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La fundació Aymar i Puig som una entitat privada

sense afany de lucre de caràcter social amb 70

anys d’història que té com a principal activitat

desenvolupar serveis per atendre situacions de

dependència, promocionar l’autonomia i fomentar la

qualitat de vida de les persones.

La nostra activitat assistencial implica facilitar

solucions avançades i innovadores per oferir una

atenció integral i centrada en la persona des de

la proximitat i l' humanisme. Des d’aquesta

perspectiva, anem més enllà de cobrir necessitats,

fomentem l’autonomia, la dignitat i la identitat

de la persona.

La nostra missió és proporcionar serveis per

l’atenció avançada i eficient a les persones en

situació de dependència i a les seves famílies,

contribuint a la seva satisfacció, qualitat de

vida i integració en la nostra societat

PRESENTACIÓ
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La nostra missió és proporcionar serveis per

l’atenció avançada i eficient a les persones en

situació de dependència i a les seves famílies,

contribuint a la seva felicitat, qualitat de vida

i integració en la nostra societat.

La nostra visió esdevenir com a referent de la

gestió assistencial enfocada a la qualitat,

innovació i desenvolupament d’un projecte

organitzatiu, social i laboral que atengui

integral i globalment a les persones.

MISSIÓ I VALORS 
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UN MODEL PROPI DE GESTIÓ

El nostre concepte d’organització és basa en una

gestió eficient enfocada a donar implica solucions

avançades i innovadores per oferir un model d’

atenció integral i centrada en la persona, des de

la proximitat i l’humanisme, anant més enllà de

cobrir necessitats, fomentem l’autonomia, la

dignitat i la identitat de la persona

El nostre model implica una nova perspectiva a

l’atenció de les persones integrant les famílies,

els professionals i la societat en la promoció del

projecte vital i envelliment actiu de les persones

usuàries des de:

•La ètica

•La confiança i l’experiència

•L’autonomia i participació

•La individualitat i la personalització

•La qualitat, la professionalitat i

l’especialització
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La nostra visió és ser una entitat activa, 

significativa i transformadora de la nostra

societat respecte l’atenció a les persones i 

les seves famílies proporcionant la qualitat

de vida, la dignitat i l’autonomia



PLATAFORMA DE SERVEIS
Oferim un gran ventall de serveis per tal

d’oferir una assistència completa enfront de

qualsevol necessitat.

RESIDÈNCIA 

ASSISTIDA

ASSESSORAMENT

SOCIAL I FAMILIAR
CENTRE DE DIA

UNITAT SUPORT 

VITAL FINAL VIDA

ASSESORIA

ERGONÒMICA

SERVEIS 

SANITARIS

CENTRE DE 

CONEIXEMENT

PROGRAMA

SINAPSIS

FORMACIÓSAD

UNITAT MEMÒRIA 

I ALZHEIMER
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IMPACTE DE SERVEIS

6

Àrea d’actuació al territori

La nostra activitat es basa en la prestació de

serveis assistencials i sanitaris a persones en

situació de dependència i fragilitat social,

especialment en el col·lectiu de persones grans.

Fundació Aymar i Puig / MEMÒRIA 

2019



7

IMPACTE DE SERVEIS

TIPOLOGIA USUARIS

+800 persones ateses
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75% GENT GRAN

10% SALUT MENTAL

5% FAMÍLIA I INFÀNCIA

5% DISCAPACITAT

SATISFACCIÓ DE SERVEIS

RESIDÈNCIA 90%

SAD 92%

CENTRE DE DIA 92%

SINAPSIS 98%

USUARIS 

HOMES 28% 

DONA 72%



“Més enllà del treball i del 

compromís professional està la

CONFIANÇA I SATISFACCIÓ de les 

persones que atenem”
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IMPACTE EN LES PERSONES

Els professionals són el nostre principal actiu i

aporten el valor afegit de la nostra entitat. El seu

paper i la seva implicació és clau i fonamental.

Treballem des de la professionalitat, des de l’ètica

assistencial i des de la qualitat gràcies a

l’experiència, la capacitació tècnica i un treball

específic pel desenvolupament de les competències

sociopersonals i emocionals.

