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CoMpoSiCió del patronat  
de la FundaCió FaMília  
i BeneStar SoCial

>  preSident d’honor i Fundador 
Francesc Borrell i Mas

>  preSident in MeMoriaM 
Josep M. Gasol i Magriñà

>  preSident 
Josep M. Puig i Puigdomènech

>  ViCeSeCretari 
Joan M. Solà i Franquesa

>  VoCalS

Joana Amat i Amigó
Josep Maria Bayer i Raich
Maria Lourdes Borrell i Arqué
Montse Borrell i Thió
Pau Bruguera i Gusi
Xavier Busquets i Font
Gonçal Coll i Vinent
Josep Maria Feliu i Maspons
Anton Gasol i Magriñà
Esther Laudo i Brió
Miquel Masclans i Sastre
Francesc Montagut i Freixas
Miquel Morell i Deltell
Pere Navalles i Villar
Manuel Ribas i Montobbio
Josep Torras i Llagostera
Carme Trilla i Bellart
Francesc X. Ventura i Teixidor

>  SeCretari no patró

Alfred Vallejo i Coll
>  Gerent

Alfons Thió i Ordis
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Rellegint la Memòria de l’any passat, l’escrit em mena a constatar dues 
coses, que en l’escala de la pandèmia, ara, ja hem arribat feliçment a un 
replà i que des d’aquest replà, ens és possible albirar la part de dalt, 
on tot tornarà a ser possible. A baix, en canvi, hi veiem tot el mal que 
ha anat fent. El nostre President Gasol, els residents i residentes que no 
ho han pogut superar. Tot plegat es farà difícil d’oblidar.  
L’escala emperò continua amunt, i per tant, el treball feliçment no para. 
Perquè malgrat tots aquests antecedents, a Família i Benestar Social els 
fets ens diuen que estem d’enhorabona.
Aquest any, hem reprès la tasca promotora amb un projecte que ajunta 
l’objectiu de facilitar sostre a l’altre objectiu d’atenció en l’envelliment. 
Noranta nous habitatges a Sant Feliu de Llobregat destinats a la gent 
gran, gent gran que encara fa vida autònoma. Per a nosaltres és un rep-
te, al que farem cap, de forma professionalitzada amb l’experiència de 
30 anys acompanyant l’envelliment i amb la inspiració que portem gra-
vada al frontispici d’Atenció Centrada en la Persona (ACP).
 

presentació



Són moltes les persones grans que viuen soles, 
la majoria, amb una soledat no volguda. I si hi 
afegim el sobrevingut i inesperat virus Covid19, 
la soledat s’impregna d’angoixa, i de vegades, 
deriva cap a una vida deprimida, esporuguida 
i en definitiva, malaguanyada. On és doncs 
aquella tan esperada vida de jubilació, parau·
la que deriva del llatí jubilo que vol dir goig, 
alegria?.

Doncs bé. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llo-
bregat ha cregut en la nostra feina al costat 
de la gent gran i ens ha demanat que els acom·
panyem en aquest repte. I si heu entrat a la 
nostra web fibs.cat, en l’apartat Actualitat, 
haureu pogut veure que tot camina ben de 
pressa. Final d’obra previst al 2022.

Un altre apunt en aquesta presentació. Aquest 
any a la Memòria del 2020, a més de les dades 
habituals, reforcem la informació i en desta·
quem els continguts socials de la nostra acti-
vitat. Ja ho apuntem a la caràtula i ho anireu 
trobant transversalment en els diferents capí·
tols.

Un tercer apunt. El creixement i la imparable 
presència pública de COHABITAC, Associació 
que va promoure el nostre President Funda·
dor, Sr. Francesc Borrell, conjuntament amb 
dues altres fundacions, i ara, amb dotze fun·
dacions, dirigida pel Sr. Pere Esteve, President 
de la Fundació Nou Lloc. Totes elles dedicades, 

ja sigui a la promoció d’habitatge a preus so-
cials i estables, com a oferir habitatge i segui-
ment de persones/famílies vulnerables.

