MEMÒRIA
2021

31 MARÇ 2022

Taradell

Fundació Vilademany

Memòria 2021| 1

Contingut
Presentació ................................................................................................................................................................................. 2
La Institució............................................................................................................................................................................. 2
Presidència ............................................................................................................................................................................. 3
Informe de gestió.................................................................................................................................................................... 3
Organització* .......................................................................................................................................................................... 5
Recursos Humans ................................................................................................................................................................... 6
Pràctiques ............................................................................................................................................................................... 6
Formació ................................................................................................................................................................................. 6
Serveis......................................................................................................................................................................................... 7
Servei de residència ................................................................................................................................................................ 7
Servei d’habitatges tutelats .................................................................................................................................................... 8
Servei de centre de dia ........................................................................................................................................................... 9
Servei de menjador social ..................................................................................................................................................... 10
Servei de pisos socials........................................................................................................................................................... 10
Àrees assistencials .................................................................................................................................................................... 11
Àrea d’infermeria.................................................................................................................................................................. 11
Àrea de psicologia................................................................................................................................................................. 13
Àrea de treball social ............................................................................................................................................................ 15
Àrea de rehabilitació física ................................................................................................................................................... 15
Àrea de dinamització ............................................................................................................................................................ 17
Activitats destacades ................................................................................................................................................................ 20
Comunicació ............................................................................................................................................................................. 21
Ingressos ............................................................................................................................................................................... 22
Despeses ............................................................................................................................................................................... 22
Balanç de pèrdues i guanys ................................................................................................................................................. 23
Balanç de situació ................................................................................................................................................................ 25

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

Fundació Vilademany

Memòria 2021| 2

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. Lídia Alonso Martí, Secretària del Patronat i Regidora de Benestar Social de Taradell
Sra. Anna Ribas Casals, Metgessa Titular de l'Àrea Bàsica de Salut
Mn. Joaquim Fàbrega Navarro, Rector de la Parròquia de Taradell
Sra. Araceli Garcia Español, Representant del segon grup municipal a l'Ajuntament de Taradell
Sra. Fina Araque Serradell, Infermera Titular de l'Àrea Bàsica de Salut
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
Sr. Pau Rosique Samper, Jutge de Pau de Taradell

*Composició del Patronat a desembre de 2021

La Sra. Carme Amblàs Solà deixa de ser membre del Patronat de la
Fundació el dia 15 de juny després de formant-ne part des dels seus inicis
l’any 1996.
En l’acta del Patronat que recull la seva substitució com a Jutgessa de Pau
de Taradell se li reconeix i agraeix tota la feina feta al llarg d’aquests 25
anys.
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Presidència
Obrim pas a l’esperança
La Fundació Vilademany
ha complert 25 anys, i ho
ha fet en el moment de
sortir
del
túnel
pandèmic. De deixar
enrere el dolor i la
incertesa. La Covid-19,
que tant hem patit a la
Residència,
ens
ha
impedit una celebració
festiva commemorativa.
Personalment crec que
ara no cal: en el dia a dia s’han complert amb escreix
els objectius de tenir cura de les persones quan els
minven les forces i és el moment de recomençar
mirant al futur i no pas revivint el passat.
Abans de Nadal el director va convocar les
treballadores a un sopar festiu que ja va ser una gran
celebració per qui més s’ho mereix: les
professionals. En aquell acte, -amb la mascareta i els
tests d’antígens- els hi vaig agrair enormement
l’esforç fet durant aquests dos convulsos anys i que
no defallissin malgrat les dures condicions de la feina
i les circumstàncies que havien viscut. Vaig dir-los
que, com a Presidenta del Patronat, faria tant com
pogués per tal que les condicions de treball fossin les
més idònies, perquè com millor estiguin millors
resultats tindrem. Treballar amb persones delicades
requereix una empatia, una alegria, un estat d’ànim
positiu que s’encomani al voltant. I això es nota a la
Residència Vilademany.
Durant aquests dos darrers anys el dubte ha sigut
molt gran, però hem de confiar en nosaltres i
treballar de forma cooperativa per sortir-nos-en.
L’estructura ja la tenim, ara hem d’innovar i oferir
encara millors serveis. Al principi de la crisi ho vam
demostrar, en ser de les primeres Residències que
van aprovar un Protocol de Final de Vida, gràcies a la
perseverança d’en Pau Rosique, que permetia
acompanyar les nostres persones estimades en el
seu traspàs, malgrat que les directrius que
emanaven d’altres instàncies ho dificultaven. Es
tractava de que tothom tingués un tracte humà en
uns moments tan difícils. Que ningú marxés en
solitud.
Hi ha qui creu que la família és el millor asil dels
nostres avis. Potser. Jo mantinc que la família no es
tria, et toca la que et toca, en canvi els amics sí. Per
això penso més en fórmules de convivència diverses,

escollides, o en les desenes de models de família que
ara mateix conviuen a la nostra societat. Però el que
sí és inqüestionable és que ens cal molt amor, molta
estima, molta paciència i molta preparació
professional per a cuidar en les millors condicions
possibles els nostres adults majors, com en deien a
Mèxic, que no es poden valdre per si mateixos. Que
perdre el cap no impliqui perdre el cor. Que perdre
les cames no impliqui deixar de fer un camí de
plenitud. Endavant i gràcies a les famílies per
entendre decisions difícils que s’han hagut de
prendre per imperatiu legal. Tanquem la crisi de la
pandèmia i obrim un futur esperançador.
M. Mercè Cabanas Solà
Presidenta

Informe de gestió
De tots és conegut que l’any 2021 ha destacat de
nou per la continuïtat de la crisi sanitària derivada de
la COVID-19 iniciada el març de l’any anterior.
Començàvem l’any molt esperançats amb l’arribada
de la vacuna. Així els dies 9 i 30 de gener ja havien
rebut la primera i segona dosi la gran majoria dels
nostres usuaris i personal.
Tot i que aquell primer mes encara es van donar
quatre casos positius del virus, aquests no van tenir
conseqüències greus i la resta de l’any no vam
comptar amb cap altre cas positiu entre els usuaris.
Cert és que els canvis de protocols i de controls per
part de les autoritats de salut han sigut constants al
llarg de tot l’any i evidentment han afectat la manera
de relacionar-nos. Sobretot la relació entre usuaris i
familiars, que tot sigui dit han acceptat sempre les
nostres indicacions amb respecte i conformitat.
Més a nivell intern nostre, el 2021 el recordarem per
dos fets importants: el dia 1 d’abril celebràvem els
primers 25 anys de la nostra existència com a
Fundació i fèiem coincidir el mateix dia per celebrar
l’obertura dels nous habitatges tutelats amb una
jornada de portes obertes al nou edifici.

