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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. 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 aportant l’expertesa 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 en
l’Atenció Domiciliària, tant propis com gestionats de la Generalitat i de les
administracions locals.
Aquest 2019 l’entitat ha seguit cercant noves oportunitats de creixement per seguir
oferint més serveis a la població. Amb aquest objectiu hem optat a diferents
licitacions per a la gestió de serveis residencials de la Generalitat de Catalunya, que es
va materialitzar amb l’adjudicació de la gestió de la Residència, Centre de Dia i Casal
per a gent gran Bon Pastor de Barcelona. Un nou recurs a l’entitat que consolida la
seva activitat en atenció a la gent gran a la ciutat de Barcelona.
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Des del punt de vista de l’entorn econòmic, tot i els símptomes de recuperació
econòmica, en l’àmbit global, els efectes de la crisi continuen en el nostre sector
d’activitat. En especial pel que fa a l’activitat finançada pel sector públic i
l’infrafinançament crònic que pateix, es tradueix en dificultats per aconseguir l’equilibri
econòmic de l’entitat.
Els efectes de l’alta concentració de finançament públic en les activitats que
desenvolupem juntament amb els efectes de la crisi, la seva durada i les conseqüències
negatives en el sistema de contractació pública, estan repercutint negativament en les
possibilitats de dedicació de recursos a la millora del servei. Tot i això hem tancat
l’exercici en equilibri, sense deixar l’esforç cap a la millora de la qualitat, però l’entorn
polític està afectant de forma important a l’evolució del sector i en especial a la
contractació de serveis de gent gran.
I des del punt de vista del Sistema de Gestió de la Qualitat, ha estat l’any en què hem
renovat tots els certificats de qualitat segons els requisits especificats en la norma de
referència UNE-EN ISO 9001:2015 per l’entitat certificadora Aenor, amb una vigència
fins a l’any 2022.
Un any més agrair la dedicació i esforç de tot el personal de la Fundació, fent un especial
èmfasi en els directors dels centres, que tenen una gestió cada cop més complexa i que
resolen amb encert i nou impuls, que un any més amb la seva professionalitat i dedicació
han fet possible la continuïtat dels serveis, i agrair també al Patronat la seva confiança
renovada.

Treballem
amb persones
i per les
persones

MISSIÓ

VISIÓ

Atendre a les persones amb
situació de dependència,
promovent les condicions
necessàries de forma
personalitzada, des del respecte
als valors ètics i la dignitat, per a
la millora de la qualitat de vida.

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
Com ens

Com

Com ens

desenvolupem?

treballem?

relacionem?

Atents, anticipant
necessitats

Eficiència arreu

Integritat i
conducta ètica

Encoratgem el Professionalisme

Primer les persones

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. Es compon per 5 membres que gaudeixen de la
condició de Patrons, tres d’ells nats i dos electes.

EQUIP
DIRECTIU

DIRECTORA DE
DESENVOLUPAMENT
D’ACTIVITATS PRIVADES
Sra. Marta Moncada

President
Sr. Jordi Parera Martinell
Vocals
Sr. Antoni Abad Pous
Sr. Martí Lloveras Serracanta
Sr. Josep Armengol Torrella
Sr. Esteve Picola Coromina

DIRECTORA DE GESTIÓ
ECONÒMICADMINISTRATIVA
Sra. Mireia López

DIRECTOR GERENT
Sr. Ramon Ramells

DIRECTORA DE GESTIÓ
ASSISTENCIAL (SM)
Sra. Núria Gamell

DIRECTORA DE GESTIÓ
ASSISTENCIAL (GG I SS)
Sra. Susana Lamana

DIRECTORA DE
RECURSOS HUMANS
Sra. Anna González

SECRETARIA
Sra. Mireia Boté
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QUALITAT

CENTRES DE
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL I
SALUT MENTAL

CENTRES
SOCIOSANITARIS
CENTRES PER A
GENT GRAN

EQUIP HUMÀ
L’aspecte humà és fonamental en tots els
àmbits en els que ens desenvolupem.
La nostra política de contractació de
personal és rigorosa i el nivell
d’exigència és molt elevat.

La nostra filosofia de treball
interdisciplinari ens permet un abordatge
integral i coordinat amb cada persona
atesa, amb una visió holística i completa.