Les sinergies generades per aquesta col·
laboració ja estan donant fruit amb promoci·
ons de més habitatges com els 170 habitatges 
socials que construirem a Sitges, amb la par·
ticipació de tres fundacions, FIBS, Nou Lloc, i 
Qualitat. 

COHABITAC (cohabitac.cat) és l’Associació re·
presentativa en el tema de l’habitatge a la Tau-
la del Tercer Sector, que dialoga, també, amb 
les Administracions per ajudar a fer compren·
dre la realitat i els dèficits i de com treballar·hi 
per poder fer·hi front de manera eficaç. I, 
només per anotar·ho, no s’hauria de perdre 
l’oportunitat dels Fons Nextgeneration per 
actuar i reduir el gap existent en l’oferta de 
l’habitatge social: Europa, mitjana, 15%, Espa·
nya i Catalunya, 2% I és també en aquest ob·
jectiu que des de COHABITAC, hi estem treba·
llant.

I finalment, La Llar la Mercè i la nostra tasca al 
Barri Gòtic. La Residència adaptant·se a les 
conseqüències i als nous envits de la pandè·
mia, seguint al detall les instruccions adminis·
tratives que van sorgint. Els Serveis Diürns 
d’Acompanyament, adaptant·se a les necessi·
tats que van fent·se evidents, especialment 
ara, en motiu de la Covid19, però amb una 

mirada a mig i llarg termini, no allunyant·nos 
massa de l’avui, per ser útils i eficaços, sobretot 
ara. 

Ja en són nou (9) els habitatges que tenim llo·
gats al Gòtic, que vol dir una trentena de per-
sones que poden empoderar-se per reprendre 
una vida, claus en mà, deixant enrere pisos 
dels quals n’han estat desnonats o pensions 
on hi pots ser, però no hi pots viure.

I això és tot, a grans trets, de la memòria del 
2020. El detall el teniu a dins.

Josep Maria Puig-Puigdomènech
President

Alfons Thió 
Gerent

PS. En aquest punt de la memòria, 
malaguanyadament, hi hem de fer 
constar una altra baixa. El passat  
17 d’abril ens va deixar el Patró,  
Sr. Ignasi Zaragoza i Batista, per altres 
motius que no són de la Covid·19.  
El Sr. Zaragoza, home bo i afable, 
sempre disponible, ha estat Patró  
des de molt al principi, amb un  
llarg recorregut de col·laboració  
i d’assumpció de responsabilitats  
fins al darrer moment. Aquí en volem 
deixar constància ben viva i sentida.  
El nostre condol i el de tota la  
Fundació a la seva esposa i família.



programa habitatge  
de lloguer social

noves promocions de lloguer social

90,44%  
dels ingressos són 
d’activitat fundacional

M.01   habitatge

Hem continuat avançant en el projecte de 90 habitatges per a persones majors de 65 anys 
al municipi de Sant Feliu de Llobregat. Tenim ja la qualificació d’Habitatges de Protecció 
Oficial; vam demanar i s’ha obtingut la subvenció contemplada en el Plan Vivienda  
2017·2021 per a la promoció d’habitatges de lloguer; hem obtingut confirmació del 
finançament per part de l’ICF i disposem ja de la llicència d’obres. Esperem poder  
iniciar obres el primer trimestre del 2021.

Gràcies a les accions de COHABITAC per a la promoció d’habitatge de lloguer social,  
quatre fundacions ens hem posat d’acord per endegar tres promocions d’habitatges de 
lloguer per un total de 190 habitatges. Les quatre Fundacions són: Fundació Grup Qualitat, 
Fundació Salas, Fundació Nou Lloc i Fundació Família i Benestar Social. Totes aquestes 
promocions tindran la qualificació energètica A.

Tot i la paràlisi que hi ha hagut per la pandèmia, hem adquirit quatre habitatges gràcies  
al programa de tanteig, amb els que són ja 40 els habitatges adquirits.

