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1. INTRODUCCIÓ-QUI SOM.- 
 

1.1. La història. 

Vimar és una Fundació Privada, sense ànim de lucre, amb número 1.302, inscrita en el any 1999  

en el registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

Vimar està situada al Baix Empordà, i sorgeix a l’entorn de 1960 quan un grup de pares, amb fills 

discapacitats, es reunien a la parròquia de Sant Joan de Palamós, sota l’impuls de Mn. 

Gumersind Vilagran, per compartir l’angoixa de la seva especial paternitat i cercar qualitat de 

vida per als seus fills. 

L’any 1969 aquell grup de pares es converteixen en una delegació a Palamós de l’Associació 

“Angelus” de Girona. 

L’any 1978 aquesta delegació es converteix en associació independent amb el nom de Els Àngels. 

La primera reivindicació d’aquests pares fou l’escolarització dels seus fills i aconseguiren que 

l’any 1982 s’inaugurés l’Escola d’Educació Especial de Palamós que porta el nom de la seva 

associació: Els Àngels. 

Al voltant dels anys 80 els mateixos pares promouen la creació del Centre Tramuntana de 

Palafrugell on hi ha el Centre Especial de Treball i els serveis de SOI i STO (Servei de Orientació i 

Integració i Servei de Teràpia Ocupacional). 

I, finalment,  l’Associació Els Àngels  el dia 5 de març de 1999 crea la Fundació Vilagran-

Maristany, Vimar, com instrument per ampliar els serveis d’atenció a les persones amb 

discapacitat del Baix Empordà, molt especialment els d’acolliment residencial. 
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1.2. Informació sobre l’entitat. 

 

La Fundació Vilagran-Maristany de suport a les persones amb discapacitat del Baix Empordà és 

una Fundació Privada sense ànim de lucre que treballa perquè totes les persones amb 

discapacitat i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, a la comarca del 

Baix Empordà.  Actualment Vimar ofereix un servei integral a la persona, cobrint així les diferents 

àrees: acolliment residencial, atenció diürna i de lleure. 

 

1.3. Missió de l’entitat. 

 

La missió de l’entitat és impulsar la participació de les persones amb discapacitat i/o a les 

persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental com a ciutadans de ple dret, 

fomentant la seva autonomia i la seva participació social mitjançant les dimensions de qualitat 

de vida. Esdevenir una entitat professional i innovadora tenint en compte el context actual són 

els nostres valors més importants, aquests fonamenten la nostra política d’atenció a les 

persones per tal de millorar la seva qualitat de vida. 

Compromesos amb  el respecte de les persones i amb la seva diversitat, per tal de fomentar la 

igualtat d’oportunitats, incorporem els nostres valors en totes les nostres actuacions: 

- Participació i inclusió social. 

- Desenvolupament del seu projecte de vida individual i a la comunitat. 

- Autonomia en el creixement de la persona.  

- Personalització dels nostres serveis amb l’objectiu de fomentar l’atenció 

individualitzada a la persona. 

- Transparència en la nostra gestió, oferint comunicació directa amb les famílies i els 

professionals. 

- Professionalitat i Innovació  buscant l'excel·lència en els resultats de l’entitat. 
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1.4. Objectius de l’entitat. 

 

Vimar és l’entitat de referència  en l’atenció de persones amb discapacitat i/o a les persones 

amb problemàtica social derivada de malaltia mental a la comarca del Baix Empordà. Té 

l’objectiu de promoure tot tipus d’accions encaminades a millorar la qualitat de vida de les 

persones i en preferència aquelles que resideixin a la comarca. 

L’entitat té les següents finalitats: 

- Impulsar, promoure, finançar i executar accions de tipus culturals, educatives, 

mèdiques, laborals i d‘acolliment de persones amb discapacitat. 

- Portar a terme activitats encaminades a poder desenvolupar la tasca d‘acolliment 

residencial  de persones amb discapacitat. 

- Crear, bé directament o amb col·laboració d‘altres persones físiques o jurídiques, tallers 

d‘ocupació per a persones amb discapacitat. 

