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La Fundació Vallparadís és una Fundació Privada Catalana, sense ànim 

de lucre promoguda l’any 1991 per la MútuaTerrassa. Mutualitat de 

Previsió Social, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les 

persones que es troben en situacions més desfavorides. I des de llavors, 

la nostra feina de cada dia no s’aparta d’aquest camí. 

La Fundació rep de MútuaTerrassa suport i experiència en la dedicació 

a tenir cura de les persones i atendre les seves necessitats i aporten 

l’experiència en la gestió de Centres d’atenció a la Gent Gran, Centres 

Sociosanitaris, Centres per a persones amb Discapacitat Intel·lectual, 

Centres per a persones amb malaltia mental, així com experiència en 

Atenció Domiciliària, tant propis com gestionats de la Generalitat i de les 

administracions locals.

Aquest any 2016, la Fundació Vallparadís ha celebrat el seu 25è 

aniversari, treballant per a les persones, amb vocació de servei i 

aportació a la societat, afrontant nous reptes de futur amb la il·lusió i 

treball de qualitat que han marcat aquests 25 anys d’experiència. Sens 

dubte, aquests 25 anys de trajectòria no haurien estat possibles sense la 

feina, dedicació i il·lusió de tots els treballadors de les residències i 

centres de dia de la fundació.

Ha estat un any extraordinari gràcies al compromís i dedicació de tots els 

nostres professionals que fan possible el dia a dia de servei en tots els 

àmbits de servei, sota el model integral centrat en la persona.

Ha esta un any ple d’activitat i iniciatives tècniques, lúdiques i 

d’agraïment dirigides a celebrar aquest esdeveniment.



MISSIÓ
Fundada l'any 1991, Fundació Vallparadís és una entitat de benefici 

social que té per missió el servei a les persones, anticipant i resolent 

situacions i problemes relacionats amb l'autonomia personal o el seu 

benestar. Actua en l'àmbit geogràfic fonamentalment de Catalunya.

VISIÓ
A la Fundació Vallparadís volem ser referents en totes les activitats que 

desenvolupem, gosant ser diferents en la prestació de serveis a cada 

persona, amb una clara voluntat de creixement i evolució continuats, 

essent permeables a l’entorn tot mantenint la nostra identitat, solvència 

i compromís social

VALORS

Treballar amb les persones i per a les persones, aquesta és la veritable 

base de la nostra feina. Aquest és el nostre repte diari, aquest és el 

nostre objectiu i el nostre compromís. 

La qualitat és un concepte irrenunciable per a la Fundació Vallparadís. 

Un concepte indiscutible i que no es pot separar del servei que la 

Fundació ofereix en tots els centres que gestiona.  

És una qualitat basada en el coneixement profund de les necessitats de 

cadascuna de les persones acollides en els seus centres. Coneixement de 

les possibilitats de cada centre, dels equips de professionals que hi 

treballen i de l’atenció que han de donar.

ORGANS DE GOVERN
Segons s'estableix a l'article 13 dels Estatuts, el Patronat portarà a 

terme el govern, l’administració i la representació de la Fundació. El 

Patronat es compon per cinc membres que gaudeixen de la condició de 

Patrons, tres d'ells nats i dos electes.

Actualment les persones que ocupen aquests càrrecs són :

President
 Sr. Jordi Parera Martinell

Vocals
 Sr. Antoni Abad Pous

 Sr. Martí Lloveras Serracanta

 Sr. Josep Armengol Torrella 

 Sr. Esteve Picola Coromina

Com ens
desenvolupem?

Atents, anticipant 
necessitats

Integritat i 
conducta èticaEficiència arreu

Encoratgem el Professionalisme

Primer les persones

Com 
treballem?

