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Coordinació
amb serveis

externs

Document de
voluntats

anticipades



Autonomia
Facultat de governar-se 
a si mateix, d’actuar 
segons les seves pròpies 
normes o voluntats.



Independència
Condició de tenir llibertat
d’opinions, d’actuació.
Que no necessita el control 
dels altres.



Continuïtat
Sense interrupció.
Atenció
Demostració de consideració, 
gentilesa, cortesia.



Inclusió
Acció d’incloure.
Social
Qui pertany a la societat i a
les relacions entre individus. 



Integritat
Honradesa en la manera 
de comportar-se.



Individualitat
Persona amb trets 
característics pròpis, 
que pertany a una 
comunitat humana.



Participació
Intervenció en un fet, una 
acció o una activitat.



L’any 2019 hem seguit amb el pla estratègic 
presentat l’any passat. Aquest compte amb 26 
línies d’organització definides. És un pla que 
engloba tant els àmbits més directament 
relacionats amb l’atenció a la persona com els 
d’atenció indirecta i projectes a llarg termini.



Hem estat treballant en l’orientació a l’entorn. 
Seguim millorant l’orientació dins de la           
residència continuant amb el projecte de     
senyalització d’espais mitjançant pictogrames 
i vinils al terra, aquest any s’han instal·lat a la 
primera planta i als vestíbuls. 



Seguim impulsant el projecte d’ACP (Model 
Centrat en la Persona) continuem amb la    
identificació de professionals i facilitadors de 
referència a cada persona, que ajuden a tirar 
endavant el Pla d’Atenció i Vida. 



El Grup d’Innovació sorgeix com a acció del 
Pla Estratègic 2018-2020. L’objectiu d’aquest 
grup és involucrar tota la organització en els 
processos d'innovació, revisant i donant valor 
al que fem, definint reptes i promovent        
processos participatius d'idees. La seva       
composició és interdisciplinària i es reuneix 
un cop al mes.



Aquest any per primera vegada es va organitzar un 
Death cafè. Es va realitzar el dia 19 de juliol, hi van 
participar un  grup de 18 persones a la Sala Jaume 
Batlle.  Compartint al voltant del tema de la mort. Hi 
havia persones amb perfils ben diferents:
treballadors i ex treballadors de la Fundació,             
voluntaris i voluntàries, persones que viuen a la        
residència, una alumna de pràctiques i l'Emma i          
l’Ayako que van venir  de l'Associació Vinyana. En la 
trobada va sorgir la idea de que pensar en la mort 
d´una forma tranquil.la i natural ens abocava a 
perdre la por a la mort i a la vida ja que aprendre’n a 
gaudir-ne i viure-la en cada moment  ens completa i 
ajuda a trobar el sentit en pau.



Hem començat a col·laborar amb Campus 
FEATE per gestionar la formació interna de    
l’Entitat i per ofertar la possibilitat de cursar el 
Certificat de Professionalitat d’Atenció               
sociosanitària a persones dependents en                
Institucions Socials a persones que vulguin    
desenvolupar-se professionalment en aquest 
àmbit.



Aquest any les col·laboracions amb alumnes de 
pràctiques han estat:
- Auxiliars de geriatria: Coordinació amb les 
responsables dels cursos organitzats per, FAD, 
ARED, Centre d’Estudis Catalunya i el SOC. 
Pràctiques que s’han dut a terme únicament a 
la residència de la Fundació.
- Dues noies de pràctiques del CFGS              
d'Integració Social, una del Centre d'Estudis 
Catalunya i l'altra de l'IOC.



Construim xarxes per la inclusió:
 
Hem partipat a la Taula de Gent gran de             
Poblenou: RADARS i l´Escola de Salut. Amb  
projectes comunitaris que tenen com a objectiu 
activar i  enfortir la xarxa comunitària,  per      
millorar la qualitat de vida de la gent gran.



Sense límit d'edat ( intergeneracional)

Hem col·laborat amb 5 activitats amb el centre 
socioeducatiu Poblenou, Escola Sagrat Cor de 
Sarrià i escola Voramar. 



El Cor “La petita companyia”  creat l’any 2017 
pretén ser un cor accessible i inclusiu. Les persones 
que hi canten en la seva història de vida han cantat 
prèviament a altres cors ( ja siguin agrupacions 
coral o cants a les comunitats cristianes, en el cas de 
molts dels nostres residents). Ens trobem al migdia 
fet que permet cantar-hi a professionals del centre. 
També hi participen voluntaris de l’entitat, familiars 
i persones del barri que s’han animat amb el         
projecte. 
Durant l’any 2019 hem cantat en tres ocasions a la 
residència. Concert al centre de dia, cantada pels 
jocs florals i cantada de nadales a les diferents   
plantes de la residència.



