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MISIÓ
L’AVI té com a principal finalitat desenvolupar un treball assistencial
amb les persones amb dependència i discapacitat, des del camp dels
productes de suport, la tecnologia i la domòtica des d'un model
d'atenció multidisciplinar. Treballar per a la millora de l'autonomia
de les persones dependents mitjançant la utilització de productes de
suport i noves tecnologies.

VISIÓ

Volem que AVI sigui una entitat de referència en l'atenció a persones
amb dependència, discapacitat i gent gran, així com en la formació
dels professionals i en l'experiència, qualitat i excel·lència de servei.

VALORS

• Pel que fa al col·lectiu que atenem i les seves famílies
• El treball en equip i en xarxa

• L'Ètica i la transparència en les nostres actuacions i en les
pràctiques de bon govern.

• Promou la igualtat d'oportunitats de les persones.
• Formació continuada de qualitat

• Dóna resposta a les necessitats de futur del col·lectiu

La igualtat és un principi bàsic i transversal que afecta tots els
nostres àmbits de treball i és un objectiu clau en la política de
recursos humans de l'entitat.
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PLA ESTRATÈGIC DE L’ENTITAT



JUNTA DIRECTIVA 

A l'assemblea general de socis celebrada el passat 6 de març, és va
aprovar per unanimitat la nova composició i distribució de càrrecs de la
Junta Directiva.

Presidenta: Dra. Ma. Asunción Torrents Fernández

Secretaria: Sra. Anna Guix Tornos

Tresorer: Sr.  José Mario Ayuso Gutiérrez 

Vocal 1: Sr. Josep Arqués i Surinyach

Vocal 2: Representant d’Alzheimer Catalunya Fundació 

Sr. Ignasi Ferrer Junyent

ENTITATS SÒCIES 

Mutual Mèdica, Mutuam, Fundació Ictus, FATEC, Associació Superar 
l’Ictus Barcelona i la Fundació Mutua de Propietarios

I 

PERSONES FÍSIQUES 

EQUIP DIRECTIU 

Gerència:  Sandra Millet i Pi-Figueras

Direcció:  Lluïsa Pla i Masip 
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ORGANITZACIÓ
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• Formem part de la Xarxa d'Economia Solidària (XES), havent passat el
Balanç Social. La Xes treballa en defensa un sistema econòmic
respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que
funciona sota criteris democràtics, d'horitzontalitat, transparència,
equitat i participació.

• L’AVI, s’ha adherit al programa de Barcelona Sostenible, amb la
voluntat de compartir la visió de ciutat i treballant pels mateixos
objectius. En els darrers deu anys els signants del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat hem contribuït a la transformació de Barcelona i a
la configuració d’una cultura comuna que ens permetrà construir junts
el millor futur.
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NOVES XARXES



ACTIVITATS REALITZADES PEL CENTRE DE VIDA 
INDEPENDENT 

CVI
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ASSISTÈNCIA
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1. PROGRAMA D’ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR

El programa ha dut a terme diferents intervencions al domicili de les
persones grans majors de 65 anys, i excepcionalment de persones que
tenien entre 60 i 65 anys, per millorar aspectes com les condicions
d’habitabilitat, d’autonomia personal i l’accessibilitat, així com la seguretat.
Es prioritza aquells casos de persones que viuen soles o amb un altre
persona dependent, amb escàs suport social i recursos econòmics limitats.
Les intervencions no tenen cap cost econòmic per al beneficiari.

Mitjançant Conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i l’AVI.

També ha comptat amb el suport de institucions públiques:

I d’entitats privades:
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Total derivacions rebudes
542

CENTRES SERVEIS SOCIALS

ÀREES BÀSIQUES DE SALUT

SERVEI D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
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2

Per fer actuacions
494

CENTRES SERVEIS SOCIALS

ÀREES BÀSIQUES DE SALUT
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DOMICILIÀRIA

MANTENIMENT

HABITAGE



PERFIL PERSONES USUÀRIES

Per edats i gènere

Per gènere
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RESULTATS ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

11

71%

29%

1. La intervenció efectuada li ha servit per ser 
més autònom?

SI NO

40%

60%

Dels que han respost que no, se'ls ha preguntat: 
La intervenció ha suposat una descàrrega per al 

familiar/cuidador?

