €               135.000,00 €  

 Mancomunitat La Plana                      -   €                  1.084,60 €  

  Conveni social -   €                 1.084,60 €  

 Generalitat de Catalunya           75.183,96 €               134.155,94 €  

  Agència de l'Habitatge (pisos socials)           23.000,00 €                18.000,00 €  

  Agència de l'Habitatge (habitatges tutelats)           23.000,00 €                23.354,75 €  

  Afers Socials COVID-19 (ajuts diversos)           29.183,96 €                92.801,19 €  

 Diputació de Barcelona                      -   €                10.000,00 €  

  Subvenció entitats socials                       -   €                10.000,00 €  

 Consell Comarcal d’Osona            5.000,00 €                  9.188,00 €  

  Transport adaptat            5.000,00 €                  9.188,00 €  

 Entitats bancàries           15.000,00 €                10.000,00 €  

  CaixaBank - Subvenció directe           15.000,00 €                10.000,00 €  

 Subvencions traspassades            2.400,00 €                  2.400,00 €  

  CaixaBank – Vehicle adaptat            2.400,00 €                  2.400,00 €  

Existències                       -   €                19.354,73 €  

  Variacions existències material menjador                      -   €                     870,41 €  

  Variacions existències neteja                      -   €                  2.011,38 €  

  Variacions existències material oficina                      -   €                  2.314,08 €  

  Variacions existències uniformes                      -   €                  2.210,02 €  

  Variacions existències productes sanitaris                      -   €                  1.092,98 €  

  Variacions existències equips protecció                       -   €                  6.283,20 €  

  Variacions existències roba plana                      -   €                  4.572,66 €  

Altres Ingressos            22.432,33 €                25.869,05 €  

  Servei de menjador personal            1.182,80 €                     554,20 €  

  Servei de màquines expenedores            1.073,69 €                     801,63 €  

  Servei de perruqueria           16.918,25 €                14.723,89 €  

  Servei de podologia            3.257,59 €                  2.869,05 €  

  Ingressos financers                      -   €                        8,65 €  

  Ingressos extraordinaris                      -   €                  6.511,63 €  

  Donacions                      -   €                     400,00 €  
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Balanç de pèrdues i guanys 
 

 Pressupost   Resultats  
Despeses totals      1.970.892,12 €            1.953.746,80 €  
Despeses de l'activitat         576.189,10 €               560.274,04 €  
  Materials (neteja, cuina, oficina,..)           46.078,96 €                60.099,14 €  
  Reparacions i conservació           61.260,92 €                41.971,11 €  
  Serveis independents         302.747,11 €               294.883,48 €  
  Rèntings           14.068,08 €                13.242,10 €  
  Lloguers pisos tutelats, serveis i taxes           30.878,88 €                29.087,46 €  
  Transports i missatgeria                 52,07 €                        5,83 €  
  Assegurances           10.313,73 €                10.712,95 €  
  Serveis bancaris            5.675,99 €                13.294,19 €  
  Publicitat, propagandes               500,00 €                     327,45 €  
  Subministraments (gas, telèfon, llum,...)           89.263,27 €                78.634,12 €  
  Altres serveis (bugaderia, correus,..)           14.693,63 €                16.212,94 €  
  Tributs               656,47 €                  1.803,27 €  

Existències                       -   €                  9.885,84 €  
  Variacions existències material menjador                      -   €                     691,46 €  
  Variacions existències neteja                      -   €                  1.231,89 €  
  Variacions existències material oficina                      -   €                  2.405,86 €  
  Variacions existències uniformes                      -   €                  4.717,33 €  
  Variacions existències productes sanitaris                      -   €                     839,30 €  
  Variacions existències equips protecció                       -   €                            -   €  
  Variacions existències roba plana                      -   €                            -   €  

Despeses de personal      1.243.552,27 €            1.250.561,22 €  
  Sous i salaris personal         946.697,43 €               989.729,97 €  
  Indemnitzacions           15.000,00 €                            -   €  
  Seguretat social         268.251,33 €               256.105,72 €  
  Altres despeses i formació           13.603,51 €                  4.725,53 €  

Dotacions a les amortitzacions  de l'immobilitzat         120.000,00 €               109.376,73 €  
  Dotacions a les amortitzacions         120.000,00 €               109.376,73 €  