Fundació Vilademany

Els 16 nous habitatges rebrien els primers residents
el mes de juliol i lliuraven l’espai ocupat fins ara al
mateix edifici de la residència. Aquests moviments
permetien reocupar les habitacions de la residencia
ràpidament i incrementar la nostra capacitat
residencial fins les 72 places.
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aconseguir reduir considerablement la despesa
energètica i apostar per les energies renovables.

Aquest nou edifici, el tercer que es gestiona des de
la nostra Fundació, ha suposat una inversió total de
1.907.359,07 €, dels quals un 63,58 % s’ha obtingut
de subvencions provinents de l’Ajuntament de
Taradell, la Mancomunitat La Plana, la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya. El 36,42 %
restant s’ha finançat íntegrament des de la Fundació
amb fons propis i línies de crèdit amb l’entitat
CaixaBank.
Si bé aquesta ha estat la gran obra dels darrers anys,
hem procurat seguir renovant, ampliant i millorant
d’altres aspectes que conformen el nostre dia a dia.
Així, a l’estiu es feia una important millora en la
climatització de la residència afegint aire condicionat
als espais comuns de les 3 plantes de la residència
on hi conviuen els nostres usuaris més depenents.
També s’instal·lava un nou tendal a tota la balconada
més assolellada da la planta 1A, complementant així
el que s’havia instal·lat amb anterioritat a la planta
superior.
Seguint amb les millores de confort, cap a finals
d’any es van iniciar unes importants obres de
reforma. Es renovava completament la instal·lació
de calefacció i aigua calenta de l’edifici més antic del
complex, apostant per concentrar les calderes de
producció en un únic espai i doblar la caldera
existent. Amb l’objectiu d’aconseguir una major
eficiència i seguretat en cas d’avaria tècnica està
previst que aquestes obres finalitzin durant el primer
semestre de l’any 2022.

Pel que fa a maquinària necessària per facilitar la
feina del personal, s’ha adquirit una nova rentadora
industrial i s’ha substituït l’assecadora en l’apartat
de bugaderia. A cuina s’ha substituït el renta olles.
S’ha adquirit una nova grua de bipedestació per
facilitar les tasques de les auxiliars. S’ha ampliat el
nombre de taquilles al vestuari de personal i
finalment s’han renovat totalment les taules i
cadires de les terrasses exteriors.
Esperàvem també l’inici d’activitat als habitatges
tutelats per consolidar una plantilla estable de
personal fix que amb el nou servei arriba fins les 58
persones treballant al llarg de l’any, més les
necessàries per cobrir vacances. Destacar també que
el 70% d’aquest personal està destinat a l’atenció
directe de l’usuari.
El mes de febrer ens arriben notícies conforme el
conveni laboral que ens regeix estava en negociació
i es preveuen diferents millores. Destaca un
merescut i reivindicat augment de salaris, preveient
un 6% per l’any 2021, i un 3% els dos anys següents.
Malgrat que a finals d’any encara no s’havia publicat
als diaris oficials, el Patronat de la Fundació aprova
aquests augments a compte del nou conveni i es
retribueix al personal amb efectes retroactius abans
de finalitzar l’any.
Iniciem un 2022 amb més projectes i il·lusions,
creient que els 25 anys d’història impliquen una gran
satisfacció per tothom que ha format part d’aquest
camí, hagi estat curt o llarg. I pels que encara tenim
la satisfacció de formar-ne part, encoratjar a seguir
fent la feina ben feta tot millorant-la dia a dia.
Gràcies a totes i tots i per molts anys més.

Pensant també en la millora de temes energètics, el
mes de setembre es van instal·lar un total de 160
plaques fotovoltaiques amb capacitat per generar
fins a 72kW de potència nominal. L’objectiu és

Lluís Verdaguer Vivet
Director
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Organització*
Direcció
Lluís Verdaguer
ÀREA TÈCNICA
Treball Social
Duna Herranz
Psicologia
Constanza Rosario
Fisioteràpia
Anna Sellés
Dinamització
Eva Casassas

ALTRES
Pràctiques
Chaima Zaghdoud
Mar Arumí
Nedi Freixas
Ainara Betés
Mark Fuente
Ariadna Pedrosa
Júlia Rota
Júlia Molina
Voluntariat
Priscilla Darko
Azahara Fuentes

ÀREA ASSISTENCIAL
Medicina
CAP Taradell

Infermeria
Txus Gómez
Vinyet Morera
Meritxell Monferrer

RHS
Vinyet Morera

ÀREA SERVEIS
Administració
M. Àngels Redorta
Marta Roca
Samira Moumen
Helena Portet

Governanta
Dolors Martí

Auxiliars

Torn Matí
Núria Sánchez
Marta Torrentó
Patrícia Suárez
Elizabeth Jacho
Carme Ortiz
Maria Àvila
Telma Santos
Yolanda Vallbona
Natali Lara
Laura Gómez
Blanca Barfull

Torn Tarda
Rosa Valle
Dina Lobato
Montse Saña
Antònia Andreu
Patricia Hoyos
Carolina Pérez
Manela Martínez
Valèria Moya
Paula González
Judith Cassanys
Hovena Gutiérrez

Torn Nit
Àngels Lopez
Rosa Llevat
Antonia Costa
Valèria Rodríguez
Eli Gonzalez
Vanessa Gecks

Reforç
Meritxell Comas
Mª Carme Bayer
Lídia Varela
Anas Ighsaine
Habitatges
Tutelats
Xantal Domènech
Ceci Carpi

Neteja i Bugaderia
Cinta Verdaguer
Pepi Tordera
Verónica Vilalta
Patricia Romero
Karen Balseca
Diana Mabel
Maria Espinales
Laura Alguilaga