El 2020 ha estat un any especialment complicat atesa la pandèmia pel COVID·19.
Des del primer instant la Fundació es va posar al costat dels seus arrendataris aplicant 
descomptes i moratòries en el pagament dels lloguers a totes les persones afectades  
per ERTO’s.

 
Aquesta reacció immediata de la Fundació al decret de confinament, anticipant·nos a posteriors 
normatives del Gobierno, ha tret pressió i ha tranquil·litzat les famílies afectades.

famílies s’han pogut acollir a la moratòria  
del pagament del lloguer

Més de  

50



poblacions amb 
pisos de lloguer 
social

Barcelona

Solsona Sant Hilari Sacalm

Palau-saverdera

Torelló

Sant Pere  
de Torelló

L’Hospitalet de Llobregat
Gavà

Reus

Vilafranca del Penedès

Rubí

Terrassa
Santa Coloma  

de Queralt

520 
Habitatges gestionats

44 
Habitatges per a persones 
en risc d’exclusió social

1.103 
Persones beneficiàries



les cases “Miquel” o com contribuir  
a l’empoderament de persones  
vulnerables

La Fundació Privada FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL el juliol del 2007 accedeix a la propietat 
de dues cases , tipus “angleses” d’antics estiuejants barcelonins a Sant Boi de Llobregat, 
situades al carrer Miquel, núms. 63·65 del barri Marianao.

Les cases arriben a les nostres mans ja en molt mal estat, fruit d’una herència d’una 
ciutadana barcelonina, preocupada per les persones “pobres” de Barcelona. Aquestes 
cases estaven ocupades per veïns i sense cap manteniment, sinó tot el contrari, estaven en 
un estat lamentable de degradació. 

FIBS després d’analitzar que les cases urbanísticament s’han de conservar i que la solució 
de fer·hi pisos nous de Protecció Oficial no és possible, refà un contacte que sempre ha 
estat viu, amb la Fundació Marianao. Fundació molt acreditada i solvent en el treball amb 
els joves, amb un actiu prou conegut de l’eficàcia dels seus tallers i de la seva labor en pro 
d’una joventut que restaria abandonada.

I així és com FIBS i MARIANAO signen el 30 de maig del 2016 un Conveni de Col·laboració.

Aquest Conveni està fruitant mentre s’estan restaurant ambdues cases, a base de tallers 
d’oficis, bo i recuperant els elements modernistes de portes, vidres, fallebes, frontisses... I 
recuperant espais, als patis, i construint ambients per trobades. Així joves provinents 
d’ambients nocius, i/o mancats de caliu familiar, retroben capacitats i els susciten 
responsabilitats que abans desconeixien.



M.02   llar la Mercè

L’any 2020 ha estat un any 
especial marcat per la pandèmia 
de la Covid·19, on les nostres 
actuacions s’han vist afectades 
per l’estat d’alarma i les 
restriccions. Aquesta pandèmia 
ens ha obligat a adaptar·nos  
a les normatives de prevenció  
i seguretat, modificant i 
reestructurant la manera 
d’atendre les persones 
destinatàries dels Serveis Llar  
la Mercè, Serveis Integrals 
d’Acompanyament en 
l’Envelliment en la Comunitat. 

atenció en temps  
de pandèmia i 
confinament
Es duu a terme un seguiment telefònic de totes les 
persones destinatàries. L’objectiu principal del seguiment 
és realitzar acompanyament per donar suport emocional i 
detectar situacions de vulnerabilitat emergents. Alhora 
que es manté la coordinació diària amb l’equip de Serveis 
Socials i l’equip del Servei d’Atenció a Domicili (SAD). 

Significativament hem plantejat noves fórmules d’atenció i 
intervenció, reestructurant el sistema de treball i operant 
de manera mixta alternant el treball telemàtic amb el 
treball presencial. 