- Crear un departament especialitzat per a poder convertir-se en òrgan tutelar de 

persones amb discapacitat. 

 

 

1.5. Serveis de l’entitat. 

 

Centres i serveis: 

- Serveis diürns: El servei diürn està destinat a oferir atenció individual i especialitzada. El 

seu principal objectiu és millorar la qualitat de vida tant de la família com de la persona 

amb dependència. El servei té com a finalitat fomentar al màxim el grau d’autonomia 

personal i social de la persona, desenvolupant tasques de la vida diària i impulsant la 

seva integració social. 

 Centre d’Atenció Especialitzada (CAE). 

 Servei de Teràpia Ocupacional (STO). 

 Servei de casal de lleure. 

 Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar. 

 Servei d’Atenció al Domicili (SAD). 
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- Serveis d'acolliment residencial: El servei d’acolliment residencial estan destinats a 

oferir allotjament, acolliment, atenció individual i cura personal. L’objectiu principal 

d’aquests serveis consisteix en millorar la qualitat de vida de les persones ateses, entesa 

com la consecució d’una major autonomia funcional, social, de creixement personal, 

benestar, autoestima, dignitat i potenciació del nivell de competència. 

 

 Residència Robert Pallí. 

 Llar Residència Gavina. 

 Llar Residència 2000. 

 Llar Residència Carrilet. 

 Llars Joan Esteve. 

 Servei Respir Familiar 

 

 

2.  EVOLUCIÓ SERVEIS FUNDACIÓ VIMAR.- 

 

D’ençà de l’obertura del primer servei de la Fundació, la Llar residència 2000 en la que es donava 

atenció a 12 persones, han passat només 20 anys i en l’actualitat la Fundació està oferint serveis 

a gairebé 100 persones amb discapacitat de la comarca del Baix Empordà, 69 usuaris en serveis 

propis (residència, llar-residència i servei de teràpia ocupacional) i aproximadament 10 usuaris 

d’altres centres de la comarca (com Tramuntana) als quals oferim un programa d’activitats de 

lleure i plaça de respir, així com un programa de vacances. 

S’ha de destacar que aquest creixement ha tingut lloc en època de crisi, quan els suports 

econòmics de les diferents administracions van patir una davallada i quan la conjuntura inclús 

ha comportat el tancament d’algunes institucions, la Fundació va apostar per incrementar o 

obrir nous serveis, en una comarca especialment feble i on la necessitat de places és molt 

elevada. 
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Gràfic nº 1 -  Creixement atenció usuaris. 

 

 

 

Gràfic nº 2 -  Distribució per sexes usuaris Fundació. 
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Gràfic nº 3 -  Poblacions procedència dels usuaris Fundació. 

 

3.  JUSTIFICACIÓ DE LA DEMANDA DE SOL·LICITUD.- 

 

Pal·liar els efectes col·laterals de l'Covi_19 en les persones que atenem, persones totes elles amb 
diversitat funcional (discapacitat intel·lectual) i problemàtica social derivada de malaltia mental, 
així com en els professionals que els atenen ... i que amb motiu del confinament no poden 
realitzar les activitats terapèutiques que desenvolupaven a l’exterior (dansa, equinoteràpia, 
teràpia de gossos, piscina ...), que venien realitzant i la cerca d’activitats terapèutiques que 
poden realitzar en el domicili. S’ha de considerar alhora que aquest confinament és molt més 
difícil de gestionar en persones amb algun tipus de trastorn. 

D’altra banda, en els serveis de les llars residència hem passat de donar un servei parcial a 
atendre a les persones les 24 hores del dia; pel que és necessari ampliar el rati de professionals, 
així com l’increment de despeses en quan a alimentació, subministraments, productes de 
neteja... 

Així mateix, en els casos que els usuaris van optar per tornar als seus domicilis provisionalment, 
se’ls continua fent un seguiment, consistent en visites setmanals, seguiment telefònic, així com 
unes pautes de desenvolupament. 