Menjador
Dolors Pratdesaba
Mari Ortega

Xòfer i
manteniment
Xavier Güell

*Relació de personal en plantilla a 31 de desembre de 2021
També han format part del nostre equip humà al llarg de l’any:
Laura Moreno, Rocio Garcia, Laia Dalmau, Sira Garriga, Bea Barragan, Kati Arteaga, Pili Martín, Paula Avilés,
Paula Ferrer, Núria Roquer, Júlia Rota, Judit Guzman, Cristina Guitart, Naiara Tendero, Tània Vergara, Andrea
Fernandez, Jennifer Arroyo, Fadwa Es Salaoui, Cèlia Codina, Judit Güell, Valeria Díaz, Ángela Rubio, Karolin
Estrada, Georgina Signorini, Paula Molina, Toni Molina, Soumiya Maimouni, Pilar Sanglas, Laura Márquez, Maria
Chandre, Denisa Bontea, Maria Moreno, Pilar Bassols, Jamila Badi, Anna Boixadós, Carme Pérez, Rosa Amèrica
Llivicota, Martina Gil, Ruth Nieto, Mireia Puigrodon, Eghosa Osahenwinda.
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Pràctiques

Recursos Humans
Categoria professional

Plantilla Substitucions

Direcció

1

Administració

2

Recepció

2

1

Infermeria

3

1

Gerocultores

34

27

Psicologia

1

Treball social

1

Dinamització

1

Fisioterapeuta

1

Menjador

2

Governanta

1

Neteja

8

1

Conductor

1

1

Cuina

4

Metgessa

1

Perruquera

1

Podòloga

1

Tipus de places

•
•
•
•
•
•

UVic - Universitat Central de Catalunya
Institut Antoni Pous i Argila
Vedruna Escorial Vic
Associació Sant Tomàs
IES Taradell
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Pràctiques professionals
3

Practiques professionals d’infermeria

1

Pràctiques professionals d’auxiliars

6

Col·laboració en formació acadèmica

3

Formació

Indefinits Temporals

Plantilla base

55

Substitucions vacances

18

3

Substitucions IT

16

Externs laborals

4

Externs autònoms

3
CURS
Primers auxilis per a personal de
residencia
Formació i informació sobre riscos i
mesures preventives
El procés d’atenció a la persona en un
centre residencial
Tratamiento de las alteraciones
conductuales en la enfermedad de
Alzheimer y en otros procesos
neurológicos

Edat del personal
> 55 anys

10

46 - 55 anys

21

36 - 45 anys

8

26 - 35 anys

13

18 - 25 anys

6
0

S’ha comptat amb 10 alumnes dels 6 centres amb els
que tenim convenis de col·laboració per la
realització de pràctiques professionals i formacions
acadèmiques:

5

10

15

20

25

Hor. Pers.
2

45

2

20

14

1

60

1

S’han realitzat 204 hores de formació, impartides a
un total de 65 treballadors/es del centre.
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Serveis

S’ha seguit acompanyant les famílies en la tramitació
dels graus de dependència, fent especial èmfasi en
possibles revisions a grau II i III que donen dret a
prestació econòmica per part d’ICASS.

Servei de residència
És un servei d’acolliment residencial que pot ser
temporal o permanent per persones grans.
Els objectius dels serveis de residència assistida es
basen en donar una atenció integral a aquelles
persones, que degut a dificultats esdevingudes de
raons sociofamiliars, d’edat o de salut, necessiten
suport 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.
A partir de juliol i arrel de l’obertura dels nous
habitatges tutelats s’amplia la capacitat residencial
en 12 usuaris més, arribant a disposar actualment de
72 places.

Activitat 2021
Persones ateses:

En nombres absoluts comparatius amb l’any anterior
hi ha una persona menys dins del grup dels
autònoms, han augmentat en 5 les persones amb
grau I, en 4 les persones amb grau II i en 3 les
persones amb grau III de dependència.
L’augment de places i l’augment de dependència
dels nostres usuaris, s’ha compensat amb l’augment
de 2 auxiliars de geriatria en cada torn, en total 6
gerocultores més.

2021: 90 (29 homes, 61 dones)
2020: 78 (25 homes, 53 dones)
2019: 81 (23 homes, 58 dones)
Places totals: 72

Servei de residència

Places col·laboradores: 14
Edats del servei de residència

Nombre de persones

Entre 65 i 69 anys

1

Entre 70 i 79 anys

13

Entre 80 i 89 anys

37

Majors de 90 anys

18

*Aquestes taules fan referència a les dades del desembre de 2021

L’edat mitjana dels nostres usuaris a final d’any era
de 85,36 anys.
Al llarg de tot l’any 2021 s’ha mantingut una plaça
reservada buida seguint les instruccions de Salut i
Afers Socials amb la finalitat de poder fer aïllaments
en cas de brot pandèmic.

Persones

%

Autònoms

3

4,35 %

Dependència Grau I

13

18,84 %

Dependència Grau II

34

49,28 %

Dependència Grau III

19

27,53 %
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Servei d’habitatges tutelats
Els habitatges tutelats volen donar una resposta
alternativa a totes aquelles persones grans
autònomes, que per circumstàncies socials o
familiars, busquen una alternativa 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.

residència, exceptuant el cost de l’habitació, tots els
altres son opcionals:
• Servei de menjador
• Servei assistencial
• Servei de neteja
• Servei de bugaderia
• Servei d’activitats

Els habitatges tutelats compten amb presència de
personal de la Fundació entre les 8 del matí i les 9
del vespre. Fora d’aquest horari es compta amb el
personal de la residència per desplaçar-se en cas
d’urgència.

Activitat 2021
Persones ateses:
2021: 31 (15 homes, 16 dones)
2020: 16 (6 homes, 10 dones)
2019: 18 (6 homes, 12 dones)
Places Totals: 33
Tipologia de perfil d’usuari:

El dia 1 d’abril, coincidint amb els 25 anys dels
primers habitatges tutelats de la Fundació es va
portar a terme una jornada de portes obertes del
nou edifici del carrer Ramon Pou.

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 dels usuaris

Persones ateses

El nou edifici està dotat d’un total de 16 habitatges
amb capacitat de fins a 33 persones. Aquest
habitatges poden ser utilitzats individualment, per
parelles o amb habitació i bany independents però
compartint la sala d’estar i cuina.

< de 65 anys

1

Entre 65 i 69 anys

1

Entre 70 i 79 anys

6

Entre 80 i 89 anys

11

S’hi ofereixen els mateixos serveis que els antics
habitatges tutelats i a diferència dels serveis de

Majors de 90 anys

1

*Aquestes taules fan referència a les dades del desembre de 2021.
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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.