103 TREBALLADORS

28PERFILS 

PROFESSIONALS

86% DONES

14% HOMES

1.320 HORES FORMACIÓ

+200 HORES FORMACIÓ ACP

4 PERSONES FORMADES DCM

21 ACTIVITATS FORMATIVES

6 PERSONES EN PRÀCTIQUES
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DIVULGACIÓ EN EL SECTOR

65 hores de 

consultoria 

a entitats 

del sector

3 ponències en 

congressos i 

jornades (VII 

Congreso

dependencia y 

Calidad de Vida, 

UAB, UPC) 
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Participació en 

4 missions 

empresarials 

(Zúrich, Centre 

Humanización, 

Tres Cantos, 

Madrid, 

Amsterdam. Las 

Lunas

5 convenis de 

desenvolupamen

t de AIP en 

centres a 

nivell estatal



Des de la Fundació Aymar i Puig

manifestem el nostre absolut compromís

vers la qualitat, entenent-la com un dels

factors bàsics per desenvolupar i

millorar el nostre projecte assistencial

i humà a partir del la cultura i els

valors de la nostra entitat.

Treballem enfocats a l’excel·lència en

l’assistència dels nostres usuaris, a la

tranquil·litat i seguretat de les seves

famílies i al benestar laboral dels

professionals implicats, potenciant

alhora el nostre compromís i

responsabilitat vers la comunitat.

QUALITAT

GESTIÓ D’IDEES I INNOVACIÓ
Considerem que la innovació és essencial per respondre als reptes

assistencials actuals i futurs. De la mateixa manera, la innovació

ens ha de permetre detectar i afrontar els riscos i oportunitats

que generen les organitzacions i la pròpia societat.

Convenis de col·laboració
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+ 800 USUARIS

4 SAD MUNICIPALS 

GESTIONATS

TREBALLEM PER LA INNOVACIÓ

10 PROJECTES

PROPIS

4300 ÀPATS

A 

DOMICILI

+30H PROGRAMADES 

ATENCIÓ AL FAMILIAR

3 GRUPS D’AJUDA

MÚTUA

5 JORNADES 

DIVULGATIVES

10 TALLERS PER A

FAMILIARS

El ritme i l’abast dels canvis que es produeixen en

l’àmbit de l’atenció a les persones tenen un impacte

crític en totes les organitzacions que ens hi dediquem.

La Fundació Aymar i Puig entén aquesta realitat com un

element bàsic i estratègic per dur a terme el seu

projecte.
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8 TALLERS 

Municipals

1 CONSELL 

COMARCAL 

(VALLÈS 

ORIENTAL – 6 

municipis
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TREBALLEM PER LA INNOVACIÓ

• Sinapsis, serveis de neurorehabilitació

cognitiva i neurofubncional.

• Acompanyament Integral al Professional-AIP Model

de Gestió per Competències Sociopersonals per a

professionals en residències geriàtriques.

• Projecte subvencionat pel Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad pel desenvolupament

de la Unitat de Deteriorament Cognitiu Moderat-

Sever

• Projecte d’atenció integral al cicle vital de

les famílies en l’àmbit residencial

• 2 Projectes comunitaris

• 4 Programes d’inclusió sociolaboral i formativa

• Projectes assistencials especialitzats: Programa

d’Atenció al Dolor, Programa d’Atenció

Pal·liativa, Programa d’Envelliment Actiu

• Comitè de reflexió ética i participación

•Guia d’actuació maltractament ACRA Protocol de

Maltractament

RECONEIXEMENTS EXTERNS

• Reconeixement infermeria als premis ACRA

•Subvenció DIBA

PROJECTES PROPIS
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ALTRES PROJECTES
•Projecte REMI de Reminiscència amb Gent Gran en

col·laboració amb la Fundació Salut i Envelliment

de l' Universitat Autònoma Barcelona.

•Projecte Telerehabilitació Cognitiva des del

Guttman NeuroPersonalTrainer

•Participació Estudi Impacte del procés

d’institucionalització sobre el consum de fàrmacs,

un estudi poblacional, en col·laboració amb ACRA

•Participació Estudi Anàlisi de les derivacions

hospitalàries d’urgència en l’àmbit residencial,

amb col·laboració amb ACRA

•Grups de Treball Sectorials en l’àmbit laboral.

•Grup de Treball sobre Maltractament Gent Gran amb

ACRA

•Subvenció AIP per DIBA

•Sigantura de convenis de col·laboració CAMON

CONSULTING + OEH – UPC + FSiE-UAB

•Programa d’actualització tecnològica
Col·laboradors amb els nostres projectes
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Av. Germans Aymar i Puig 9

08328 Alella

T. 93 555 45 00

Fax. 93 555 52 74

info@fundacioaymaripuig.org

www.fundacioamaripuig.org

SEGUEIX-NOS
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