 622 
Trucades 
telefòniques  
d’acompanyament  
i suport 

12 
Exercicis  
físics 

7 
Consells 
psicològics

225 
Coordinacions 
telemàtiques  
amb serveis socials, 
servei  
d’atenció a domicili

11 
Exercicis  
d’estimulació  
cognitiva

2 
Activitats 
musicoterapia

Serveis



    Servei de Salut  
neurocognitiva 
SSn  

És un servei especialitzat que ofereix un conjunt 
d’actuacions de prevenció del deteriorament cognitiu i 
promoció de la Salut Neurocognitiva, d’atenció i 
tractament del deteriorament cognitiu i les demències,  
i la promoció del benestar i de la qualitat de vida de les 
persones afectades i les seves famílies. S’articula en  
3 nivells d’atenció: 

     Neurofitness 
Taller preventiu i de detecció 

 17 dones     2 homes   0 no-binari   

       EntrenaMENT 
Taller de tractament  

 5 dones    4 homes  0 no-binari   

         Acompanyament a familiars 
de persones amb demència 

Aquest 2020 ha comptat amb el suport econòmic de:

•  Fundació CMJ Godó
•  Agència de Salut Pública de Barcelona 

    Servei d’atenció  
a la Fragilitat i 
l’exclusió Social 
SaFeS 

Servei d’atenció diürna, de dilluns a divendres, que presta 
cobertura a les necessitats bàsiques d’alimentació, 
higiene, atenció sociosanitària, atenció socioeducativa i 
atenció psicosocial. Adreçat a persones a partir de 55 anys 
en situació de fragilitat i exclusió social del barri, sense 
grau de dependència, i amb dificultats de vinculació a 
qualsevol tipus de servei o recurs. 

20 dones    20 homes  0 no-binari   

Aquest 2020 ha comptat amb el suport  
econòmic de:

•   Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
•   Departament de Treball, Acció Social i Famílies
•   Departament de Treball, Acció Social i Famílies amb 

càrrec a l’IRPF
•    Fundació CMJ Godó 

edats dels usuaris  
dels Serveis

menys de 55 anys

3
65/75 anys

22
75/84 anys

23
85 anys o més

18

    Centre  
de dia Cd

Servei especialitzat inclòs a la cartera  
de serveis socials.

 

 14 
places

Col·laboradores del Departament  
de Treball, Afers Socials i Família
També amb disponibilitat de places privades.

9 dones    5 homes  0 no-binari   



    llars 
d’acompanyament  
en l’envelliment

Habitatges compartits per a proporcionar una Llar digna i 
assequible a aquelles persones majors de 55 anys en situació 
de fragilitat i exclusió social del barri, alhora que es 
proporciona un acompanyament i suport social i sanitari per 
a revertir les condicions de vulnerabilitat i exclusió.
Es promou la vinculació de les persones allotjades a les LAE 
amb el SAFES per tal de garantir la continuïtat assistencial, i 
promoure el procés d’inclusió i participació en la ciutadania.

     Unitat de convivència     2  
persones

 
Escudellers 1

     Unitat de convivència     2  
persones

 
Escudellers 2

     Unitat de convivència     2  
persones

 
Escudellers 3

Habitatges cedits en lloguer per un particular a Habitat3 i a 
la Fundació FiBS. En no comptar amb ascensor a la finca, les 
tres unitats de convivència, en el mes de novembre es 
traslladen a una nova Llar d’Acompanyament en 
l’Envelliment: la unitat de convivència Rull 8 per a 6 persones 
amb ascensor, que possibilita la mobilitat i l’accessibilitat de 
les persones ateses. 

     Unitat de convivència     3  
persones

 
Nou de Sant Francesc 1

     Unitat de convivència     3  
persones

 
Rull 1

     Unitat de convivència     6  
persones

 
Rull 2

Les unitats de convivència del carrer Rull 1 i Nou de Sant 
Francesc 1 són habitatges cedits en llogue per l’Institut 
Municipal d’Habitatge i rehabilitació de l’Ajuntament de 
Barcelona. L’habitatge de Rull 2 està cedit també en  
lloguer per la Congregació de les Germanes Hospitalàries e 
la Santa Creu i Sant Pau.

