
 

Memòria d’Activitat 2016
Fundació Assistencial d’Osona

http://www.fado.cat


CARTERA
 DE  SERVEIS

RESPONSABILITAT 
SOCIAL

ACTIVITAT

SUMARI

2

PRESENTACIÓ Sumari
  ACTIVITAT

 7 Balanç de gestió

 8 Atenció domiciliària

 10 Atenció diürna

 RESPONSABILITAT 
 SOCIAL

 12  Equip humà

 13  Finances

 14  Comunicació

 15 Coneixement

 INTRODUCCIÓ

 
 2 Sumari

 3 Presentació

 CARTERA DE  
 SERVEIS

 4  SAD 

 5  Centres de dia

 6  Xarxa ACTIVA’T

SUMARI

Edita:
Fundació Assistencial d’Osona
Carrer de la Laura, 83 
08500 Vic
Tel. 93 693 92 25

info@fado.cat
www.fado.cat

Serveis editorials:
Op-team SIC S.L.
Tel. 93 243 08 35
www.op-team.com
info@op-team.com

La Missió de la FADO
FADO té com a missió promo-
cionar l’autonomia i millorar el 
benestar de les persones que 
atén, principalment col·lectius 
de gent gran,  i els seus familiars 
mitjançant serveis integrals de 
qualitat arrelats al territori.

Valors
 Professionalitat i compliment 

de la legalitat
 Proximitat i coneixement del 

territori
 Atenció personalitzada
 Creativitat i innovació

mailto:info%40fado.cat?subject=
http://www.fado.cat
http://www.op-team.com
www.ccosona.cat
www.manlleu.cat
www.vic.cat
http://www.fado.cat


CARTERA
 DE  SERVEIS

RESPONSABILITAT 
SOCIAL

ACTIVITAT

SUMARI

3

PRESENTACIÓPRESENTACIÓ

Ens complau presentar-vos la Memòria d’activitat 
i balanç social de la Fundació Assistencial d’Oso-
na de l’any 2016. Al llarg d’aquest exercici, la FADO 
ha crescut, s’ha consolidat, ha guanyat confiança i 
ha demostrat, una vegada més, que és un agent im-
portant al territori per afrontar els reptes relacionats 
amb les noves necessitats d’atenció dels ciutadans.

En l’última dècada, la població d’Osona s’ha en-
vellit de forma considerable. No només ha augmen-
tant el percentatge de persones majors de 65 anys, 
sinó que també s’ha incrementat l’índex d’envelli-
ment –nombre de persones majors de 65 anys res-
pecte el nombre de persones menors de 15 anys- i, 
especialment, l’índex de sobreenvelliment –majors 
de  85 anys-. Així, entre el 2006 i el 2016, el percentat-
ge de persones majors de 85 anys va créixer un 70%.

Amb aquesta tendència demogràfica –que impli-
ca una major dependència i morbiditat en les edats 
avançades- es dibuixa un nou escenari, que s’ha vist 
agreujat per tota una sèrie de circumstàncies soci-
oeconòmiques (pobresa, manca de suport, atur...) 
i canvis socials (de gènere, dels escenaris de convi-
vència...), i que impacta de forma substancial en les 
polítiques socials i sanitàries actuals i futures. 

Alhora, ha emergit un nou concepte per re-
ferir-nos a aquests col·lectius de població: les per-
sones amb necessitats complexes. Aquestes, reque-
reixen models d’atenció innovadors i avançats que 
passen per l’atenció integrada social i sanitària, amb 
un treball col·laboratiu entre tots els agents implicats 
en l’assistència en el seu entorn habitual –el domici-
li-. En aquest context, els nostres professionals hi te-
nen un paper molt destacat.