SI NO
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98%

2%

2. La intervenció efectuada li ha servit per estar 
més segur a casa seva?

SI NO

97%

3%

3.Creu que li ha canviat el seu dia a dia?

SI NO
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1%

99%

4. Li ha ocasionat molèsties la instal·lació dels 
productes de suport i/o l'arranjament?

SI NO

4%

96%

5. Hagués pogut fer aquesta intervenció sense 
aquesta iniciativa municipal?

SI NO



2. PROGRAMA VIURE A CASA (ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR):

Dóna resposta a les demandes de les persones grans i de persones amb
discapacitat (sobrevinguda o adquirida) de la província de Barcelona, que
presenten dificultats per viure a casa seva i realitzar les activitats de la
vida diària i amb manca de recursos econòmics. Ofereix a aquest
col·lectiu l’assessorament d’intervenció amb visites de valoració al CVI i a
la llar de la persona, visites d’aprenentatge i seguiment de les
intervencions, tant en productes de suport com d’ accessibilitat a la llar
com per garantir que s’han millorat les habilitats de l’usuari, la seguretat i
l’autonomia.

INTERVENCIONS REALITZADES: 42

PERFIL DE PERSONES USUÀRIES PER SEXES:

45% HOMES 

55 % DONES 

EDATS :

Compreses entre: 25 55 anys : 5 homes i 3 dones.

55 a 74 anys: 8 homes i 9 dones.

75 i 84 anys: 2 homes i 2 dones.

+ de 85 anys : 4 homes i 9 dones

Amb el suport de
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3. PROGRAMA TORNA A CASA (ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR):

Hem realitzat aquest programa que ha facilitat el retorn al domicili de 35
persones que estaven ingressades en un centre sociosanitari (Fòrum o
Pere Virgili), posteriorment, 3 han estat anul·lades.

El programa consisteix en la realització de visita a la persona usuària al
centre sociosanitari i posterior visita al domicili per tal de valorar els
productes de suport que facilitaran el retorn.

A l’endemà de l’alta de la persona usuària es realitzava la col·locació i
validació dels productes amb la persona.

Un cop realitzades les actuacions, o mentre fèiem l’estudi de la persona
ens vàrem adonar que un elevat nombre de famílies estaven realitzant
arranjaments als banys per tal de facilitar el retorn del familiar al domicili.
Malauradament, gran part d’aquestes adaptacions no eren adequades.

El 31’25% de participants es van fer arranjament, el 60% provinents de
Fòrum mentre que el 40% restant provenien de

Pere Virgili.
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3. PROGRAMA TORNA A CASA PROGRAMA TORNA A CASA (ADAPTACIÓ
FUNCIONAL A LA LLAR)

QÜESTIONARI CUIDADOR:
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3. PROGRAMA TORNA A CASA (ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR):

Aquesta adaptació té com a finalitat millorar la seva autonomia, la seva
seguretat i/o per resoldre la descàrrega familiar. Es persegueix afavorir
l’alta dels centres sociosanitaris i la millor adaptació a la llar de les
persones que pateixen una discapacitat adquirida, així com facilitar la
tasca de les seves famílies i/o cuidadors.

S’està realitzant l’estudi de la intervenció realitzada per establir el cost-
benefici del programa i el mesurament de l'efecte del projecte en el
treball i qualitat de vida del cuidador.
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4. PROGRAMA D’ARRANJAMENTS D’HABITATGES, DIBA:

Aquest Programa ha patit una modificació en diferència a edicions
anteriors i és que ara són els ajuntaments qui executen i trien amb
quines entitats volen treballar. Aquest any hem tingut la confiança de
tres ajuntaments: Cornellà, Polinyà i Mollet on hem realitzat diverses
actuacions per tal d’adaptar els banys de les persones destinatàries.

Cornellà hem actuat amb 11 persones usuàries: 10 dones i 1 home. Pel
que fa a Mollet hem realitzat 12 actuacions: 9 dones i 3 homes. A Polinyà,
han estat un total de 5 actuacions destinades a 2 dones i 3 homes.

