Fundació Planas Casals
Memòria d’activitats 2019

PROGRAMA DARE
Equip: s'han incorporat dues persones més a l'equip de coordinació
Nombre de voluntaris: 65
N. de beneficiaris: 20
PROGRAMA GUARDA
N. de voluntaris: 35
Residències amb conveni: 6
Activitats de promoció:
• Col·legi Pineda: per a famílies de l'escola.
• Associació Cultural Undaris per oferir a les famílies el voluntariat familiar.
• Associació de parells amb Fills amb Altes Capacitats (Fanjac) per anar en família a
acompanyar a persones grans que viuen en residències
Voluntariat corporatiu GUARDA
A través de Desarrollo y Asistencia, ha contactat amb la Fundació la responsable de
grup Publicis Media a Barcelona. Han ofert el nostre voluntariat als seus equips i s'han
apuntat 7 persones, que seran voluntaris de la fundació. Hem seleccionat dues
residències per proximitat amb les oficines de Publicis Media. Estem a l'espera de
signar el conveni.
PROGRAMA ORIENTA
Assessorament: Durant aquest any hem atès 25 sol·licituds d'assessorament. Algunes
d'elles eren per a diverses persones de la mateixa família. Les consultes estaven
relacionades amb:
• Discapacitat
• Salut: orientar sobre el protocol a seguir en la Seguretat social
• Dependència
Hem donat entre persones beneficiàries diversos elements d'ajudes tècniques i 3 llits
articulats amb el seu matalàs.
FORMACIÓ
EQUIP: S'ha incorporat a l'equip de Formació Inés Espallargas, metge de família al CAP
Sabadell Nord.
ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ
• 12 de juny: Assistència a la FIRA GRAN que organitza l'Ajuntament de Barcelona a les
Drassanes
• 29 i 30 d'octubre: Assistència al congrés sobre Dependència i Qualitat de vida.
Integració de models a resultats, organitzat per la Fundación Edat y vida.
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FORMACIÓ IMPARTIDA
• 22 de febrer: sessió sobre Estratègies per gestionar les emocions i millorar el nostre
entorn, impartida per Montserrat Edo, Dra. en Infermeria a l'Escola Gimbernat i
Llicenciada en Humanitats.
• Del 27 de febrer al 23 de juny: Taller sobre Autocura, impartit per Mª José Casas,
infermera.
• Del 23 de març al 26 de novembre: Taller de Memòria, impartit per Teresa Mª
Vadillo, psicòloga
• 29 d'abril: sessió sobre Suport emocional als malalts d'Alzheimer, impartida per
Menchu Folch Camps, presidenta de la Fundació tutelar Fadesia.
• 27 de juny: sessió sobre Com parlar de què costa parlar. Quan comença la davallada,
impartida per Joaquim Julià, director de l'ICO de Badalona.
• 7 d'octubre: sessió sobre Medicina i mort digna, impartida per Joaquim Bosch,
Metge Oncòleg de l'Hospital Universitari Josep Trueta.
• 23 d'octubre: sessió sobre els programes Orienta i Dare a Villaviciosa de Odón
(Madrid).
• 25 i 27 de novembre: treball del cas "Iniciativa i comunicació en el voluntariat",
impartit per Maite Garrigós i Núria Morer.
DIVULGACIÓ DE LA IMATGE POSITIVA DE L'ENVELLIMENT
Alba Canet, responsable de comunicació de la Fundació: “La nova narrativa de la
vellesa” (Aceprensa, agència de notícies i de tendències socials , 29 maig 2019).
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