Tots aquests elements van ser motiu d’anàlisi i re-
flexió a la presentació de FADO al Consell d’Alcaldes 
del Consell Comarcal d’Osona, al setembre de 2016, 
quan es va mostrar l’evolució de l’atenció domicili-
ària a la comarca. La Fundació es va presentar com 
una institució de serveis professionals d’ajuda a les 
persones que, des del seus inicis, ha duplicat el nom-
bre d’usuaris atesos, el nombre d’hores realitzades i, 
conseqüentment, el nombre de persones que con-
formen el seu equip humà. A finals de 2016, la plan-
tilla superava el centenar de persones, fet que ha su-
posat la creació de nova ocupació al territori.            

D’altra banda, també es van donar a conèixer els 
resultats d’avaluació de la satisfacció dels usuaris 
respecte el servei prestat, amb uns nivells molt alts 
d’acceptació, i l’alta rendibilitat del servei amb un 
elevat retorn social respecte els recursos que hi dedi-
quen les administracions. 

Aquesta visió avançada també es veu reflectida en 
els serveis d’atenció diürna a diferents col·lectius de 
gent gran que gestiona la FADO, com els dos centres 
de dia de l’Ajuntament de Vic i la xarxa d’Espais Ac-
tiva’t del Consell Comarcal d’Osona, adaptats a les  
necessitats de cada municipi i que afavoreixen l’en-
velliment actiu i el manteniment de la població en el 
territori i en el seu entorn més proper i familiar. La 
FADO és, doncs, una entitat  de consens i de referèn-
cia a Osona en l’assistència domiciliària i també en 
l’atenció diürna.   

Volem acabar expressant el nostre agraïment a 
tot l’equip humà que amb el seu esforç i convicció fa 
possible que aquesta institució continuï progressant 
i estigui cada vegada més present a la societat.   

Sra. Anna Erra i Sr. Àlex Garrido

Presidenta i Vicepresident de la 
Fundació  Assistencial d’Osona

PRESENTACIÓ
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SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)  

El SAD és un conjunt d’activitats que es realitzen bàsicament a la 

llar de la persona i/o de la seva família, arran d’una manca d’auto-

nomia personal. La finalitat és promoure i mantenir aquesta au-

tonomia, per això, la FADO ofereix paquets de serveis adaptats a 

les necessitats de cada persona i situació, amb els quals atendre 

les activitats bàsiques i domèstiques de la vida diària de l’usuari.

Els serveis es presten els 365 dies de l’any i tenen caràcter assisten-

cial, preventiu, socioeducatiu i rehabilitador, si s’escau, així com 

de suport a les persones cuidadores.

XARXA ACTIVA’TSAD CENTRES DE DIA

TIPUS DE SERVEIS D’ATENCIÓ A DOMICILI  

Serveis d’ajuda a la perso-
na: suport en les necessitats 
bàsiques de la vida quotidi-
ana (higiene personal i dut-
xa, ajuda a vestir-se, ajuda a 
llevar-se i anar al llit, mobi-
litzacions i ajuda a caminar, 
donar menjar...).

Formació i assessorament 
als familiars i cuidadors no 
professionals.

Cures d’infermeria, que 
van des de l’avaluació inte-
gral de la persona  i el seu en-
torn, al control i administra-
ció de la medicació, control 
de constants, cures, sondes, 
injeccions....

Tractaments especialitzats 
i rehabilitació, com fisioterà-
pia, teràpia ocupacional, re-
habilitació cognitiva, ajudes 
tècniques, assessorament per 
fer la llar més accessible...

Serveis de suport a les ac-
tivitats domèstiques, com 
ara acompanyaments i pas-
sejos, compres, preparació 
dels àpats, bugada (renta-
dora/planxa), organització i 
neteja de la llar, petit mante-
niment del domicili...

CARTERA
 DE  SERVEIS
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CENTRES DE DIA:  
Atenció diürna a la ciutat de Vic

XARXA ACTIVA’TSAD CENTRES DE DIA

En paral·lel a l’atenció domiciliària, la FADO desenvolupa una línia 
d’activitat basada en la gestió d’equipaments de règim diürn, oberts a 
la comunitat, a través dels quals es dóna suport a persones grans. Dins 
d’aquesta línia, des del 2013 la FADO gestiona els dos centres de dia pú-
blics de l’Ajuntament de Vic: el Centre de dia Els Caputxins i el Centre 
de Serveis Sant Jordi, amb una capacitat total de 70 places.