Activitat 2021
Persones ateses:
2021: 40 (9 homes, 31 dones)
2020: 47 (8 homes, 39 dones)
2019: 53 (6 homes, 47 dones)
Places totals: 40
Places col·laboradores: 5
Edats dels usuaris

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, de Taradell, o qualsevol altre poble de la
comarca, que necessitin una atenció personalitzada
i que desitgin utilitzar aquest servei pel període de
temps que considerin necessari.
La gran flexibilitat d’assistència per franges i per dies
de la setmana, així com l’elecció dels àpats
necessaris en funció de l’assistència, faciliten l’
atenció professional combinada amb la vida familiar.

Persones ateses

< 70 anys

1

Entre 70 i 79 anys

6

Entre 80 i 89 anys

17

Majors de 90 anys

5

*Aquestes taules fan referència a les dades del desembre de 2021.

Servei de centre de dia

Persones ateses

%

Autònoms

1

3,70

Dependència Grau I

8

29,63

Dependència Grau II

16

59.26

Dependència Grau III

2

7,41

L’edat mitjana dels nostres usuaris a final d’any era
de 82,48 anys.

Oferim servei de transport adaptat amb rutes de
matí, migdia i vespre a tots els municipis d’Osona
Sud.

Memòria 2021| 10

Fundació Vilademany

Servei de menjador social

Servei de pisos socials

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.

Són pisos destinats a persones en situació de risc
d’exclusió social. Se’ls estableix un lloguer econòmic
per poder assegurar un habitatge digne i se’n fa
seguiment conjunt amb els serveis socials
municipals.

Activitat 2021
Persones ateses:
2021: 7 (7 homes)
2020: 9 (7 homes, 2 dones)

Activitat 2021

2019: 12 (9 homes, 3 dones)

Persones ateses:

Places totals: 30

2021: 19 (10 homes, 9 dones)

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.

2020: 11 (5 homes, 6 dones)
2019: 9 (4 homes, 5 dones)
Places Totals: 21
Places d’urgència social: 2
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 dels usuaris

Edats dels usuaris

Persones ateses

< 65 anys

3

Entre 65 i 70 anys

0

Entre 70 i 85 anys

0

>85 anys

4

*Aquestes taules fan referència a les dades del desembre de 2021.

Persones ateses
(sense comptar menors)

Entre 40 i 49 anys

4

Entre 50 i 59 anys

3

Entre 60 i 69 anys

4

Majors de 70 anys

3

*Aquestes taules fan referència a les dades del desembre de 2021.
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Àrees assistencials
Àrea d’infermeria
El centre disposa de 3 infermeres que realitzen una
cobertura assistencial de les 6h a les 23:30h entre
setmana i els caps de setmana de 8h a 20h.
Durant el segon trimestre de l’any s’ha intentat
cobrir amb personal d’infermeria les 24 hores del dia
i els 7 de de la setmana. Però per manca de
professionals disponibles es va haver de retornar a
la cobertura esmentada.
Fora d’aquesta franja es compta amb auxiliars
preparades per poder oferir una atenció directe a
l’usuari i actuar davant de qualsevol necessitat o
urgència.
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.
Oferim:
- Atenció assistencial i centrada a la persona.
- Resolució de qualsevol incidència mèdica que
pugui sorgir en contacte amb el metge/ssa.
- Recolzament al metge/ssa del centre d’atenció
primària.
- Comunicació constant amb familiars.
Les activitats que es porten a terme:
- Analítiques i vacunacions
- Controls de salut periòdics, visites mèdiques,
seguiments a especialistes, etc...
- Prevenció de lesions cròniques
- Tractament de lesions per pressió, cròniques, etc...
- Preparació dels blisters i administració de la
medicació.
- Registre i actualització de l’expedient assistencial
de cada usuari.
- Elaboració i revisió de protocols.
- Assessorar i ajudar a l’equip de gerocultors/es.
- Control de menús i dietes dels usuaris.
- Acompanyament i suport a l’usuari i família.
- Acompanyament en final de vida.
- Informar i acompanyar a les famílies.

- Elaboració dels PIAI’s juntament amb l’equip
interdisciplinari del centre.
- Formació
Segons la complexitat dels usuaris MACA/PCC i fent
la comparació envers l’any 2020, han augmentat els
usuaris amb perfil PCC (patologies cròniques
complexes) a causa de les davallades funcionals, en
canvi, els usuaris amb perfil MACA (malalties
cròniques avançades) han disminuït.
NO CLASSIFICATS
29%

PCC; 46%

MACA
25%

Pandèmia i vacunació
Arrel de la pandèmia iniciada al 2020, però que ha
tingut una continuïtat moderada al llarg d’aquest
any, es van realitzar canvis al funcionament habitual.
S’han seguit els protocols que s’han actualitzat
constantment des del Departament de Salut i a
partir d’aquí, s’han anat implementant diferents
estratègies per poder frenar i prevenir dels casos
Covid19.

Hem estat en tot moment recolzats pels diferents
professionals del centre d’atenció primària.
Per altre banda, també ha calgut anar formant al
personal respecte: EPI’s, sectorització, circuits,
neteja, ventilació...
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En els menjadors i sales comuns, s’ha necessitat
potenciar el treball en grups bombolla per unitats
amb l’objectiu de minimitzar els contagis.

El personal de la residència també va gaudir de
l’oportunitat de vacunar-se en les mateixes dates.
Durant el 2021 hi ha hagut només 4 casos de COVID
positiu i fou just després de rebre la primera dosi de
la vacuna. Sens dubte arrel de la vacunació, que es
va portar a terme els dies 9 i 30 de gener, la situació
pandèmica a la residència va canviar radicalment. La
tercera dosi es va administrar principalment el dia 17
de desembre.
Tot i la vacunació s’han continuat portant a terme
cribratges massius als residents si sortien signes o
símptomes compatibles amb COVID o també si eren
contacte estret d’algun familiar positiu.
Alguns usuaris amb patologies cròniques diverses
havien experimentat una davallada funcional que no
s’ha pogut recuperar.
No obstant tot, comparativament amb l’any 2020,
els efectes de la pandèmia han estat radicalment
menors, fet que no ens ha fet abaixar la guàrdia.
Referent als cribratges massius al personal, s’han
portat a terme al llarg de tot l’any segons
estipulaven els protocols vigents.

Pel que fa les visites dels familiars, s’han anat seguint
de manera continua els protocols que estaven
vigents i s’han hagut portar a terme la realització de
test d’antígens ràpids als familiars no vacunats o s’ha
hagut de demanar que presentessin el passaport
Covid, d’aquesta manera, també s’ha pogut portar
un registre en el cas de que sortís un cas confirmat
de COVID i poder fer el rastreig de contacte estret.