2,53%

Serveis

20,43%

Els nostres equips reben formació
continuada i estan en contacte
permanent amb les famílies dels usuaris.

1028 Persones

Categories
professionals

15,56%

Grau
Auxiliars/Tècnics

Edats
269

300

72,67% Contractes
Fixes (indefinits)

Administratiu

61,48%

249

250

219

202

200
150
100

87,84%

12,16%

50

Dones

Homes

0

67
22
< 20 anys

20-30

31-40

41-50

51-60

> 60 anys

FORMACIÓ
9.523 Hores de formació
153 Accions formatives
1.140 Alumnes

158 Alumnes
de pràctiques

41

117

Grau

Auxiliars/Tècnics

ACTIVITAT CIENTÍFICA
24

Docència / ponències / comunicacions

31

Assistència jornades / congressos

102

Participants

1.040 hores
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28.302
hores de
pràctiques

ELS NOSTRES SERVEIS
Hem atès 3.123 persones
Girona

Discapacitat
Intel·lectual

1

centre

295

Barcelona

•Rcia. La Pineda
•Rcia. Tamariu
•Rcia. Montserrat Betriu
•Rcia. Mas i Dalmau
•Llar Torrrent de LLops

18

centres

Gent Gran
Sociosanitari

1.257

Tarragona

3

centres

22

centres

•Sociosanitari
Vallaparadís
•Sociosanitari
l’Ametlla del Vallès

1.501

•Casa Vapor Gran
•Rcia. Tursia
•Rcia. Baix Camp
•Rcia. Mòra la Nova
•Rcia. Horta
•Rcia. Falguera
•Rcia. Bon Pastor
•Rcia. Cambrils Suite
•C.Dia Ca n’Anglada
•C.Dia Les Arenes
•C.Dia Roureda
•Centre Borja
•Rcia. Sant Joan de
Déu de Martorell

Salut
Mental

70

•Casa Marquès Salut Mental
•Triginta Salut Mental

GENT GRAN

805

places

Residència

Centre de dia

159

places

286

places

SALUT MENTAL
65

places
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Persones
ateses:

258

19

Llarga estada

Sida

28%

254

76%

70

persones
ateses

CAE
Residència

53%

329

Gestió
Privada
Concertada

302

Convalescència Subaguts C. Pal·liatives

Atesos Discapacitat Intel·lectual:

24%

Tipus de gestió:

19%

places

SOCIOSANITARI

DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL

316

38

57

PIUC

Hospital Dia

VALORACIÓ FUNCIONAL DE L’AUTONOMIA
Valoració física. Barthel
Independència 4,93%

Dependència
lleu
18,52%
Dependència
moderada
24,52%

Valoració cognitiva. MEC

No valorable 1,91%

No
valorable
24,09%

Dependència
total
30,64%

Sense
alteració
14,02%

Dependència
greu
19,45%

Alteració
cognitiva
greu
20,69%

Alteració
cognitiva
lleu
18,96%

Alteració
cognitiva
moderada
22,24%

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT PERCEBUDA
Grau de
satisfacció
dels usuaris

52,84%

32,84%

Molt satisfets

Satisfets

14,33%
Poc
satisfets

FETS RELLEVANTS

• El Sr. Ramon Ramells, gerent de la
Fundació Vallparadís i altres
representants d’ACRA es
reuneixen amb el President de la
Generalitat per abordar els reptes
de l’àmbit sociosanitari.
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• El centre cultural de Cambrils, dins
del programa El cicle "Veus
cambrilenques", convida Eduarda
Sequeira, infermera de la
Residència Baix Camp de Cambrils,
doctora en Ciències de la
Infermeria, professora associada
del Departament d'Infermeria de
la URV. L’Eduarda va explicar
detalls de la seva experiència com
a infermera dins l'àmbit geriàtric
de la Residència i centre de dia
Baix Camp.

• Destacada intervenció de l'equip
de psicòlogues de la Fundació
Vallparadís al XII Congreso
Internacional y XVII Nacional de
Psicología Clínica que van tenir
lloc a Santander els dies 13-16 de
novembre. Durant el transcurs del
congrés es van exposar treballs
dels diferents àmbits i temàtiques
que en l'actualitat s'estan
treballant a fons en tots els
centres de la Fundació Vallparadís.