QUÈ SÓN ELS CENTRES DE DIA?
Són equipaments destinats a atendre persones grans amb un nivell de 
dependència establert, on s’ofereix un ampli ventall de serveis que van 
des de l’assistència i recolzament a les activitats de la vida diària, pas-
sant per programes d’intervenció terapèutica, activitats socio-recrea-
tives, manutenció o cures de salut.

QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS?

Afavorir...
¾ Hàbits saludables i actituds positives envers l’envelliment.
¾ Una cohesió social activa, integrant les persones grans en la  

comunitat.
¾ La capacitació i autodeterminació de les persones usuàries.

Oferir...
¾ Activitats significatives en les que els usuaris prenguin decisions 

sobre el seu propi projecte de vida.
¾ Un paquet d’activitats ampli que posi a l’abast de cada usuari el que 

realment desitja i s’adequa a les seves necessitats.
¾ Un model d’atenció centrat en la persona.

CARTERA
 DE  SERVEIS
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L’atenció s’estructura a partir d’un seguit de programes,  
agrupats en tres àmbits en funció del perfil i necessitats dels usuaris

CENTRES DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA:  
la Xarxa Activa’t d’Osona

XARXA ACTIVA’TSAD CENTRES DE DIA

La FADO gestiona per concurs públic els centres de promoció de l’auto-
nomia que formen part de la Xarxa d’envelliment actiu (Xarxa Activa’t). Un 
projecte, impulsat pel Consell Comarcal d’Osona, que es dirigeix als munici-
pis petits del territori que tenen equipaments destinats a les persones grans i 
que volen oferir programes de prevenció, promoció de l’autonomia i atenció 
a la dependència, però on el nombre de persones dependents no és suficient 
per justificar un centre de dia.

Els municipis on s’està realitzant el projecte actualment són els de Gurb, 
Olost, Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga i Sant Quirze de 
Besora.

Els aspectes innovadors d’aquesta xarxa són que el treball coordinat per-
met disposar d’un equip multidisciplinar i expert –compartit pels diferents 
municipis–, i que els centres són equipaments polivalents d’envelliment ac-

tiu i de promoció de l’autonomia. Així, engloben les diferents fases de la vellesa i es po-
den adequar de manera flexible i àgil segons les preferències i necessitats de la població.

CARTERA
 DE  SERVEIS
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UN ÈXIT DE TOT 
L’EQUIP

La FADO ha tancat l’any 2016 amb una sèrie de re-
sultats significatius i destacables com l’increment 
de l’activitat en la línia del Servei d’Atenció Domici-
liària, la consolidació del model d’Atenció Centrat 
en la Persona ens els recursos diürns, els avenços 
en l’aplicació de les noves tecnologies i el manteni-
ment de l’equilibri econòmic de l’entitat.

Any rere any, la Fundació continua progressant 
en l’activitat assistencial. La incorporació de 387 
nous usuaris ens ha permès superar, per primera ve-
gada, el llindar de les 1.200 persones ateses (1.216), 
un 19% més que l’any 2015. Així mateix, hem prestat 
1.415 serveis, el 81,2% dels quals a domicili.

Els serveis SAD Persona i SAD Llar van superar 
l’objectiu d’activitat. Durant el 2016, vam atendre 
490 usuaris de SAD Dependència (+6%) amb un 
increment del 19% de les hores. La meitat dels usua-
ris i un terç de les hores de SAD Persona van corres-
pondre als usuaris del SAD Transitori i Preventiu, 
un servei contractat majoritàriament a l’alta hospi-
talària amb un alt valor afegit per als usuaris.