Millores
La nova distribució horària, amb més hores de
presència d’infermeria, a millorat de manera
considerable l’atenció directe a l’usuari i les famílies.
S’han anat realitzant diverses inversions en material
obsolet o malmès: electrocardiograma, oxiòmetres,
termòmetres i tensiòmetres.
S’ha aplicat un nou tractament en les úlceres amb
afectació interna, consistent en aplicar apòsits de
iodosorb, millorant així aquest tipus de cures.
S’ha format el personal del centre en primers auxilis.

Fundació Vilademany

Àrea de psicologia
Per aconseguir un envelliment satisfactori és
necessari proporcionar una atenció integral des del
punt de vista biopsicosocial.
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Aquest instrument s’ha combinat amb l’ús de
recursos físics, estimulants i significatius pels
residents, com ara imatges, elements quotidians,
cançons, entre d’altres.

En aquest sentit, es considera imprescindible
establir un programa de psicologia per proporcionar
resposta a les necessitats garantint el benestar físic i
psíquic dels residents. Des de la Fundació
Vilademany 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 d’estimulació multisensorial.
Sessions individuals d'estimulació cognitiva.
Valoracions de l'estat cognitiu.
Atenció psicològica individualitzada.

Durant tot el 2021 s’ha mantingut i especialitzat l’ús
de la plataforma interactiva NeuronUp, ampliant i
aprofitant al màxim el seu rendiment, tant en
sessions individuals com grupals per a treballar
l’estimulació cognitiva o exercitar àrees concretes de
les funcions cognitives que es troben alterades en la
persona.

A finals del 2021, i com a experiència pilot, es va
poder fer un trasteig de l’experiència de Realitat
Virtual amb VR Pharma. L’activitat individualitzada
permetia millorar l’estat cognitiu i emocional de
l’usuari contribuint positivament en la percepció de
benestar, minimitzant els nivells d’ansietat i la
percepció del dolor.
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A banda del servei directe als residents, s’ha
treballat de forma individual i conjuntament amb
l’equip interdisciplinari desenvolupant tasques com
les següents:
- Confecció de material significatiu d’estimulació pel
Taller de Memòria i específic per les plantes.

Estat cognitiu
En els diferents serveis de la Fundació Vilademany
s’atenen a persones amb algun tipus de
deteriorament cognitiu, demència o altres malalties
neurodegeneratives. Al mateix temps, atenem a
persones que al llarg de la seva vida han presentat
alguna problemàtica de salut mental (trastorn
d’ansietat, depressió, esquizofrènia, entre d’altres)
fet que condiciona la seva atenció. A continuació es
presenta un quadre resum en el qual es pot veure el
percentatge de deteriorament cognitiu a finals de
l’any 2021 segons l’Escala Cognitiva de Lobo:
GRAU DE
DETERIORAMENT
COGNITIU

- Creació i organització de sessions d’Estimulació
Multisensorial orientades a persones amb un
elevat grau de dependència i deteriorament
cognitiu, juntament amb Dinamització.
- Atenció i suport psicològic en processos de final de
vida.
- Coordinació, elaboració i comunicació dels Plans
d’Atenció i Vida (PAV’s) dels usuaris de la
residència a les famílies.
- Visites de valoració i informació dels nous
Habitatges Tutelats juntament amb Treball Social.
- Assessorament i orientació a familiars en diferents
patologies neurodegeneratives.
- Revisió dels usuaris que fan seguiment a unitats de
psicogeriatria i salut mental.
- Valoració neuropsicològica, diagnòstic emocional i
conductual i l’elaboració del corresponent informe
psicològic.
- Intervenció en trastorns de conducta i en
conflictes de convivència.
- Acompanyaments i visites a domicili en persones
amb poc suport familiar o dificultats de
desplaçament.
- Participació en les activitats generals del centre
(sortides, activitats generals i festes).

RESIDÈNCIA

HABITATGES

CENTRE

ASSISTIDA

TUTELATS

DE DIA

GDS 1 ABSÈNCIA

3%

10%

0%

GDS 2 MOLT LLEU

8%

10%

11%

GDS 3 LLEU

21%

53%

30%

GDS 4 MODERAT

15%

21%

11%

GDS 5 MODERAT-GREU

13%

6%

26%

GDS 6 GREU

20%

0%

11%

GDS 7 MOLT GREU

20%

0%

11%

*Aquestes taules fan referència a les dades del desembre de 2021.
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Àrea de treball social
El treball social a la Fundació Vilademany vetlla per
donar resposta a les necessitats de les persones
grans i les seves famílies. Per dur a terme la millor
atenció possible es valora la situació social de la
persona amb l’objectiu de donar informació dels
diferents serveis sanitaris, socials i comunitaris que
disposem.
Realitzar una valoració social implica analitzar les
diferents àrees de l’entorn de la persona, com ara: la
salut, la necessitat social, el factor econòmic, etc.
Tenint en compte aquests aspectes és important
conèixer els diversos serveis que ofereix la Fundació,
les diferents disciplines que la conformen, així com
saber les potencialitats que es poden brindar per tal
de poder donar una resposta adient a les necessitats
de cadascú.
Per fer aquest procés cal estar en constant anàlisi
amb els punts forts que ens fan destacar com a
entitat social, com també ser conscient dels factors
negatius de l’entorn i com aquests poden repercutir.
Debilitats

Amenaces

o Augment del grau de
dependència
dels
usuaris.
o Cost del servei.
o Desplaçament.

o Escassetat professionals
de l’àmbit sanitari.
o Impacte de la crisi
econòmica sobre la
població.
o Sentiment d’abandó per
part de les famílies.
o Impacte de la COVID-19
a diferents nivells.

Fortaleses

Oportunitats

o Professionals
amb
formació qualificada i
constant.
o Atenció individual d’un
equip interdisciplinar.
o Furgoneta adaptada
pel transport d’usuaris.
o Incorporació de les
noves tecnologies com
a eina d’intervenció.
o Bonificació per les
persones de Taradell.

o Envelliment
de
la
població.
o Influència positiva.
o Professionalització del
sector.
o Increment de confiança
en recursos residencials.