Afortunadament a dia d’avui no hem tingut cap cas positiu de Coronavirus en un usuari, però si 
alguns casos en professionals, pel que hem hagut de substituir aquestes baixes amb noves 
contractacions i/o suplències. Així com també, la substitució d’aquells professionals que 
acompleixen les especificacions per tal de ser considerats personal sensible. 
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Estem seguint protocols molt estrictes d’higiene i neteja per tal preveure possibles contagis, el 
que ha dut a incrementar considerablement les despeses en la compra de productes de neteja i 
epis per tal de protegir a professionals i usuaris. 

En les sortides al carrer, la ratio permesa és 1/1, pel que necessitem incrementar la disponibilitat 
de professionals per tal de poder donar atenció. 

 

 

Descripció del Projecte: 

 

Vimar, presta atenció en l'actualitat a 94 persones. L'aparició del Coronavirus ha suposat un 
canvi substancial en les nostres vides, des que el Govern va decretar l'estat d'alarma i el 
confinament a casa el 14 de març. La preocupació pels efectes que pot produir aquest aïllament 
en moltes de les persones que atenem, els grans trastorns conductuals que comporta, etc .; la 
prevenció, pel que fa a poder disposar dels equips de protecció (Epis) per a treballadors i usuaris, 
les rigoroses mesures de seguretat pel que fa a l'elaboració de protocols molt estrictes pel que 
fa al funcionament diari. 

Si per a un ciutadà sense cap mena de trastorn o patologia associada, el confinament ha 
comportat i originat efectes psicològics negatius, com estrès posttraumàtic, confusió i enuig; en 
una persona amb discapacitat aquests efectes són encara més greus i accentuats. 

El benestar emocional i l'atenció centrada en la persona consisteixen a aconseguir un equilibri 
emocional de l'usuari i amb la finalitat d'aconseguir-ho: 

 

- Creiem necessari comptar amb el suport de personal de reforç, i personal especialitzat; 
professionals altament qualificats i preparats per afrontar els efectes de la pandèmia, 
per procedir amb noves propostes per afrontar aquesta situació com la de crear rutines 
quotidianes: establir horaris encara dins el domicili (residència o llar habitatge), no 
descuidar els hàbits d'higiene ni estar tot el dia en pijama, organitzar les tasques 
domèstiques, cuidar l'alimentació i realitzar alguna activitat física (com zumba, tutorials 
diversos d'exercicis físics ...; organitzar un programa d'activitats d'oci que puguin ser 
dutes a terme en el domicili (com tallers de cuina, tallers de música, pintura, costura, 
jocs de taula, manualitats ...)  

Alhora aquest personal està donant atenció als usuaris que han tornat als domicilis 
familiars provisionalment. Aquesta atenció consisteix en seguiment telefònic, visites a 
domicili, facilitar eines pel desenvolupament de la persona. 

- Disposar d'equipament, material i estris per poder dur a terme les activitats i els 
projecte i activitats de cuina, música, costura, manualitats ...  

- Aprofitar les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies per mantenir el 
contacte amb familiars, amics ..., i combatre per tant l’aïllament social; realitzar 
activitats virtuals com visites a museus, teatres, concerts, pel·lícules, sèries, exposicions 
... Donar suport a la socialització a través de trucades telefòniques, vídeo trucades ...  
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- Facilitar l'accés a la informació de l'Covid_19 de manera transparent i en un llenguatge 
clar i adaptat, de lectura fàcil. Evitant pensaments negatius, i allunyant sensacions de 
tristesa, ansietat, por.  

- Suport psicològic a professionals i equips de professionals que presten atenció als 
usuaris. Cal assegurar la salut física i mental dels professionals per assegurar el benestar 
d'aquests i dels usuaris i disposar de l'material i epis suficients per assegurar la salut 
física d'aquests enfront de l'covid-19. 

 

Necessitem poder disposar d’eines que ens ajudin i ens facilitin aquesta adaptació com son, 
tauletes digitals i ordinadors portàtils que ens permeten realitzar trucades, comunicar-nos amb 
l’exterior, jocs interactius, que ens permetin incrementar i recolzar el seu desenvolupament 
cognitiu, estimulació i rehabilitació. 