En l’àmbit d’atenció diürna, els centres de dia de 
Vic van atendre un total de 119 usuaris, un 4,3% més 
que el 2016. La xarxa d’Espais Activa’t del Consell 
Comarcal d’Osona va mantenir una elevada ocu-
pació global i va incrementar l’activitat en els pro-
grames d’envelliment actiu.

L’experiència del ciutadà/usuari és un del pilars 
bàsic de l’atenció que oferim. En aquest sentit, te-
nim en compte les circumstàncies, preferències, 
necessitats i valors de cada persona i, alhora, l’apo-
derem perquè participi en les decisions. Aquests 
són els atributs que identifiquen el model d’Atenció 
Centrat en la Persona, que apliquem i tenim conso-

lidat en l’àmbit de l’atenció diürna i que estem de-
senvolupant en l’atenció domiciliària.

Ha estat però gràcies a la capacitat d’adaptació 
i la implicació de l’equip humà de la FADO  que 
hem assolit  aquests objectius d’activitat i qualitat. 
Aquest 2016, malgrat algunes dificultats puntuals 
per cobrir els nostres equips a causa del competitiu 
mercat laboral,  hem incrementat la plantilla mit-
jana en més d’un 13% i hem impulsat el seu creixe-
ment. A banda, ha estat un any marcat per l’inici de 
l’aplicació progressiva del nou conveni que regirà 
les condicions laborals de la plantilla que presta els 
serveis en l’àmbit de l’assistència domiciliària, tal 
com preveia l’acord entre els representants legals 
dels treballadors (comitè d’empresa) i la direcció. 

Un dels resultats més significatius de l’exercici ha 
estat la innovació en noves tecnologies, en concret, 
la implantació del model de seguiment d’usuaris a 
través de plataforma mòbil a tot el SAD (Assiscat), 
que ha representat un salt qualitatiu a tres bandes: 
facilitar la feina als professionals, millorar l’experi-
ència de l’usuari en termes de continuïtat assisten-
cial i seguretat i millorar l’eficiència del servei. A 
més, s’ha habilitat l’accés a l’espai professional des 
de qualsevol dispositiu  i s’ha estrenat una pàgina 
web actualitzada i molt dinàmica.

Tot plegat, suposa un pas més en el posiciona-
ment de la FADO com a institució de referència i en 
el coneixement de les activitats que es duen a ter-
me, amb més presència en els mitjans de comuni-
cació i la societat osonenca en general.  

Per acabar, agrair de nou a l’equip humà l’esforç i 
el compromís que hi ha al darrera de cada nova inici-
ativa que us presentem en aquesta Memòria. 

Dr. Jordi Roca

Director gerent de la Fundació  
Assistencial d’Osona

ATENCIÓ DIÜRNAATENCIÓ DOMICILIÀRIABALANÇ DE GESTIÓ

ACTIVITAT
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RESULTATS D’ACTIVITAT EN ELS SERVEIS  
A DOMICILI

Per tercer any consecutiu, aquest 2016 tots els indicadors d’activitat en l’àmbit dels 
serveis d’atenció domiciliària (SAD) presenten augments de dos dígits respecte de 
l’any anterior. Això ha permès consolidar el model de treball de la Fundació i superar 
els objectius previstos per a l’exercici.

Per primera vegada, s’ha superat el llindar del miler d’usuaris atesos (1.149), xifra 
que representa més d’una cinquena part que l’any anterior. D’aquests, 925 s’han re-
gistrat en la línia d’activitat d’atenció a la persona i 224 en la de serveis a la llar.

En la mateixa línia s’han incrementat les hores de servei, que ja són més de 86.000, 
un 22,14% més respecte al 2015.

Un indicador especialment positiu és el grau de satisfacció dels usuaris, que pun-
tuen el servei amb un 8,8 sobre 10 -els de dependència- i amb un 9,24 sobre 10 -els 
usuaris transitoris-.