A partir de la realització d’un estudi utilitzant l’eina
anomenada: DAFO, que permet analitzar els punts
forts i dèbils que té la nostra entitat i les oportunitats

i amenaces que li són repercutides per el medi
extern. tenim una perspectiva global per poder
explotar tots aquells punts que suposin fortaleses i
oportunitats per la residència. A fi de tenir un únic
objectiu: donar una atenció integra a la persona
resident creant un espai on la persona se senti
segura i a gust.
Mentre la Fundació tingui cura de portar-ho a terme
s’eliminen les possibles debilitats i amenaces que
poden anar sorgint.

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

Residència Assistida
A la Fundació el 77 % d’usuaris de residència
assistida van rebre tractament individualitzat el
2021 mentre que el 23 % no en van rebre ja que no
el van precisar o el van rebutjar.
El 51 % van participar en la teràpia grupal
(psicomotricitat) i el 49 % 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,
la
bipedestació/deambulació i els agents físics ( TENS,
infraroig, fred o escalfor local).
Dels usuaris que van requerir tractament a 31 se’ls
va ajudar en la bipedestació o deambulació, a 17
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se’ls va realitzar teràpia manual i 15 van necessitar
algun tipus d’agent físic.

Centre de dia
El 68 % d’usuaris del centre de dia van participar en
la teràpia grupal (psicomotricitat).
El 32 % no van participar en la teràpia grupal degut
a patologies físiques o psíquiques o perquè van
rebutjar la teràpia.
El 9,5 % dels usuaris de centre de dia van rebre
tractament individualitzat mentre que el 90,5% no
en van rebre.

Dels 20 usuaris que hi resideixen 6 participen en la
teràpia grupal ( 30%).

Tractaments
100%
80%
60%
40%
20%
0%

RA

CD
T. Individual

Dels usuaris que van requerir tractament a 1 se l’hi
va realitzar teràpia manual, 0 van necessitar algun
tipus d’agent físic i 2 van necessitar ajuda per la
deambulació.
Actualment aquest servei es dóna dos dies a la
setmana ( dimarts al matí i dijous a la tarda) per
realitzar teràpia en grup ( psicomotricitat) i el
tractament individual que precisin els usuaris.

Habitatges Tutelats
Als habitatges tutelats s’ofereix el servei de teràpia
grupal (psicomotricitat) que es porta a terme el
dimecres a la tarda entre aquells usuaris que així ho
desitgen.
A banda de les teràpies grupals, i durant els pocs
mesos que s’ha portat a terme aquest servei també
vam realitzar una sortida al parc lúdic per realitzar
exercici físic a través dels aparells que hi ha.

HT
T. Grupal

Gràfica resum del percentatge de tractaments
individuals i grupals que es donen en cada servei.

Tipus de tractament individual
35
30
25
20
15
10
5
0

RA

CD

Bipedestació/deambulació
T. Manual
Agents físics

Gràfica sobre la tipologia de tractaments individuals
que es donen en els serveis de residència assistida i
centre de dia.

Fundació Vilademany
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Àrea de dinamització
Dinamitzar és donar vida, crear i despertar
inquietuds, mantenir i millorar l’atenció i la qualitat
de vida, a partir d’activitats socials, culturals i
lúdiques.
Totes elles es coordinen amb la resta de l’equip, i el
que volem aconseguir és fomentar un envelliment
actiu, i valorar la gent gran.
En el centre, les festes i les celebracions són una
manera de compartir i mantenir les tradicions, ens
orienten en el temps i ens augmenten la
socialització.

Aprofitem les tradicions per estimular els sentits.

Per Sant Jordi vàrem visitar el centre del poble amb un
trenet turístic.

La tradició dels Reis és un dels moments més esperats de
l’any, i més màgics de totes les festes de Nadal.

Les calçotades també s’han convertit en una tradició.

El carnaval es converteix en una festa, plena de música i
de colors. El personal de la casa provoca riures i somriures
al llarg de tota la setmana.
L’any 2021 la temàtica escollida va ser la lluita contra el
Coronavirus.

Per Sant Joan vam comptar amb un espectacle molt
treballat per part del personal de la casa.
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Les castanyeres visiten cada any el nostre centre a la
tardor.

Concert de Serenates amb l’orquestra Venus en el marc
de la Festa Major i ofert per l’Ajuntament de Taradell. Un
acte que es repeteix des de fa ja 15 anys.

Concert d’ “Els Havanerus de L’Esquirol”.

La Coral Vilademany, formada per usuaris de la Fundació
va actuar dins els actes de la Festa Major davant de
familiars i amics, i per Nadal juntament amb les tres
escoles del poble van fer un concert multitudinari.

Aquest any s’han pogut recuperar les sortides i excursions
que tant havíem trobat a faltar.

Concerts i espectacles que es porten a terme durant
l’any, Playback de Torelló, balls en línia a càrrec del grup
dels Hostalets de Balenyà o “Els Havanerus de l’Esquirol”

Visita al Museu Episcopal de Vic.

Fundació Vilademany
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L’equip vetlla per portar a terme altres activitats
significatives. Intervencions en l’àmbit quotidià i
terapèutiques, una manera de mantenir el seu
benestar i desenvolupar una vida més propera a la
realitat.

Activitats pensades segons les necessitats i els
gustos de cada usuari.

Dins aquestes activitats hi ha els tallers de
reminiscència, una tècnica d’estimulació cognitiva a
través d’un record vivencial o d’experiències
passades.

Espais individuals que respecten els desitjos dels
nostres usuaris i també el de les famílies en el
moment de rebre visites.

És important conèixer les històries de vida de
cadascun dels nostres usuaris per així poder
personalitzar les activitats que es porten a terme.

La implicació de la família en combinació amb les nostres
tècniques és fonamental per aconseguir una estada al
nostre centre el més complaent possible.

Fundació Vilademany
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Activitats destacades

L’1 d’abril la Fundació va celebrar els 25 anys, malgrat les
restriccions per la COVID-19, algunes activitats es van
poder portar a terme.

Els joves del Puntal, amb la col·laboració d'Areté i
Osonament, ens van obsequiar amb una menjadora
d'ocells. Es va posar instal·lar als jardins de la residència.

La Fundació ha col·laborat amb un projecte Artístic
Comunitari de la Basílica Sagrada Família. L’escultura ha
estat formada per 2100 pedres pintades pels col·lectius:
gent gran i persones amb diversitat funcional.

En els Habitatges Tutelats recentment oberts es va
celebrar una arrossada i un concert, podent treballar la
convivència entre els nous usuaris.