Hem anat a fer 2 estades d’estiu a l’alberg del 
Sagrat cor a Viladrau, als mesos de juny i agost. 
La primera va ser amb persones de la                
residència Pere Relats, i les segones hi han    
participat persones del centre de dia, familiars 
i les residències de llull i àntic de València. 
Hem visitat  l’Arboretum d’Espinelves i hem 
comptat amb la col.laboració d’un grup de 
teatre social.  També s’han realitzat dues         
activitats intergeneracionals: la llegenda de les 
dones d’aigua i una gimcana al jardí. 



L’ activitat d‘art teràpia s’ha seguit fent al llarg 
de l’any, facilitant l’expressió de les emocions 
que es deriven dels processos d’adaptació, tant 
de viure a una residència com per les possibles 
pèrdues que pateixen les persones ateses. 



Seguim utilitzant el programa informàtic Smartbrain 
per tal d’impulsar l’estimulació cognitiva de les     
persones ateses, d’aquesta manera intentem que 
totes es  beneficiïn d’una intervenció individual. 



Seguim treballant amb la Teràpia assistida amb 
gossos durant aquest any. Hi ha dues variants de    
treball, l’activitat grupal amb residents sense  
deteriorament cognitiu, i el treball individual 
amb residents amb deteriorament cognitiu. 



Hem celebrat 8 festes: Carnestoltes, pasqua, jocs 
florals, sant joan, festa major del poblenou, la      
castanyada, nadal i cap d’any. L’objectiu d’aquestes 
festes és mantenir de forma significativa les festes 
tradicionals en un entorn festiu i participatiu. 



Aquest any s’han realitzat 10 misses al llarg de 
l’any, i també hem començat a oferir a les   
persones que són creients i practicants a oferir 
la unció dels malalts quan és necessari. Aquest 
any han rebut 3 persones la unció del malalts.



S’han realitzat 15 actes de dol, hem pogut  
crear un espai per tal d’afavorir l’expressió 
dels sentiments i emocions que es generen 
quan es produeix una mort. 



Les valoracions funcionals realitzades aquest 
any han estat les següents:

4 autònoms 
15 depenents lleus 
83 dependents moderats 
19 dependents severs 
8 dependents totals



Aquest any s’han demanat els següents      
productes:

10 taloneres Thusane
3 matalassos antiescares d’aire amb motor
1 cadira basculant
2 coixins lumbars



Distribució d’ingressos Distribució de despeses

Resultat
comptable

Donatius i
subvencions

Altres
ingressos

Quotes
privades

Quotes
públiques

Personal Altres
despeses

Amortització
NS

Despeses
financeres

Aprovisionaments

178957 206071 35795 324344

2090018 451105

7309 432808

1424351 1460410

Suma: 3305584 Suma: 3305584

Fluxe de caixa:       +41315

COMPTES ANUALS 2019
El tancament de comptes fa referència a l’activitat assistencial i consolidant 
els comptes de Fundació i Associació Pere Relats. Pendent del tancament      
definitiu dels comptes s’ofereix un resultat comptable negatiu, però amb un 
flux de caixa positiu de 4.1315 euros, el qual assegura la sostenibilitat   econò-
mica de l’entitat. 

Privades

Públiques

Total

Venero

34

63

97

Antic de València

9

6

15

Llull

4

12

16

Sumatori

47

81

128

17

3

20

PLACES RESIDENCIALS CENTRE DE DIA 



FUNDACIÓ PERE RELATS - PATRONAT

Montserrat Carrés – Presidenta
Mercè Montolio – Vicepresidenta

Jaime Ozores – Secretari
Josep Bou – Tresorer

Francesc Romeu – Vocal
Xavier Zaragoza – Vocal

Robert Edo – Vocal
Gabriel Carrió – Vocal

Maria Jesús Prades – Vocal

ASSOCIACIÓ PERE RELATS - PATRONAT

Gerard Bota – President
Francesc Romeu – Vicepresident
Maria Jesús Prades – Secretaria

Joan Cañisá – Tresorer

Carrer Venero 4-6,
Camí Antic de València 5, 3r pis
Carrer Llull 181, baixos
Barcelona
08005

www.pererelats.org
fundacio@pererelats.org

93.300.29.76
@fundaciopererelats
Fundació Pere Relats
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