ATENCIÓ DIÜRNAATENCIÓ DOMICILIÀRIABALANÇ DE GESTIÓ

ACTIVITAT

ALTES I BAIXES

Altes Baixes

SAD persona 387 181

SAD llar 66 20

ANÀLISI DE LA SATISFACCIÓ*

Usuaris  
dependència

Usuaris  
transitoris

Grau de satisfacció 8,8 9,24

Fidelitat 80% 96,6%

Sensació d’estar en bones mans 90% 100%

*Resultats de l’enquesta d’avaluació de la satisfacció i la qualitat del servei de SAD 
(Font: Consell Comarcal d’Osona, any 2015)
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AUGMENTA LA DEMANDA DEL SERVEI  
D’ATENCIÓ A LA PERSONA

El 81,2% dels serveis que la FADO va prestar durant el 2016 corresponen a l’atenció 
domiciliària, un any en què es van superar els objectius d’activitat, tant en el SAD 
Persona com en el SAD Llar.

En l’àmbit de la Persona, es van incrementar un 15,6% les hores d’atenció, supe-
rant per primera vegada el llindar de les 72.000. 

La meitat dels usuaris i un terç de les hores del SAD Persona, van correspondre 
al SAD Transitori i Preventiu, un servei contractat majoritàriament a l’alta hospi-
talària amb un alt valor afegit per als usuaris.

Pel que fa el SAD Dependència, durant el 2016 es van atendre 490 usuaris (+6%), 
amb un increment del 19% de les hores.

SAD SUPORT A LES ACTIVITATS DOMÈSTIQUES

Usuaris atesos Hores de servei

2015 2016 2015 2016

Centelles 19 19 700 758

COSS 6 5 291 231

Consell Comarcal Osona 81 127 4.357 6.306

Manlleu 37 24 1.832 1.637

Ajuntament de Vic 44 49 1.325 1.321

TOTAL 187 224 8.505 10.254

SAD  ATENCIÓ A LA PERSONA

Usuaris  atesos Hores de servei

2015 2016 2015 2016

SAD  Dependència

Consell Comarcal d’Osona 284 305 29.338 32.269

Ajuntament de Manlleu 64 54 5.384 5.657

Ajuntament de Vic 78 92 5.792 10.179

Privats* 36 (11) 39 (11) 2.775 4.187

SAD  Transitori/preventiu

Consell Comarcal d’Osona 201 323 11.926 16.421

Ajuntament de Manlleu 27 36 1.115 1.127

Ajuntament de Vic 82 104 5.681 6.721

TOTAL 747 925 62.011 76.561

ATENCIÓ DIÜRNAATENCIÓ DOMICILIÀRIABALANÇ DE GESTIÓ

ACTIVITAT

Nou aplicatiu pioner en atenció domiciliària
La FADO ha posat en marxa l’Assiscat, una nova plataforma per millorar la continuïtat 
assistencial i la seguretat dels usuaris dels serveis d’atenció domiciliària. Tots els 
professionals que treballen a domicili duen un smartphone de treball amb aquesta 
aplicació, a través de la qual poden consultar el pla d’atenció que té programat cada 
usuari i els serveis que requereix (higiene personal i dutxes, ajuda a les activitats de la 
vida quotidiana, mobilitzacions), veure i registrar observacions sobre el seu estat, grau 
d’autonomia o preferències personals, o gestionar qualsevol incidència. L’Assiscat s’ha 
desenvolupat conjuntament amb Vodafone -el partner tecnològic del projecte- i ha 
representat un salt qualitatiu en l’atenció als usuaris.

