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Acció social: persones+ 9.600

Continuen els esforços de l’equip a la Residència per 
a gent gran per fer front a la pandèmia de la covid 19: 
acompanyament a persones residents i familiars.

Residència per a gent gran Roca i Pi: 

153 persones acompanyades

Es posen en marxa projectes en aliança amb altres en-
titats en els àmbits de la inserció laboral, l’habitatge 
per a la gent gran i el sensellarisme.

Llars Horitzó
(habitatge per a gent gran):

19 persones

Nova delegació de Formació 
i Treball (inserció laboral): 

444 persones

Centre diürn Folre i habitatges 
(persones sense llar, dins del   
Programa d’Inclusió Bisbe Carrera):

189 persones

Ajuts econòmics per a places a la 
Residència, lloguer social i altres:

25 persones

ATENCIÓ DIRECTA A: 830 persones

S’incrementa l’import dels ajuts a entitats socials de 
Badalona d’acord amb la missió de la Fundació. 

Convenis amb:

36 entitats i parròquies.

ATENCIÓ INDIRECTA A: 8.837 persones

La majoria de Badalona, 
que inclouen ajuts econòmics a:

Infants i joves
en risc:

8 entitats

Persones 
nouvingudes:

6 entitats

Adults en exclusió
social:

4 entitats

Targetes solidàries 
alimentació:

11 parròquies

Persones amb 
discapacitat:

4 entitats

Gent gran 
autònoma:

1 entitat

Emergències 
socials:

2 entitats

L’equip:
Patronat:

7 persones

Residència per a 
gent gran:

88 persones

Equip tècnic i transversal 
de la Fundació:

6 persones

Durant el 2021...
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Projectes en aliança:



134 places
(96 són concertades)

Tipologia de places (any 2021*):

Més dades sobre la Residència...

Serveis

Medicina 
i Infermeria

Fisioteràpia Psicologia Teràpia 
ocupacional

Treball social Educació social

El repte al 2021 ha estat preservar la salut i el benestar de les 
persones residents davant la covid i mantenir el contacte fa-
miliar sense posar-los en risc. Ens hem adaptat als protocols 
i hem reforçat el treball en equip. La pandèmia ens ha esgotat 
físicament i psíquicament en molts moments. Però també ens 
ha demostrat que a més de ser professionals, som persones 
que donen suport, estima, tendresa i cura.

Cal destacar l’esforç de professionals, residents i familiars. I 
la implicació de persones voluntàries que, encara que no ha-
gin pogut ser-hi físicament a causa de la covid, han continuat 
al nostre costat”. 

Cristina Aspa, directora de la Residència per a gent gran Roca i Pi

Tot i les limitacions per la covid, s’han man-
tingut les activitats dirigides a les persones 
residents fent-les individuals o bé en grups 
per sectors d’acord amb els protocols. Al-
gunes activitats presencials amb l’entorn 
s’han passat a format online per fer pos-
sible la seva realització, com el projecte 
intergeneracional amb el Col·legi Mare de 
Déu de la Salut de Badalona.52 ingressos 35 baixes

Mitjana d’edat de les persones residents: 86 anys

Grau de dependència*:

Grau I (16%)

Grau II (34%)

Grau III (47%)

sense grau (3%)

Places concertades (65%)

Places privades (20%)

Places bonificades (6%)

Places aïllament: reservades per a casos covid 
d’acord amb els protocols del Departament d’Afers 
Socials (3%)

Places buides: seguint pla contingència covid 
(6%)

*A data 31/12/2021
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Distribució Ingressos

Dades econòmiques: a què es 
destinen els diners?
Un 23% dels ingressos s’ha destinat a ajuts econòmics per a entitats so-
cials de Badalona (increment del 6% respecte les dades de fa dos anys). 
Destaquen els recursos destinats al projecte de la targeta solidària per a 
aliments d’acord amb l’impacte de la covid.