En el mes de desembre se signa un conveni amb la Fundació 
Ferrer i Guàrdia que ens lloga un habitatge en el carrer 
Avinyó 44. Aquest és un habitatge per una sola persona.

Aquest 2020 ha comptat amb el suport de:

•  Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
•  Fundació CMJ Godó

    llars 
d’acompanyament 
Famílies

La congregació Germanes Hospitalàries de la Santa Creu i 
Sant Pau ha cedit 3 habitatges en el carrer Rull 8. Un d’ells 
s’ha destinat a les Llars d’Acompanyament en l’Envelliment. 
Els altres dos habitatges es destinaran a famílies del barri en 
situació d’exclusió residencial. Es va comptar amb una 
subvenció de la Fundació CMJ Godó per a la rehabilitació i 
adequació dels habitatges i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 

    acció  
Comunitària 

La situació de pandèmia ha impedit desenvolupar els 
programes habituals d’acció comunitària. S’han realitzat les 
accions comunitàries de planificació i avaluació, centrades en:  

•   Taula Tècnica d’Envelliment del Gòtic
•   Grup Motor del Pla de Barris Raval Sud·Gòtic Sud
•   Aquest 2020 ha comptat amb el suport del Districte de 

Ciutat Vella, Ajuntament de Barcelona.

«Sort que esteu amb 
nosaltres, això ha 
estat molt dur.»
Alfredo

«M’heu fet molta 
companyia, cada dia 
esperava la vostra 
trucada.»
Violeta

En el mes de novembre es va realitzar una 
enquesta de satisfacció entre les persones que 
havien estat ateses des del període de  
confinament fins aleshores. 

El   82% de les 
persones van respondre

El  100% dels 
enquestats van respondre 

Valoraven molt satisfactòriament el suport rebut 
durant el període de confinament i desescalada.



llar la Mercè -residència

La totalitat de les places estan concertades amb el Departament de Treball,  
Afers Socials i Famílies. 

25 
Places

30%
Usuaris  
amb Grau III

75%
Reben altres  
pensions

80%
Procedència 
Barri Gòtic

20%
Procedència 
altres llocs

70%
Usuaris  
amb Grau II

Grau de  
dependència

   9              16  
homes          dones

25%
Reben pensió no 
contributiva (PNC)

Pensió  
rebuda

5.829 
Estades

85 anys 
Edat mitjana

13 baixes 
per èxitus

1 baixes 
per canvi de 
residència

Millores de material reformes  efectuades

projectes 
desenvolupats 

•   Programa intergeneracional  
Inici del Programa Intergeneracional 
amb els alumnes de l’Escola Sant Felip 
Neri “Secrets del Barri Gòtic”, 
“Consultori sentimental”, “Only You”  
que no va poder ser finalitzat a causa  
de la crisi de la Covid·19.».

•   Menú vegetarià 
Introducció de menú vegetarià elaborat 
a la nostra cuina.

•   Revisió i reflexió dels objectius 
professionals de totes les persones 
treballadores amb la direcció del centre.

Canvi caldera  
4a planta.

Canvi i pintura del sostre 
del despatx d’infermeria 
afectat d’humitat.

Pintura de l’escala  
de l’edifici.

«És molt important la 
relació amb la família. 
han de poder confiar 
en nosaltres.»
Gerocultora Residència



Balanc,   EN MILERS D’EUROS

Compte de resultats
EN MILERS D’EUROS

ACTiu 31/12/2020

Actiu no corrent 29.288

Actiu corrent 15.720

TOTAL 45.008

PASSiu 31/12/2019

Patrimoni net 16.939

Passiu no corrent 25.052

Passiu corrent 3.017

TOTAL 45.008

COMPTES AUDITATS PER FORNÉS, SALAS & ASOCIADOS, AUDITORES S.L.