* Entre  
parèntesi,  
els usuaris  
exclusivament 
privats

http://www.fado.cat
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RESULTATS D’ACTIVITAT DELS SERVEIS  
D’ATENCIÓ DIÜRNA

Aquest 2016, l’equip de professionals de la FADO ha gestionat vuit equipaments 
de règim diürn que ofereixen activitats i programes específics de suport per a 
persones grans: els dos centres de dia propietat de l’Ajuntament de Vic i uns al-
tres sis centres integrats a la Xarxa Activa’t, que promou el Consell Comarcal 
d’Osona en col·laboració amb els ajuntaments de Gurb, Olost, Sant Julià de Vi-
latorta, Santa Eugènia de Berga, Sant Quirze de Besora i Santa Eulàlia de Riu-
primer.

Al llarg de l’any, un total de 266 usuaris van participar en els diferents progra-
mes que es duen a terme en aquests centres, el que representa un increment de 
l’1,9% respecte de l’any anterior. L’ocupació mitjana va ser lleugerament inferior 
a l’any passat.

ATENCIÓ DIÜRNAATENCIÓ DOMICILIÀRIABALANÇ DE GESTIÓ

ACTIVITAT

USUARIS ATESOS OCUPACIÓ MITJANA

2015

2016
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Els professionals de la Xarxa Activa’t
L’equip multidisciplinar i ex-
pert de la Xarxa d’Envelli-
ment Actiu d’Osona (Xarxa 
Activa’t) ha atès durant el 
2016 a més de 140 usuaris als 6 
centres de promoció de l’au-
tonomia que la FADO gestio-
na a Gurb, Olost, Sant Julià de 
Vilatorta, Santa Eugènia de 
Berga, Sant Quirze de Besora 
i Santa Eulàlia de Riuprimer.
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PARTICIPAR, SOCIALITZAR... I VIURE EL NOSTRE 
ENVELLIMENT

Els centres gestionats per la FADO s’han consolidat com una referència per a tots 
aquells usuaris que han decidit passar a formar part activa de la trajectòria del seu 
propi envelliment i de la seva vida, així com de la vida quotidiana del centre. En 
aquest sentit, durant el 2016 s’ha continuat avançant en l’Atenció Centrada en la Per-
sona en els equipaments de règim diürn. Es tracta d’un model que promou l’autono-
mia i el benestar de l’usuari a partir de la seva participació efectiva, i on la seva opinió 
i desitjos s’intenten traduir en una variada i àmplia oferta d’activitats entre les que 
pugui escollir i sentir-se realitzat.

Així mateix, en el marc de la Xarxa Activa’t, també s’han impulsat iniciatives per 
promoure la socialització i les tasques en grup, com els projectes ‘Desitjos’ o ‘La bu-
nyolada’ en què han participat conjuntament familiars, cuidadors i persones dels 
diferents casals.

ATENCIÓ DIÜRNAATENCIÓ DOMICILIÀRIABALANÇ DE GESTIÓ

ACTIVITAT

ACTIVITAT  PER CENTRES

USUARIS

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Total Xarxa Activa’t 

Gurb

Olost

Sant Julià de Vilatorta

Santa Eugènia de Berga

Sant Quirze de Besora

Santa Eulàlia de Riuprimer

Total Vic

Vic. CdD Caputxins

Vic. CdD Sant Jordi

Eix 1 - Programes d’envelliment actiu Eix 2 - Programes de promoció a l’autonomia