Despeses Financeres           31.150,75 €                23.648,97 €  
  Interessos bancaris            31.150,75 €                23.488,04 €  
  Despeses excepcionals                      -   €                     159,73 €  
  Altres despeses financeres                      -   €                        1,20 €  

Resultat d'explotació -  140.937,80 €  -         76.712,75 €  
Cash Flow (Resultat-Amortitzacions) -         20.937,80 €                32.663,98 €  
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Balanç de situació  Subtotal Total 

ACTIU 
   

 
IMMOBILITZAT MATERIAL 

 
4.270.974,21 

210 Terrenys i béns naturals 247.139,54 
 

211 Construccions 3.005.282,78 
 

212 Instal·lacions tècniques 87.365,90 
 

213 Maquinària 175.439,35 
 

215 Altres instal·lacions 99.009,00 
 

216 Mobiliari 418.257,97 
 

217 Equips per a processos de la informació 93.239,96 
 

218 Elements de transport 58.144,48 
 

231 Construccions en curs 1.760.378,75 
 

281 Amortització acumulada de l'immobilitzat material -1.673.283,52 
 

 
EXISTÈNCIES 

 
22.422,84 

301 Mercaderies 1.092,98 
 

325 Materials diversos 19.015,78 
 

328 Material d'oficina 2.314,08 
 

 
ALTRES DEUTORS  85.767,08 

440 Deutors 85.766,67 
 

473 Hisenda pública, retencions i pagaments a compte 0,41 
 

 
INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 

 
-18.879,82 

565 Fiances constituïdes a curt termini -18.879,82 
 

 
EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 

 
51.733,69 

570 Caixa 1.130,27 
 

572 Bancs i institucions de crèdit 50.603,42 
 

 
Resultats negatius de l’exercici 

 
76.712,75 

12900 Resultat de l'exercici 76.712,75 
 

TOTAL ACTIU 
  

4.488.730,75 
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PASSIU 
   

 
CAPITAL ESCRIPTURAT 

 
744.920,75 

101 Fons social 744.920,75 
 

 
RESERVES 

 
659.545,78 

115 Reserves per pèrdues i guanys i altres ajustaments 659.545,78 
 

 
RESULTAT EXERCICIS  ANTERIORS 

 
-69.050,56 

121 Resultats negatius d'exercicis anteriors -69.050,56 
 

 
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 

 
1.360.885,87 

130 Subvencions oficials de capital 1.133.508,24 
 

131 Donacions i llegats de capital 227.377,63 
 

 
DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT 

 
1.360.346,95 

170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 1.360.346,95 
 

 
ALTRES DEUTES A LLARG TERMINI  50.540,41 

185 Dipòsits rebuts a llarg termini 50.540,41 
 

 
ALTRES PASSIUS 

 
-237,54 

589 Altres passius -237,54 
 

 
DEUTES AMB ENTITATS  DE CRÈDIT 

 
152.960,62 

520 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 152.960,62 
 

 
ALTRES DEUTES A CURT TERMINI 

 
-399,98 

555 Partides pendents d'aplicació -399,98 
 

 
PROVEÏDORS 

 
97.894,08 

400 Proveïdors 107.894,08 
 

444 Patrocinadors i altres deutors -10.000,00 
 

 
ALTRES CREDITORS 

 
131.324,37 

465 Remuneracions pendents de pagament 32.208,03 
 

475 Hisenda pública creditora per conceptes fiscals 55.134,96 
 

476 Organisme de la seguretat social creditora 43.981,38 
 

TOTAL PASSIU 
  

4.488.730,75 



 

C. Jaume Balmes, 19 - 08552 Taradell - 938800375 - www.vilademany.org - fundacio@vilademany.org 

 

Finançadors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Presentació
	Informe de gestió
	Organització
	Recursos Humans
	Pràctiques
	Formació

	La Institució
	Serveis
	Servei de residència
	Servei de centre de dia
	Servei de menjador social
	Servei d’habitatges tutelats
	Servei de pisos socials

	Àrees
	Àrea d’infermeria
	Àrea de psicologia
	Àrea de rehabilitació física

	Activitats destacades
	Acords de col laboració
	Comunicació
	Reconeixements
	Dades econòmiques
	Ingressos
	Despeses