Arrendaments (41%)

Aportacions persones usuàries  (28%)

Serveis concertats (23%)

Subvencions (2%)

Altres Ingressos (5%)

Total Ingressos: 6.253.080,22 euros

Distribució Despeses 

Total Despeses: 6.085.826,29 euros

Col·laboracions per a Serveis (1%)

Despeses personal (42%)

Aprovisionaments (12%)

Projectes en aliança (12%)

Amortitzacions (9%)

Ajuts personalitzats (3%)

Convenis entitats (9%)

Despeses financeres (0%)

Altres Despeses (13%)

Import destinat a 
projectes en aliança

731.110
euros

Import destinat a 
convenis amb entitats

533.060
euros

Destinació Ingressos

Residència Gent Gran (60%)

Programa d’Ajuts (23%)

Amortitzacions (9%)

Gestió Llegat / Estructura (5%)

Fons de reserva (3%)
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MAIG

Algunes notícies del 2021

19
El tercer Recompte de persones 
sense llar a Badalona localitza 48 
persones dormint al carrer. 
La Fundació Llegat Roca i Pi és una 
de les entitats que forma part de la 
Taula Sense Llar de Badalona, 
organitzadora del Recompte. 
(imatge 1)

OCTUBRE

5
El llibre es presenta al Museu de 

Badalona en un acte centrat en la 
figura de Vicenç Roca i Pi, la història 

del seu llegat i també en l’acció 
social impulsada per la Fundació. 

L’obra fa palesa la vinculació entre el 
llegat i la ciutat de Badalona. 

(imatge 2)

8

Tercer Recompte de Persones 
Sense Llar a Badalona 2021

Presentació del llibre Roca i Pi, un 
llegat solidari per a Badalona 

Acte de comiat i agraïment a les Ger-
manes Dominiques de la Presentació 
Martina, Conxita i Floren. Durant 
diferents períodes -l’últim de 2008 a 
2021- les Germanes Dominiques han 
fet acompanyament a les persones 
de la Residència per a gent gran 
Roca i Pi. (imatge 3)

Comiat i agraïment a les Germanes 
Dominiques de la Presentació 

28Organitzades pel grup La Teranyina, del 
qual forma part la Fundació Llegat Roca i 
Pi, les Jornades es dediquen aquest cop 

a “L’impacte de la covid-19 en la salut 
mental de les persones grans”. 

(imatge 4)

II Jornades de Gent Gran a Badalona

2
El projecte pretén millorar la qualitat 
de vida de les persones residents 
(majors de 60 anys) i promoure un 
envelliment digne i en companyia. 
Es tracta d’un edifici amb 17 places 
situat al passeig de la Rambla de 
Badalona. (imatge 5)

Inauguració oficial del projecte 
Llars Horitzó a Badalona

DESEMBRE

imatge 1

imatge 3imatge 2

imatge 4 imatge 5
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Vaig entrar a viure a Llars Horitzó al 
setembre de 2021, uns mesos després 
d’haver estat ingressat a l’hospital. 
Llavors vivia en un pis compartit 
també a Badalona. Mai no tenia ga-
nes d’anar a casa per no trobar-me 
en aquella situació… I a més pagava 
molt per viure així. 

Llars Horitzó m’ha canviat molt la 
vida. Valoro poder tenir un sostre en 
condicions amb una habitació prò-
pia amb el teu bany i amb una cuina 
i un menjador compartits que pots 
utilitzar quan vols. A mi m’agrada 
cuinar i faig molts “potajes”.Saturnino
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Atendre i acompanyar a persones i famílies en 
situació de vulnerabilitat social a Badalona i a 
les poblacions de l’entorn.

MISSIÓ DE LA FUNDACIÓLlars Horitzó és un dels projectes 
en aliança de la Fundació Roca i 
Pi (amb la Fundació Llars Com-
partides, Càritas i la Fundació 
Amorós Garriga).

Testimoni