90 55

10 10

23    12

14 14

20 13

23

6

119

29

90

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140%

OCUPACIÓ

Total Xarxa Activa’t 

Gurb

Olost

Sant Julià de Vilatorta

Santa Eugènia de Berga

Sant Quirze de Besora

Santa Eulàlia de Riuprimer

Total Vic

Vic. CdD Caputxins

Vic. CdD Sant Jordi

92,7%

77,2%

95,3%

102,2%

110,6%

140%

31%

57,7%

56,4%

59,1%
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UN EQUIP PROFESSIONAL EN MILLORA CONTÍNUA

ESTABILITAT FORMACIÓ

51%
CONTRACTES  

LABORALS  
INDEFINITS

EQUIP HUMÀ

111 
PROFESSIONALS 

QUALIFICATS AMB UNA MITJANA 
D’EDAT DE

42,8 
ANYS

CONEIXEMENTCOMUNICACIÓFINANCESEQUIP HUMÀ

RESPONSABILITAT 
SOCIAL

TREBALLADORES FAMILIARS

GEROCULTORES

AUXILIARS DE LA LLAR

INFERMERES

FISIOTERAPEUTES

TERAPEUTES OCUPACIONALS

1.487,5 
HORES DE  

FORMACIÓ  
IMPARTIDES

81   
ALUMNES 

PARTICIPANTS
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UN CREIXEMENT SOSTINGUT DELS INGRESSOS

La principal font d’ingressos de la FADO és la prestació de serveis, que su-
posa el 98,76% del total. D’aquests, tres quartes parts corresponen al Ser-
vei d’Atenció Domiciliària (SAD), mentre que la gestió dels centres de dia 
de l’Ajuntament de Vic reporta un 14,2% dels ingressos i la dels centres de la 
Xarxa Activa’t un 7%.

En conjunt, els ingressos per serveis prestats han augmentat un 16% res-
pecte de l’any passat, un increment major que el de l’exercici anterior, su-
perant per primera vegada els 2 milions d’euros. Pel que fa als costos, per la 
tipologia d’activitat de la FADO més del 85% de les despeses de l’entitat cor-

CONEIXEMENTCOMUNICACIÓFINANCESEQUIP HUMÀ

responen a despeses de personal. El resultat final d’explotació ha estat d’equilibri entre 
els ingressos i les despeses.

El balanç de l’entitat, a 31 de desembre de 2016, reflecteix una situació d’equilibri 
patrimonial que ens permet atendre totes les obligacions (Passiu) amb els recursos 
disponibles (Actiu). Tots els comptes de la FADO són auditats anualment per una 
empresa externa independent. L’auditoria realitzada enguany per Faura-Casas Audi-
tors-Consultors SL conclou que aquests comptes: “Expressen, en tots els aspectes sig-
nificatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació Assis-
tencial d’Osona a 31 de desembre de 2016”.

RESPONSABILITAT 
SOCIAL

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS

2013 2014 2015 2016

EU
RO

S

1.517.086

2 millons

1,5 millons

1 millon

500 mil

0

1.725.583 2.002.783 1.338.578

BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU PASSIU

800.000 

700.000 

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Actiu no corrent  
184.811,84

Actiu corrent
561.408,22

Passiu corrent
461.813,46

Patrimoni net  278.619,55

Passiu no corrent  5.787,05

INGRESSOS PER TIPOLOGIA DE SERVEI DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

SAD

Centres de dia

Xarxa Activa’t

Altres

Despeses de personal

Altres despeses d’explotació

Aprovisionaments

Despeses financeres

Amortització de l’immobilitzat

77,43% 85,55%

14,28%
5,79%

7,05% 8,31%
1,24% 0,04%

0,31%
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TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ, 
TAN DINS COM FORA

En paral·lel al creixement de la seva activitat, la FADO manté una dinàmica 
de comunicació cada cop activa amb els seus grups d’interès: a nivell intern 
envers els seus professionals i, a nivell extern, amb les administracions pú-
bliques i amb la societat osonenca, en tant que són les seves dues principals 
fonts d’usuaris.

Enguany, el butlletí Som FADO, que va veure la llum per primera vegada 
a finals del 2014, s’ha consolidat com a eina de comunicació interna amb 
l’edició de tres nous números. La publicació reuneix continguts informa-
tius, formatius i de bones pràctiques escollits per un consell editorial inte-
grat per professionals de l’entitat, i gaudeix d’una gran acceptació i valora-
ció entre la plantilla. 