Des del Centre de Vida Independent hem donat el valor afegit a
aquestes actuacions al centrar-nos en la persona i no només en la
situació arquitectònica que té cada bany. Aquest ha estat el punt
distintiu que ha facilitat que tinguem la confiança de diversos
ajuntaments.
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4. PROGRAMA D’ARRANJAMENTS D’HABITATGES:

Amb el suport de
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DOCÈNCIA
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TALLERS I FORMACIÓ

• Tallers adreçats a alumnes de la Fundació Pere Tarrés. 

• Formació IES 

• Tallers a IES i Cicles formatius En total ens han visitat 1461 alumnes, 

un centenar d’alumnes més que al 2018, que han realitzat: 

• Amb el suport de:
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XERRADES SOBRE ENVELLIMENT ACTIU, AUTONOMIA I 
SEGURETAT A LA LLAR A CASALS, CENTRES CÍVICS I CENTRES 

D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE BARCELONA

• S’han realitzat un total de 13 xerrades

– 5 Casal de gent gran i/o menjadors socials

– 2 Cuidadors i gent gran

– 6 Habitatges amb serveis de l’Ajuntament de Barcelona

• Amb el suport de:
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TALLERS DE CUINA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I GENT 
GRAN

Amb la col·laboració de la Unitat de Foniatria de l’Hospital de la Vall d'Hebron,
l’Associació Superar l’Ictus Barcelona.

Nombre de persones usuàries: 19

Patrocinat per:

Amb la col·laboració de:
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INVESTIGACIÓ
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ESTUDI COMPARATIU DE DIVERSOS ANYS PROGRAMA 
AJUNTAMENT BARCELONA

La base de l'estudi és el seguiment que ha fet l'equip de recerca de la
Universitat de Barcelona al costat del Centre de Vida Independent i
l'Ajuntament de Barcelona del Programa d'Adaptació funcional de la llar
de persones grans i / o amb dependència des de 2012 fins 2017. Aquest
programa té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones
grans que viuen soles a casa o amb una persona dependent.

Com a conclusions direm que les actuacions realitzades contribueixen a
incrementar les millores de seguretat a les llars potenciant al
desenvolupament autònom de les activitats quotidianes.

Per cada euro invertit en productes de suport l’estalvi anual oscil.la entre
els 1,39 euros al 2012 i els 1,85 euros al 2016. Això suposa que la inversió
realitzada es recupera a molt curt termini, en períodes inferiors a l'any.
Fins i tot en alguns casos (per exemple, l'any 2017 per a la franja d'edats
compreses entre els 65 i els 79 anys) l'amortització es produeix en un
període inferior als 3 mesos.

En el cas de les obres en la llar, de major cost, les taxes de rendiment
també són superiors a 1 en tots els anys (total de beneficiaris) amb
l'excepció de l'any 2016. En aquest cas (com en els casos en què això
ocorre quan realitzem l'anàlisi per franges d'edat) la interpretació és
igualment positiva; únicament ens indica que l'amortització de la inversió
es realitza en terminis superiors a l'any (per exemple, en 2016, al cap
d'aproximadament 18 mesos).

Amb el suport : 
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ESTUDI DE SALUT TORNA A CASA: L’ADAPTACIÓ FUNCIONAL 
A LA LLAR PER A PERSONES AMB UNA DISCAPACITAT 

ADQUIRIDA. 

• Es tracta de fer una anàlisi cost-benefici del Programa: Càlcul de la
taxa de rendiment econòmic de les actuacions i el cost d’aquestes
intervencions. El càlcul dels terminis d’amortització de les inversions
realitzades: Mesura d'impacte en el curt i mig termini. Càlcul dels
estalvis esperats a curt i mitjà termini: Estimació de les quantitats
estalviades en suport de terceres persones com a conseqüència de les
actuacions portades a terme. Mesurament de l'efecte del projecte en
el treball i qualitat de vida del cuidador abans i després de la
intervenció.

• També es farà una anàlisi de les conseqüències que una discapacitat
sobrevinguda pot tenir en la qualitat de vida del cuidador del pacient.
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DOMÒTICA: ¿ÉS FUNCIONAL LA DOMÓTICA SENSE CABLES  
EN EL DOMICILI DE PERSONES AMB DISCAPACIDAD I/O 

GRANS?