El Parc de les Olors juntament amb els nostres usuaris van
enjardinar un espai de la residència amb plantes
aromàtiques.

Treballem projectes inter-generacionals amb les escoles i
l’institut, sempre amb la finalitat de crear un espai entre
joves i gent gran.

Fundació Vilademany

Comunicació
La Fundació Vilademany va fer 78 publicacions a les
xarxes socials relacionades amb l'activitat del dia a
dia amb l’objectiu de comunicar tot allò que es porta
a terme al centre.
https://ca-es.facebook.com/FundacioVilademany
També hi ha hagut publicacions en els mitjans de
comunicació locals com Taradell.com de les
activitats, de l’aniversari de la Fundació i de
l’obertura dels nous Habitatges Tutelats.
Els mitjans de premsa comarcal també s’han fet
ressò de les principals notícies a l’entorn de la
Fundació.
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Dades econòmiques
L’any que tanquem, el primer que encaràvem sent
coneixedors dels efectes negatius de la pandèmia en
tots els sentits, era també l’any que es posaria en
funcionament el servei d’habitatges tutelats.
Aquests dos fets havien de tenir efectes econòmics
més o menys certs o incerts, tant pels efectes del
canvi de seu, com l’ampliació de places d’habitatges
tutelats, però també pel fet que implícitament
s’ampliaven 12 places de residència assistida.
L’augment progressius de la plantilla de personal
també havia de tenir la seva repercussió
Així, en els pressupostos aprovats el novembre de
2020 ja es preveia un resultat d’explotació negatiu
de 45.292,75.
Conscients d’això s’ha seguit treballant per intentar
minimitzar aquestes pèrdues, per altra banda
justificables per l’excepcionalitat de la pandèmia i
per la posada en marxa d’un nou servei associat a un
nou edifici recentment construït.

Ingressos
Analitzant i comparant la previsió pressupostaria
amb el tancament final de l’exercici, és evident que
no s’han assolit els ingressos previstos per l’activitat
ja que en la previsió s’havia comptat amb l’ampliació
de places just a començaments d’any. Finalment
aquest fet es va produir just en començar la segona
meitat de l’any, sis mesos més tard del previst .
Igualment tampoc es van assolir els ingressos
previstos en els tres serveis de menor impacte
econòmic: centre de dia, menjador i pisos socials.
Fent evident que la recuperació dels efectes de la
COVID-19 serien més lents del previst
pressupostàriament.
En el capítol de subvencions, sí que podem veure
que les aportacions finals rebudes estan molt per
sobre del previst inicialment. Majoritàriament per
les aportacions provinents de la Generalitat de
Catalunya i motivades per l’excepcionalitat de la
pandèmia. També per l’inici de la comptabilització
periodificada de les subvencions rebudes de
diferents administracions per l’execució de l’obra
dels habitatges tutelats.

Els ingressos provinents d’altres serveis també han
estat superiors en més de 10.000 € als previstos
inicialment.

Despeses
Pel mateix motiu de l’endarreriment en la posada en
funcionament dels habitatge tutelats, algunes
partides de despeses han estat considerablement
menors al previst.
Així les despeses inherents a l’activitat han estat un
8,66% menors. Tot i que el capítol de materials s’ha
desviat negativament, destacar en positiu que les
despeses per subministraments s’han reduït en un
9,15%, fruit de la instal·lació de panells fotovoltaics
a partir del mes de setembre i a un millor control
energètic dels consums principals.
El principal capítol de despeses és el de costos de
personal. Aquest s’ha desviat en gairebé un 4%
sobre el previst, motivat principalment per
l’augment del conveni del sector en un 6% amb
efectes des del dia 1 de gener, fet que no s’havia
anunciat en el moment de l’aprovació del
pressupost.
Esmentar també que a partir del mes de març ja es
comptava amb el personal necessari per l’obertura
del nou edifici, donat que la posada en marxa així ho
requeria si es volien fer ingressos immediats, com
així ho requeria la gran demanda que hi va haver.
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 61.873,02 € de pèrdues.
La desviació sobre el previst és de 16.580,27 €
negatius.

Auditoria
Des de l’any 2014 la Fundació Vilademany audita els
comptes a través de l’empresa Forward Economics,
que emet el seu informe per encàrrec del Patronat.
Aquesta auditoria és aprovada pel Patronat de la
Fundació i posteriorment se’n dóna coneixement al
Ple de l’Ajuntament de Taradell, juntament amb la
memòria anual.
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Balanç de pèrdues i guanys
Ingressos totals

Ingressos per l'activitat
Residència assistida
Centre de dia
Habitatges tutelats
Menjador social
Pisos socials
Subvencions
Ajuntament de Taradell
Conveni social (habitatges tutelats i pisos socials)
Conveni inversió (residència i habitatges tutelats)
Mancomunitat La Plana
Conveni social
Generalitat de Catalunya
Agència de l'Habitatge (pisos socials)
Agència de l'Habitatge (habitatges tutelats)
Departament de drets socials COVID-19
Diputació de Barcelona
Subvenció entitats socials
Consell Comarcal d’Osona
Transport adaptat
Entitats bancàries
CaixaBank - Subvenció directe
Subvencions traspassades
Ajuntament de Taradell – Habitatges tutelats
Diputació de Barcelona – Habitatges tutelats
Mancomunitat La Plana – Habitatges tutelats
Generalitat de Catalunya – Habitatges tutelats
CaixaBank – Vehicle adaptat
Existències
Variacions existències cuina i menjador
Variacions existències productes de neteja
Variacions existències roba plana
Variacions existències material oficina
Variacions existències uniformes
Variacions existències equips protecció
Variacions existències productes sanitaris
Altres Ingressos
Servei de menjador personal
Servei de màquines expenedores
Servei de perruqueria
Servei de podologia
Ingressos bonificació formació
Ingressos indemnitzacions assegurances
Ingressos extraordinaris ICASS
Donacions

Pressupost

2.206.488,72 €
1.903.451,71 €
1.487.344,90 €
124.524,96 €
246.512,17 €
10.304,16 €
34.765,52 €
279.200,00 €
200.000,00 €
65.000,00 €
135.000,00 €
- €
- €
46.800,00 €
18.000,00 €
28.800,00 €
- €
10.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
2.400,00 €
- €
- €
- €
- €
2.400,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
23.837,01 €
840,00 €
800,00 €
18.668,77 €
3.528,24 €
- €
- €
- €
- €