A nivell extern, a través de l’activitat de gabinet de premsa la FADO ha 
aparegut en 14 ocasions als mitjans, amb accions destacades com la posa-
da en marxa de l’Assiscat, una aplicació mòbil per millorar l’assistència en 

LA COMUNICACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN XIFRES

REUNIONS  DEL 
COMITÈ DE 

COMUNICACIÓ

11

APARICIONS 
A MITJANS DE 

COMUNICACIÓ

14
(+16%)

NOUS CANALS  
DE COMUNICACIÓ 

DISSENYATS

2

ELEMENTS D’IDENTITAT 
CORPORATIVA PRODUÏTS

2
ANUNCIS 

DISSENYATS I 
PUBLICATS

3

PUBLICACIONS  
ELABORADES  

(DISSENY + REDACCIÓ)

4
REPORTATGES FOTOGRÀFICS  

D’ESDEVENIMENTS

10
(+400%)

CONEIXEMENTFINANCESEQUIP HUMÀ COMUNICACIÓ

l’atenció domiciliària. També s’ha divulgat l’activitat de FADO ha través de la Memò-
ria anual.

Per promocionar els seus serveis, la FADO ha mantingut la campanya de distribució 
de tríptics i pòsters promocionals del SAD en punts estratègics de la comarca. Alhora, 
ha impulsat una campanya per a la captació de talent, amb anuncis a la premsa, i ha 
treballat en la definició del nou web i la nova intranet, unes eines que acabaran essent 
determinants en termes de comunicació interna i externa.

RESPONSABILITAT 
SOCIAL

ACCIONS / 
NOTES DE 

PREMSA

7
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GENERAR CONEIXEMENT, APORTAR VALOR

Una de les fites de la FADO és traslladar l’experiència i el coneixement directe 
dels seus professionals –així com de les entitats que integren la Fundació– per 
generar valor, ja sigui en el model d’atenció a la dependència de la comarca, com 

en forma de programes i solucions innovadores que permetin millorar el servei 
que es presta als usuaris. A continuació, us resumim les principals accions per ge-
nerar i compartir coneixement en què han participat els professionals de FADO:

L’acte anual social i de formació de 
la Fundació Assistencial d’Osona va 
comptar amb la ponència de l’experta 
en Atenció Integral Centrada en la Per-
sona (AICP), Lourdes Bermejo. L’ac-
te, celebrat a l’Hospital Sant Jaume de 
Manlleu, va ser un espai de reflexió so-

bre com s’hauria d’aplicar aquest mo-
del en l’àmbit de l’atenció domiciliària. 
L’experta va explicar que, actualment, 
és essencial que en les intervencions di-
rigides a les persones en risc o en situ-
ació de dependència s’apliqui aquest 
enfocament. 

CONEIXEMENTFINANCESEQUIP HUMÀ COMUNICACIÓ

Cas d’èxit de transformació  
digital en el sector de la  
salut

L’Assiscat, la nova eina tecnolò-
gica que ha impulsat la Funda-
ció Assistencial d’Osona (FADO) 
juntament amb Vodafone, es va 
presentar el 30 de setembre en el 
marc de les jornades TIC Salut i So-
cial que es van celebrar per primera 
vegada a Vic. La ponència, en la que 
es va presentar un audiovisual ela-
borat per Vodafone, va anar a càr-
rec de la gestora del sector sanitari 

i iniciatives de desenvolupament a 
Catalunya, Rosa Pérez. Tot un exem-
ple de transformació digital en el 
sector de la salut.

Vodafone, el partner  
del model sanitari i social  
osonenc

El president de Vodafone España, 
Paco Roman, va ser a Vic el dime-
cres 28 de setembre per conèixer de 
primera mà els projectes TIC apli-
cats a l’àmbit de la salut i el benestar 
social a Osona, amb els quals col·la-
bora la seva companyia. 

La trobada va consistir en una tau-
la de treball que va servir per expli-
car la implantació de la plataforma 
Assiscat per a l’atenció domicilià-
ria a Osona i el projecte Radar, en-
tre d’altres. 

RESPONSABILITAT 
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Avançant cap a un model d’Atenció  
Centrada en la Persona
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