  

Les tauletes i pc també ens ajuden a millorar l’atenció. Amb l'adquisició de tauletes digitals i 
ordinadors portàtils per poder realitzar tots els seguiments i informes directament de manera 
digital, integrant-se així en el sistema de gestió habitual de la nostra entitat. A part, des del servei 
de suport a la vida independent apostem perquè les persones ateses disposin d’una bona 
alfabetització informàtica i les TIC ofereixen molt suport a la nostra feina i al dia a dia de les 
persones. 

Des dels equips de treball d’atenció directa arriba la demanda de disposar de sistemes de 
registre electrònics efectius en el seu dia a dia, com ara tauletes digitals i ordinadors portàtils. 

Sobretot pel tarannà i la mateixa definició de serveis com el Suport a la llar i SAD, els educadors 
d’atenció directa no tenen local ni ubicació fixe, ja que el servei és presta en el mateix domicili 
de l’usuari. De cara a registrar (assistència, incidències, agressions...), consultes de medicació, 
etc, a vegades es fa necessari disposar d'informació personal de cada usuari i actualment 
aquesta informació queda restringida. 

Amb un sistema de tauletes digitals i ordinadors portàtils, el professional tindria accés a la 
informació necessària per a desenvolupar la seva tasca: protocols, registres diaris directament 
(sense haver de fer-ho en paper i després passar-ho a format digital). 

S'evitarien desplaçaments innecessaris en alguns casos, es tindria accés a temps real a possibles 
incidències (agressions, canvis de medicació, etc 

 

La transformació digital és un procés molt important. Aquest procés consisteix a integrar la 
tecnologia digital en totes les nostres àrees. Això significa un canvi profund en la forma que 
s’opera, que es realitza la feina i la forma que es comunica. 

 

Les entitats, reorganitzem els nostres mètodes de treball per incorporar la tecnologia digital. 
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La transformació digital és necessària en gairebé totes les entitats, ja que actualment vivim de 
ple en la Societat de la Informació. Cada dia ens comuniquem per mòbil, utilitzem l’ordinador 
per treballar i enviem documentació a través de correus electrònics. 

La nostra comunicació serà molt més ràpida i eficient. L’ús de les eines digitals ens permetrà 
treballar de forma col·laborativa i adreçada a totes les persones que composen l'entitat. D’altra 
banda, amb la situació actual, en que hem hagut d’adaptar els nostres serveis, i ens trobem fent 
teletreball en alguns serveis, aquestes eines digitals son més necessàries que mai. 

Pràcticament 1 de cada 5 persones patirà una discapacitat o impediment en algun moment de 
la seva vida. En la majoria de casos, aquesta discapacitat o impediment és o serà un obstacle per 
dur a terme rutines diàries o gaudir i accedir plenament a diverses facetes de les seves vides. 
L’Accessibilitat Universal implica un apropament transversal a l’entorn vital de les persones amb 
discapacitats i té per objectiu l’eliminació dels obstacles existents de la vida diària d’aquestes 
persones. Aquests obstacles poden estar relacionats amb la comunicació, la vida social, l’entorn 
físic, l’accés a serveis públics i a la feina i el transport, entre d’altres. 

  

Les tecnologies digitals i mòbils han contribuït en els últims anys al foment del Disseny per a 
Tothom i l’Accessibilitat Universal, que aporten conceptes nous i innovadors en forma de serveis 
i productes. 

 

L'objectiu és ajudar i apoderar les persones amb discapacitats perquè visquin de forma més 
independent i gaudeixin d’una vida més plena. 

 

Alhora és necessari informatitzar el registre dels informes i seguiments dels usuaris de suport a 
la llar. L'equip treballa de forma "ambulatòria" pel que és molt important poder recollir insitu la 
informació en temps real i poder-la derivar immediatament. 

També és molt important, disposar d’unes llars que acompleixin al màxim amb els protocols de 
salut i confort, pel que la qualitat dels serveis és molt important. Aquests dies, a més que l’estada 
en les llars és de 24 hores, i no és possible sortir, és imprescindible comptar amb equipaments 
adequats.  