• La Fundació Vallparadís
esponsoritza el 63è Premi
Internacional de Pintura Ràpida
de Tossa de Mar, que va comptar
amb la participació de 151
artistes: 80 adults i 71 joves.

• La creativitat fotogràfica dels
usuaris de la Llar-Residència
Torrent de Llops, exposada al
centre de Martorell. La Llar va
inaugurar dimecres 4 de desembre
l'exposició fotogràfica "Observa
Martorell amb totes les seves
lletres" coincidint amb el Dia
Mundial de la Discapacitat. Es
tracta d'un conjunt d'imatges fetes
per set dels residents, que van
participar en un taller de fotografia
el curs passat. La mostra es va
poder veure fins el passat 13 de
desembre.

• RAC 1 es fa ressò de la història
del Josep Mª i la Montserrat de
Casa Marquès. El magazín de
tarda "Islàndia", conduït per
l'Albert Om, va emetre el
dimecres, 20 de novembre, una
entrevista amb els dos residents
que a finals de setembre van
decidir celebrar una festa que va
simbolitzar la seva unió: el Josep
Mª i la Montserrat.

FETS RELLEVANTS

Premi
d’infermeria

25
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• La Fundació Vallparadís participa en la
presentació del nou ideari d'ACRA. El
dimarts, 17 de setembre, l'Associació
Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA) va donar a conèixer
l'Observatori de la Dependència amb
la voluntat d'analitzar la realitat del
sector d'atenció a la gent gran i
debatre sobre les qüestions que el
poden fer canviar. L'objectiu del
projecte és crear un espai de recerca i
innovació per entendre quin és el punt
de partida per prendre millors accions i
planificar el futur.

anys
motius

• Vam participar en el premi anual
d'infermeria MútuaTerrassa de 2019,
d'una banda el Sr. Ramon Ramiells,
gerent àmbit sociosanitari, va fer
l'entrega de premis i d'altre banda va
presentar l'acte la Sra. Núria Gamell,
directora de Gestió Assistencial, tots
dos en representació de l'àmbit
sociosanitari. Així mateix, la Residència
Falguera i la Residència Horta van
presentar els seu treball "Impactes en
les pautes farmacològiques a partir de
l'adequació de la dieta i l'activitat
física en persones grans
institucionalitzades".

• La Fundació Vallparadís, nova
gestora de la Residència i Centre
de Dia Bon Pastor.
Des de l’1 de maig, la Fundació
Vallparadís MútuaTerrassa ha
intensificat la seva presència a la
ciutat de Barcelona ja que s'ha
convertit en la nova gestora de la
Residència. Es tracta d'una
gestió obtinguda per licitació
pública del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya.

• La Fundació Vallparadís aposta per la
innovació amb la incorporació de l'ozó a la
bugaderia i la neteja de superfícies. Amb la
voluntat de contribuir a que els seus centres
siguin espais encara més saludables i lliures
de productes químics, la Fundació Vallparadís
MútuaTerrassa ha incorporat recentment, en
alguns dels seus centres, l'ozó com a
mecanisme per rentar la roba i netejar tot
tipus de superfícies.

• “La nit dels savis” conversa amb dos
professionals de la Fundació Vallparadís sobre
l’envelliment actiu. Hi van intervenir el Sr.
Francesc Puig, ex gerent de l’Àmbit de Servei
Sociosanitari i la Sra. Elvira Ortega, infermera
de la Casa Vapor Gran.

FETS RELLEVANTS

• L'Ajuntament de Sant Joan Despí va
promoure, el passat diumenge 1 de
desembre, un festival organitzat per la Taula
Inclusiva per a les Discapacitats en el qual van
convidar a prendre-hi part als usuaris de la
Residència i Centre de Dia Mas i Dalmau de la
Fundació Vallparadís.
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• Durant el 2019 la Fundació Vallparadís ha
realitzat diferents tallers de la mà de Ship2b
amb l'objectiu d'impulsar la innovació dins de
la cultura de l'entitat. Els workshops s'han
realitzat amb professionals de diferents
disciplines i diferents centres. En les sessions
s'han dissenyat reptes aplicant noves eines
com el “Design thinking”, “Lean startup”,
mentorització creuada...totes elles per ajudar
als equips a adoptar una mentalitat oberta i
creativa a l'hora d'impulsar nous projectes
dins de l'entitat.