• Objectiu principal d’aquest projecte és poder disposar d’una
tecnologia domòtica sense fils usable, accessible i econòmica, perquè
les persones amb discapacitat i dependència puguin controlar
elements de la seva llar per a possibilitar la seva autonomia i donar
seguretat, així com disposar d’un estudi que validi i personalitzi la
tipologia de domòtica sense fils usable adequat i assequible tant per a
persones amb discapacitat, com per a gent gran amb dependència,
per incorporar-la en el seu domicili.

Patrocinat per: Amb la col·laboració de:
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FETS RELLEVANTS
Presentació de: comunicacions, 

pòsters, estudis...) 
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FETS RELLEVANTS

El mes de Juliol es declara l’AVI com a entitat d’Utilitat Pública.

Aquesta declaració es dóna a aquelles associacions que la seva tasca es
considera d’interès general i que, per tant, tenen dret a gaudir d’uns
determinats beneficis fiscals i econòmics, així com optar a subvencions
que requereixen disposar d’aquesta declaració. A més, augmenten els
avantatges per a les donacions d’empreses i persones jurídiques en
l’impost de societats i premia a les empreses que mantenen les
donacions a la mateixa entitat en anys consecutius. Tanmateix, les
persones físiques que col·laboren amb l’entitat es podran beneficiar de
fins el 90% de deducció de la seva donació a la declaració de l’IRPF.

Creiem que ser considerats d’Utilitat Pública és un gran reconeixement a
la trajectòria i la tasca de l’Associació per la Vida Independent i n’estem
molt satisfets perquè ens ajudarà a treballar més i millor pel col·lectiu de
persones amb dependència i discapacitat.

Projecte Singulars

És una subvenció bianual per fer créixer l’entitat i donar-nos a conèixer.
Gràcies a aquesta subvenció hem pogut contractar una arquitecte i
ampliar l’horari d’alguns treballadors. També ens ha permès fer més
difusió de l’entitat i realitzar l’estudi comparatiu de diversos anys dels
beneficis del Programa d’Adaptació Funcional a la Llar.
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• IRPF fa una dotació econòmica per al Programa d’Adaptació Funcional
a la Llar per a persones grans.

• A finals del mes de gener es realitza un viatge a Ourense per a fer
difusió al Colegio Oficial de Médicos de Ourense del projecte del CVI.

• Presentem l’estudi d’avaluació de l’impacte social i econòmic del
projecte d’adaptació funcional de llar de la gent gran i/o dependent
de l’Ajuntament de Barcelona del 2012 al 2017, a l’Ajuntament de
Cornellà, el 29 d’octubre.

• Presentem l’estudi d’avaluació de l’impacte social i econòmic del
projecte d’adaptació funcional de llar de la gent gran i/o dependent
de l’Ajuntament de Barcelona del 2012 al 2017, a la seu de l’AVI, el 31
d’octubre. La presentació de l’acte va córrer a càrrec del Sr. Eduard
Fernandez Ontiveros, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials
de l'Ajuntament de Barcelona.
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• El mes de novembre el Servei d’Inspecció i Registre del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, va autoritzar i registrar el CVI com
a Servei de Centre per a l’autonomia personal.

• Participem en el Taller CIMTI al Repte de contrast amb experts.

• ASSISTÈNCIA A LA CONVENCIÓ DE LA GENT GRAN. PARTICIÓ A L’ACTE
Cooperatives, entitats i administracions es conjuren per construir
juntes el futur de l’economia social.

• Assessorament tècnic per a la construcció i disseny de 90 habitatges
de gent gran a Sant Feliu de Llobregat, realitzats per a la Fundació
Privada Família i Benestar Social.

• Participació en el projecte SoCatel, mitjançant col·laboració amb la
Universitat Rovira i Virgili i amb entitats de l’àmbit sanitari i social.
L’objectiu principal d’aquest projecte és co-crear una plataforma que
permeti als ciutadans participar en el disseny de serveis per millorar la
vida de les persones que depenen d’altres persones.
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SUBVENCIONS I CONVENIS 
Institucions Públiques: 

Institut municipal de Serveis Socials 

Institut Municipal de persones amb discapacitat 

Barcelona Activa : 

Col·laboracions: 

Entitats Privades: 

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ: 
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