- Així ens trobem que a la Llar 2000, que és tracta del pis més antic que disposem a la 
Fundació, concretament, té 20 anys; i en el que hi viuen 12 persones. Ja teníem previst 
canviar el mobiliari del menjador: taules i cadires i sofàs, però en aquests moments és 
imprescindible. 
 

- Un altre cas, important, és la instal·lació d’un tendal a la terrassa de la llar Gavina. En 
aquesta llar hi viuen 10 persones, i aquests dies, no poden sortir a la terrassa, perquè 
amb l’arribada del bon temps, sense tendal no és possible. 
 

Millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones és un dels objectius de la Fundació, és 

per aquest motiu, que l’adequació dels serveis i els equipaments dels pisos i/o residència i/o 
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centre de dia, on resideixen i/o assisteixen les persones que atenem és un factor primordial i 

fonamental.  

 

L’entorn físic que envolta a les persones és molt important per aconseguir una bona qualitat de 

vida. I aquest entorn està format per els edificis-infraestructura i, les instal·lacions i equips. 

 

Treballem per tal que els nostres serveis acompleixin les condicions i requisits estructurals, així 

com es garanteixi la qualitat, la dignitat, la seguretat,  la privadesa i els espais necessaris per a 

les persones amb discapacitat i afavorir alhora el procés d’integració familiar i comunitària, així 

com el compliment de la normativa en matèria de barreres arquitectòniques i accessibilitat. 

 

 

- Facilitar als professionals els equips de protecció i salut (epis) el que ens ha ajudat a 
poder garantir que els nostres serveis continuïn com a serveis verds, és a dir, lliures de 
covid_19. Això també ha suposat un gran esforç econòmic, ja que no hi havia material 
(mascaretes,  guants, gel, pantalles, bates...) i el que  vàrem poder trobar a uns preus  
molt elevats. 
 

Beneficiaris de el projecte: 

Persones amb diversitat funcional (discapacitat intel·lectual) i problemàtica social derivada de 
malaltia mental dels serveis de Vimar, 94 en l’actualitat; i professionals que els presten atenció, 
en l’actualitat a Vimar hi col·laboren professionalment 65 professionals. 

 

4. OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS.- 

 

La fundació Vimar té entre els seus objectius promoure la millora de la qualitat dels serveis 

adreçats a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i salut mental, amb 

la finalitat de facilitar i impulsar la millora dels serveis és del tot imprescindible mesurar la 

qualitat dels nostres serveis, per a valorar i autoavaluar la qualitat de l’atenció prestada a la 

persona i la qualitat en la gestió del servei, basat en la mesura de processos i resultats, a partir 

de: 

a. L'atenció a la persona amb DID i a la seva família.  

b. L'organització i gestió del servei.  

c. Els aspectes ètics de l'atenció.  

d. Programa d'activitats i participació en la comunitat.  

 

És per aquest motiu imprescindible la renovació i substitució dels nostres equipaments, 

l’adquisició d’equips informàtics i tauletes, la compra d’elements de protecció individual (epis)  

i el suport i reforç de professionals per a donar servei a les llars 24 hores, l’atenció domiciliaria 

i baixes de professionals. 
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5. PRESSUPOST.- 

 

Es detallen a continuació algunes de les accions de les comentades anteriorment  i el 

cost aproximat de les mateixes. 

 

PRESSUPOST 

       
Concepte           Import 

       
Professionals: suport i atenció 24 hores   6.000,00 € 

Material de prevenció (epis)    5.000,00 € 

Equips informàtics per a teletreball pels efectes covid_19 (2) 1.796,00 € 

Tauletes per a combatre l'aïllament social (5)  1.645,00 € 

Telèfons mòbils per a facilitar la comunicació amb familiars 328,44 € 

Taules, Cadires i sofàs Llar 2000    2.764,35 € 

Tendall Llar Gavina     953,48 € 

       
Total           18.487,27 € 

 

 

 

 

Palamós, 15 de maig de 2020. 