Resultats

2.173.590,71 €

1.685.436,96 €
1.413.750,09 €
106.259,40 €
134.850,67 €
8.793,84 €
21.782,96 €
438.238,74 €
200.000,00 €
65.000,00 €
135.000,00 €
1.084,60 €
1.084,60 €
180.341,84 €
18.000,00 €
28.800,00 €
133.541,84 €
5.022,58 €
5.022,58 €
8.963,61 €
8.963,61 €
- €
- €
42.826,11 €
16.666,67 €
14.070,27 €
6.666,67 €
3.022,50 €
2.400,00 €
14.641,38 €
620,91 €
967,69 €
3.004,36 €
2.637,15 €
2.323,25 €
3.978,89 €
1.109,13 €
35.273,63 €
340,60 €
840,78 €
17.280,09 €
3.930,30 €
2.575,00 €
2.683,01 €
7.623,85 €
- €
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Despeses totals

Despeses de l'activitat
Materials
Arrendaments
Lloguers
Reparacions i conservació
Serveis independents
Transports i missatgeria
Assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propagandes
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Existències
Variacions existències cuina i menjador
Variacions existències productes de neteja
Variacions existències roba plana
Variacions existències material oficina
Variacions existències uniformes
Variacions existències equips protecció
Variacions existències productes sanitaris
Despeses de personal
Sous i salaris personal
Indemnitzacions
Seguretat social
Altres despeses i formació
Dotacions a les amortitzacions de l'immobilitzat
Dotacions a les amortitzacions
Despeses Financeres
Altres despeses

2.251.781,47 €

2.235.463,73 €

-45.292,75 €

-61.873,02 €

678.323,43 €
70.233,56 €
14.050,68 €
30.878,88 €
69.513,02 €
349.768,00 €
61,65 €
13.965,33 €
4.979,30 €
1.081,95 €
107.188,94 €
16.526,96 €
75,16 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1.368.121,39 €
1.042.172,17 €
6.000,00 €
312.651,65 €
7.297,56 €
169.199,38 €
169.199,38 €
35.981,27 €
156,00 €

Resultat d'explotació

Cash Flow (Resultat-Amortitzacions)

123.906,63 €

624.241,43 €
81.512,81 €
12.912,43 €
25.261,24 €
61.658,28 €
304.528,58 €
48,51 €
14.039,26 €
4.111,85 €
1.191,96 €
98.120,17 €
19.198,15 €
1.658,19 €
19.354,73 €
870,41 €
2.011,38 €
4.572,66 €
2.314,08 €
2.210,02 €
6.283,20 €
1.092,98 €
1.422.577,92 €
1.110.853,89 €
- €
301.826,86 €
9.897,17 €
136.058,57 €
136.058,57 €
33.231,08 €
- €
74.185,55 €

Evolució del balanç de pèrdues i guanys (2006-2021)
€2.500.000,00
€2.000.000,00
€1.500.000,00
€1.000.000,00
€500.000,00
€-

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

€(500.000,00)
Ingressos

Despeses

Resultat
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Balanç de situació
ACTIU
IMMOBILITZAT MATERIAL

2020

2021

4.270.974,21

4.489.182,29

247.139,54

247.139,54

3.005.282,78

4.716.796,80

87.365,90

173.437,30

175.439,35

251.888,18

99.009,00

99.009,00

418.257,97

486.388,84

210

Terrenys i béns naturals

211

Construccions

212

Instal·lacions tècniques

213

Maquinària

215

Altres instal·lacions

216

Mobiliari

217

Equips per a processos de la informació

93.239,96

120.032.32

218

Elements de transport

58.144,48

33.236,78

231

Construccions en curs

1.760.378,75

191.869,30

281

Amortització acumulada de l'immobilitzat material

-1.673.283,52

-1.783.412,05

EXISTÈNCIES

22.422,84

17.709,49

301

Mercaderies

1.092,98

1.109,13

325

Materials diversos

19.015,78

13.963,21

328

Material d'oficina

2.314,08

2.637,15

ALTRES DEUTORS

85.767,08

64.693,11

440

Deutors

85.766,67

64.692,70

473

Hisenda pública, retencions i pagaments a compte

0,41

0,41

INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI

-18.879,82

-11.255,97

Fiances constituïdes a curt termini

-18.879,82

-11.255,97

EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS

51.733,69

1.057,31

1.130,27

1.057,31

565

570

Caixa

572

Bancs i institucions de crèdit

TOTAL ACTIU

50.603,42
4.412.018,00

4.561.386,23
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2020

2021

CAPITAL ESCRIPTURAT

744.920,75

744.920,75

Fons social

744.920,75

744.920,75

RESERVES

659.545,78

659.545,78

Reserves per pèrdues i guanys i altres ajustaments

659.545,78

659.545,78

RESULTAT EXERCICIS ANTERIORS

-69.050,56

-145.763,31

Resultats negatius d'exercicis anteriors

-69.050,56

-145.763,31

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

1.360.885,87

1.408.734,81

130

Subvencions oficials de capital

1.133.508,24

1.181.357,18

131

Donacions i llegats de capital

227.377,63

227.377,63

DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT

1.360.346,95

1.247.588,76

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit

1.360.346,95

1.247.588,76

ALTRES DEUTES A LLARG TERMINI

50.540,41

62.601,44

Dipòsits rebuts a llarg termini

50.540,41

62.601,44

ALTRES PASSIUS

-237,54

-791,04

Altres passius

-237,54

-791,04

DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT

152.960,62

398.543,04

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit

152.960,62

398.543,04

ALTRES DEUTES A CURT TERMINI

-399,98

-399,99

Partides pendents d'aplicació

-399,98

-399,99

97.894,08

135.932,15

PASSIU

101

115

121

170

185

589

520

555

PROVEÏDORS
400

Proveïdors

107.894,08

156.566,38

444

Patrocinadors i altres deutors

-10.000,00

-20.634,23

ALTRES CREDITORS

131.324,37

112.346,86

465

Remuneracions pendents de pagament

32.208,03

30.217,24

475

Hisenda pública creditora per conceptes fiscals

55.134,96

32.423,19

476

Organisme de la seguretat social creditora

43.981,38

49.706,43

Resultats negatius de l’exercici

-76.712,75

-61.873,02

Resultat de l'exercici

-76.712,75

-61.873,02

4.412.018,00

4.561.386,23

12900
TOTAL PASSIU

Finançadors i col·laboradors

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