• Al febrer del 2019 es van realitzar unes
jornades de treball dels directors dels centres
de la Fundació Vallparadís al Balneari Vichy a
Caldes de Malavella. Dins del pla de treball es
van plantejar els objectius estratègis de
l'entitat i es va aprofitar la jornada per
acomiadar al Sr. Xavier Vidal director de la
residència i centre de dia el Tamariu del Prat
de Llobregat amb motiu de la seva jubilació.

• La Residència Casa Vapor Gran ha dut a terme
una teràpia d’estimulació multi sensorial amb
mascotes robòtiques, adoptant un gat i un
gos que simulen animals reals. Aquest
projecte s'ha dut a terme amb persones amb
deteriorament cognitiu moderat-greu amb
l'objectiu d'afavorir l'atenció, fomentar la
socialització i millorar l'estat d’ànim.

PROJECCIÓ CIENTÍFICA
PROGRAMA

9.30 h

Presentació de Tesis Doctorals
1.

Efectividad del tratamiento psicoeducativo en personas afectadas de
esquizofrenia y síndrome metabólico: Mejora de la calidad de vida.
Maica Ruiz, directora de Triginta i Casa Marquès Salut Mental. Barcelona 2018.

2.

Bioètica en la presa de decisions: adaptacions dietètiques en la disfàgia.
Núria Oriol, logopeda de Sociosanitari Vallparadís. Barcelona 2018.

10.15 h

Presentació de Comunicacions
3.

XI
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Utilitat de l’instrument BMAT en la seguretat d’usuaris i professionals.
16è Premis ACRA per a la millora del benestar i qualitat de vida de les persones. Barcelona 2018.
Montserrat Martín, fisioterapeuta. Residència per a gent gran Baix Camp.

jornada ambit de servei
sociosanitari

4.

Dimarts, 22 d’octubre de 2019

5.

Millora del procés d’acollida i adaptació en un recurs residencial i de centre de dia.
16è Premis ACRA per a la millora del benestar i qualitat de vida de les persones. Barcelona 2018.
Àngela Gómez, treballadora social, Mercedes García, coordinadora d’infermeria, i Silvia Merino,
directora. Residència i centre de dia per a gent gran Falguera.

Musicoteràpia individual en persones amb demència moderada-greu des del model
d’Atenció Centrada en la Persona.
5th International Conference of the International Association for Music and Medicine IAMM. Barcelona
2018.
Sergi Muñiz, musicoterapeuta de Fundació Vallparadís, i Lourdes Forn, psicòloga del Sociosanitari
Vallparadís i Casa Vapor Gran.

11.00 h

Taula rodona Ship2B
La innovació com a motor de futur

12.00 h

Pausa

12.45 h

Presentació de Comunicacions
6.

La actividad es salud... al aire libre más
IX Premio Senda Categoria Junior. Promoción del Envejecimiento Activo. 2018
Núria García, fisioterapeuta, i Montse Llombart, directora. Residència i centre de dia per a gent gran Mòra la Nova.

7.

Dret a decidir de les persones amb trastorn mental sever
Simposi XI Congreso Internacional y XVI Nacional de Psicología Clínica. Granada 2018.
Míriam Àndujar, advocada de l’Assesoria Jurídica de MútuaTerrassa.

8.

Projecte comiat
Jornada ACP ACRA. Barcelona 2018. 3er Premio Buenas Prácticas Fundación Pilares. Madrid 2018.
Elena Rich, directora, Maria Bonjoch, terapeuta ocupacional, i Trini Suesa, infermera. Residència assistida, centre de
dia i casal per a gent gran Horta.

9.

Fent Xarxa - Conèixer El Tamariu
Projecte d’interrelació i arrelament a l’entorn del centre El Tamariu. El Prat de Llobregat 2018.
Judith Àlamo, psicòloga, Paula Maiza, auxiliar tècnica educativa (ATE), i Montse Morales, ATE. Residència i centre de
dia per a persones amb discapacitat intel·lectual El Tamariu

13.30 h

Cloenda

www.mutuaterrassa.com