M.03   els comptes clars

Com obtenim  
els nostres ingressos

línies d’activitat

Fons  
públics

24,45%

Fons  
privats

74,55%

14,55%
Llar la Mercè

27,81%
Promoció  
habitatge social

57,81%
Habitatge de 
lloguer social

4.557 € 
Prestació  
de serveis

2.658 € 
Compres i altres 
despeses

TOTAL
5.856 € 293 € 

Altres 
ingressos

697 € 
Amortitzacions

281€ 
Despeses 

financeres

1.105 € 
Subvencions  
i donacions

1.037 € 
Despeses 

de personal

iNGRESSOS 31/12/2020

dESPESES 31/12/2020

TOTAL
4.673 €



M.04   Comunicació

Bones notícies!

Posem en comú allò que fem i com 
ho fem a través de les nostres xarxes 
socials, per correu electrònic a través 
del nostre butlletí informatiu i al 
nostre web fibs.cat. Durant el 2020 
hem enviat 14 butlletins informatius 
de la Fundació.

la comunicació,  
dins del sector 

FiBS, pel fet d’ estar associada a COHABITAC, 
forma part de la Comissió de Comunicació de 
la Taula del Tercer Sector.

380
seguidors

3.020
seguidors

577
seguidors

359
seguidors

52
seguidors

2.300
subscriptors

Canals de 
comunicació interna

La Fundació FiBS disposa de canals per a la 
comunicació entre el personal: WhatsApp i 
correu electrònic intern així com el butlletí 
informatiu. Realitzem també reunions:

•   Setmanals d’equip
•  Setmanals d’equips per àrees de treball
•  Trimestrals de Patronat

Tenim un canal de denúncies obert al personal 
per a qualsevol infracció, comportament no ètic  
o delictiu.



Formació

La Direcció fomenta:

•   Que els treballadors i treballadores participin en jornades,  
congressos, debats i cursos. La Fundació se’n fa càrrec del costos 
corresponents. 

•   La creació de comissions de treball per acordar estratègies,  
criteris i procediments d’actuació a nivell d’equip. 

•   L’elaboració de materials, models d’actuació, informes que recullin  
el coneixement de l’equip i plantegin alternatives innovadores.

residència

•   Transformació del rol; Construcció del referent a càrrec  
de Josep Vila d’Alzheimer Catalunya. Equip gericultor.  
GENER, FEBRER I MARç

•   Què hem après de la Covid-19 sobre els equips de 
protecció individual à càrrec del Departament de Salut. 
Cristina Ramia. MAIG

•   La covid-19: epidemiologia i clínica actualització a càrrec 
del Departament de Salut. Cristina Ramia. JuNy

•   Neteja, desinfecció i ventilació dins de marc de prevenció 
de la Covid-19 à càrrec de Salut Pública. Cristina Ramia. 
JuLIOL

•   La figura del responsable higiènico-sanitari com a eix 
central en la gestió de la Covid-19 en residències a càrrec 
de Raquel Calatayud Martínez. Cristina Ramia. SETEMBRE

•   Tècnica per a l’obtenció de mostres PCR a càrrec  
del Departament de Salut. Cristina Ramia. SETEMBRE 

Serveis

•   Mesures de prevenció de la Covid-19 en centres  
de dia. ACRA. Daniel Agut, Mercè Giner, Miriam 
Hernández, Marta Margelí i Ariadna Ortega.  
JuNy

•   Adeqüació dels espais del centre de treball per CD 
segons mesures de prevenció Covid19. ACAD.  
Mercè Giner. JuNy

•   Iniciació bàsica a la informàtica i eines de treball 
col·laboratiu. Formació pròpia. Daniel Agut, Mercè 
Giner, Miriam Hernández, Marta Margelí, Ariadna 
Ortega, Diana Villegas, Andrea Mur, Victoria Ramírez, 
Núria Bayarri, Rosa Gómez i Maria Isabel Moreno.  
JuNy A DESEMBRE

•   Gestió emocional per a professionals de l’atenció 
directa. Psicotools. Daniel Agut, Mercè Giner, Miriam 
Hernández, Marta Margelí, Ariadna Ortega, Diana 
Villegas, Andrea Mur, Victoria Ramírez, Núria Bayarri, 
Rosa Gómez i Maria Isabel Moreno.  
SETEMBRE A NOVEMBRE