Com ens 
relacionem?
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EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR GERENT
Sr. Francesc Puig

SECRETARIA
Sra. Mireia Boté

DIRECCIÓ CENTRES 
ATENCIÓ A 

MALALTS MENTALS

ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA

DIRECCIÓ 
CENTRES 
ATENCIÓ 

A LA GENT 
GRAN

DIRECCIÓ 
CENTRES 
ATENCIÓ 

SOCIOSANITÀRIA

DIRECCIÓ CENTRES 
ATENCIÓ ALS 

DISCAPACITATS 
INTEL·LECTUALS

DESENVOLUPAMENT 
I COORDINADOR 

ASSISTENCIAL 
SALUT MENTAL
Sr. Salvador Llistar

COORDINACIÓ 
ASSISTENCIAL 
GENT GRAN I 

SOCIOSANITÀRIA
Sra. Núria Gamell

ADJUNT GERÈNCIA
Sr. Ramon Ramells

EQUIP HUMÀ
L’aspecte humà, en tots els àmbits, és fonamental. Per treballar amb les 

persones es necessiten professionals amb grans qualitats humanes i amb 

una dedicació absoluta a la seva activitat.

La selecció i la política de contractació del nostre personal és rigorosa i 

el nivell d’exigència, molt elevat. La filosofia de treball  interdisciplinari 

s’aplica en els nostres equips, cosa que permet un abordatge integral i 

coordinat de totes les necessitats que presenta cada persona atesa, amb 

una visió holística  completa.

Els nostres equips reben una formació continuada i tenen un contacte 

permanent amb les famílies dels usuaris, i això facilita la comprensió de  

que és el que necessita cada persona en cada moment. 

Serveis

Administratiu

Llicenciats

Diplomats

Auxiliars/Tècnics

57%

17%

7%

3%

16%

874 Persones 94% Molt satisfets74% Contractes
Fixes (indefinits)



Dones

Homes

Sexe

Llicenciats

Diplomats

Auxiliars/Tècnics

FORMACIÓ INTERNA / EXTERNA

ACTIVITAT DOCENT I CIENTÍFICA

ELS NOSTRES SERVEIS

89%

11%

11
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150

195 193

229

201

45

Edats

10.350 Hores de formació

243 Alumnes de pràctiques

35 Cursos/ponències/comunicacions 53 Participants

310 Accions formatives 
(161 internes) 52%

46%

2%

Gent Gran
1.072

Hem atès 2.433 persones

Sociosanitari
1.021

Salut Mental
54

Disc. Intel·lectual
286

C.Dia Ca n’Anglada

    Betriu

  LLops

  Salut Mental

  Mental
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Places 781
Persones ateses 1.072

Places 160
Persones ateses 1.022

Gent Gran

Sociosanitari

Atesos

Gestió

484

Privada

195

Concert

79

Centres 
de Dia

314

Places 282
Persones ateses 286

Discapacitat Intel·lectual

Places 65
Persones ateses 54

Salut Mental

Atesos

Residència

78%

CAE

22%

 Llarga SIDA Convales-cència Subaguts Cures  Hospital 
 Estada   Pal·liatives de Dia

  287 22 324 308 11 69

Valoració funcional de l’autonomia

Dependència 
moderada

22,61%

Sense 
alteració
18,80%

Alteració 
cognitiva 
lleu
19,87%

No 
valorable
14,78%

Alteració 
cognitiva 
moderada
25,31%

Alteració 
cognitiva 
greu
21,24%

Dependència 
lleu

28,32%

Independència

7,07%

Dependència 
total

23,30%

Dependència 
greu

18,50%

No valorable

0,21%

NÚM. USUARIS: 2.433 NÚM. USUARIS: 2.335

Enquesta de satisfacció de familiars

Avaluació de la qualitat percebuda

3,97

0

20

40

80

100

Poc 
satisfets

Molt

satisfets

Satisfets

60

27,41

68,62



10è Aniversari Residència Móra La Nova

Renovació certificat de qualitat ISO 9001 

   Mental

   25 anys 25 converses

FETS RELLEVANTS

Empresa
Registrada
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PROJECCIÓ CIENTÍFICA



www.mutuaterrassa.com