•   La gestió d’equips de treball mixtes, en presencial i 
teletreball. Aula Col.legi Economistes Catalunya. Mercè 
Giner, Miriam Hernández, Marta Margelí i Ariadna 
Ortega. OCTuBRE

•   La gestió de la incertesa en temps d’emergència. 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. Mercè Giner, 
Miriam Hernández, Marta Margelí i Ariadna Ortega. 
NOVEMBRE

•   Mesures de prevenció i protecció Covid-19 adaptades 
al funcionament del centre. Formació pròpia. Daniel 
Agut, Mercè Giner, Miriam Hernández, Marta Margelí, 
Ariadna Ortega, Diana Villegas, Andrea Mur, Victoria 
Ramírez, Núria Bayarri, Rosa Gómez i Maria Isabel 
Moreno. OCTuBRE A DESEMBRE

Comunicació

•   Comunicació de crisi: perill i oportunitat.  
ACRA. Soledad Sanoja. JuNy

•   Com crear Webinars Professionals.  
Taula del Tercer Sector. Soledad Sanoja. JuNy

•   Aprender a comunicar en Redes Sociales.  
Plataforma del Voluntariado de Mérida.  
Soledad Sanoja. NOVEMBRE

informàtica

•   Posicionamiento Web SEO/SEM.  
Professor: Enric Guillen Sola. Francisco Peralta. 
Setembre-novembre

•   Gestió del temps.  
Professora: Imma Estivill. Francisco Peralta.  
JuLIOL I AGOST

•   Introducció Posicionament Web.  
Professor Xavier León García. Francisco Peralta.  
JuNy I JuLIOL

•   Xarxes Socials.  
Professora Natàlia Codina. Francisco Peralta.  
JuNy I JuLIOL



M.05   objectius 2021

llar la Mercè  
i habitatge

   Adaptar els nous requeriments  
en la prestació dels diferents serveis. 
Reformular l’Equipament Serveis Llar  
la Mercè: elevador, espais d’atenció  
i treball.

   Programa formació professional 
acompanyament en l’envelliment  
en l’entorn comunitari.

   Comunicació Serveis Llar la Mercè.

   Pla Estratègic Serveis Llar la Mercè 
2021·2026.

   Impulsar habitatge assequible  
al Barri Gòtic per a totes les edats, 
perfils socials, mantenint i impulsant  
el veïnatge al barri. Es reformula el 
Programa de Llars d’Acompanyament 
Famílies Monomarentals.

projectes  
a desenvolupar

   Desenvolupament de la formació “La relació com a 
eix de treball i les necessitats psicològiques de les 
persones amb vulnerabilitat”, a càrrec de Josep Vila  
i per a totes les persones treballadores de la 
Residència.

   Canvis dels armaris de les habitacions de tota  
la Residència.

   Col·locació de doble vidre a tots els finestrals  
de la Residència i reparació de fusteria de les 
finestres malmeses.

   Desenvolupament del projecte “Àpats regionals”; 
Un cop al mes la cuinera de la Residència prepara 
un menú típic d’una regió del país.

   Berenars especials, seguint la línia dels esmorzars 
de forquilla, un cop al mes les persones usuàries 
gaudiran d’un berenar especial elaborat per ells 
mateixos en el taller quinzenal de cuina.

   Implementació del sistema de comunicació i 
informació Ecap (Estació Clínica d’Atenció Primària) 
amb coordinació amb el CAP Gòtic.

   Difusió a les nostres xarxes socials dels principis  
del Mètode de Validació, utilitzat a la Residència  
Llar la Mercè.

   Revisió i reflexió dels objectius professionals  
de totes les persones treballadores amb la direcció 
del centre.



treball en xarxa

M.06   Col.laboradors  
   i acreditacions

Col.laboradors



acreditacions
Família i Benestar Social, Fundació Privada
Guardonada Creu de Sant Jordi 2019




