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Salutació de la presidenta i de tota la junta   

Primerament volem  agrair-vos la confiança dipositada en la nostra entitat i que 
ens anima, any darrera d´any, a continuar endavant amb la nostra tasca. 

Des d’A.S.I.F volem garantir una vellesa digna a les persones grans més neces-

sitades (que pateixen més mancances) i garantir-los tot allò que necessiten per 
tal que puguin tenir Una vellesa amb dignitat. Ja que gracies els esforços d´ells 

tots nosaltres hem pogut viure millor  

Això ho aconseguim gràcies a persones voluntàries, personal assalariat i als 

membres de la junta de l’associació, sempre cercant la millor manera d’invertir 
els nostres recursos i gestionar-los eficaçment. 

En la memòria d’aquest any passat 2014 podreu observar que hem incrementat 

el nombre de persones a les que ajudem; aquestes ajudes inclouen no només 
menjar, sinó també acompanyament, neteges, mobiliari, roba de vestir, olleres, 

dentadura, enterraments , estris i electrodomèstics essencials. 

Malgrat tenir un augment de les persones que necessitaven ajuda, no han 

augmentat els nostres ingressos per a fer-hi front, i és per això que personal-
ment i per aquest any en curs volem fer-vos una crida des de la urgència, 
doncs no volem deixar a ningú desemparat però ens trobem en serioses difi-

cultats per poder seguir ajudant als nostres grans, en les diferents causes que 
ens mancant  

Per aquests motius vull demanar-vos i animar-vos a ajudar-nos a fer créixer la 
nostra entitat, a buscar més socis, a formar part de la nostra associació, 

col·laborant en els nostres projectes, fent-vos partícips de les nostres activitats, 
implicar-vos en les tasques de voluntariat... 

Rebeu una salutació cordial i el més sincer agraïment per fer possible la nostra 

tasca. 

 

 

 

                                  Tot el equip de A.S.I.F. 

 

 

 

 

 

 



Història 

L’associació es va fundar el 1 de Gener de 2010 i va iniciar la seva activitat el 

19 d’abril del mateix any i la idea de fundar-la va sorgir quan l’actual directora 
de l’Associació, Àngels Balot, juntament amb diferents membres de la actual 
junta   es van implicar intensament al detectar a través de la seva feina i de 

gent coneguda, un sector de la tercera edat que viuen sols o amb parella i que 
tot i tenir patrimoni propi no disposen de mitjans econòmics i sofreixen 

dificultats econòmiques, socials i emocionals que no els permeten viure 
dignament: un sol àpat al dia, manca d’higiene tant personal com de la llar, 

mancança de companyia, etc. Aquestes activitats d’ajut es van iniciar un parell 
d’anys abans i van portar a la creació d’A.S.I.F.  

Qui sóm? 

L’ entitat Associació de Serveis Integrals de Futur (A.S.I.F) es constitueix 
com una entitat sense ànim de lucre inscrita: 

- A la Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Serveis Territorials de 

Girona amb el número de registre 43141. 

- Al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la secció Serveis i 

establiments d’atenció social primària de la Generalitat de Catalunya amb el 
número de registre S08380 

- En la Secció d’Entitat privada d’iniciativa social de la Generalitat de Catalu-

nya, amb el número de registre E04882. 

- Al Registre municipal d’entitats ciutadanes de Figueres amb el núm. 219. 

L’associació la conformen: 

 Els membres de la junta directiva actual, que són:  

 Àngels Balot Bourgeois 
Presidenta 

 Joan Prat i de los Mozos 
Vicepresident 

 Ernest Ruiz González  
Secretari 

 Marta Mazorra Alsina  
Tresorera 

 Marta Munjó Purcalla – Vocal 

 Margarita Soler Barris – Vocal 

 Francesc Llimona – Vocal 

 Lluisa Serra Llovera – Vocal 

 Rafael Fernandez Juanola  
Vocal 

 Persones voluntàries 

 Personal assalariat 

 Autònoms  

La nostra raó de ser 

La intenció de l’associació ha estat sempre promoure el voluntariat, la solidaritat 
i la calidesa vers les persones grans, l’abandonament que sofreixen i el fet que 

són apartades de la societat, així mateix com la vergonya moltes vegades ma-
nifesta de que se sàpiga la seva situació, pretenent combatre i pal·liar la sole-

dat, la manca d’atencions i necessitats bàsiques que pateixen, així com preser-
var la seva situació personal per mantenir la seva dignitat. 



L’associació va començar donant suport a 25 persones grans que se’ls hi porten 
els àpats preparats (esmorzar, dinar i sopar)  i degut a que les dificultats del 

tercer sector augmentaven cada cop més, el nombre de gent gran a qui 
s’ajudava fins arribar a la trentena, i actualment tenim 51 persones grans 
amb importants i urgents necessitats en llista d’espera per ser 

ajudades, a les que per no deixar totalment desemparades se’ls preparen lots 
d’aliments bàsics dues vegades al mes (varia sempre ja que hem tingut obitus i 

han entrat noves persones). 

1. Objectius 

a) L’objectiu principal de l’Associació és afavorir i millorar la qualitat de vida 
de la gent gran, que tota persona gran pugui tenir accés a les diferents 
ajudes ofertes per l’entitat sense que això repercuteixi a la seva minsa 

economia familiar i així poder contribuir a una millora del seu estat dins de la 
societat actual per tal que pugui relacionar-se i viure adequadament. 

b) Tenim també com a objectiu fomentar la relació entre joves i persones grans 
de manera que a més de proporcionar l’experiència professional a joves 

titulats als que els falta l’experiència, s’apropa al jovent a les persones grans, 
fent així que aprenguin a valorar i estimar aquest col·lectiu del que han 
format o formen part els seus avis i del que formaran part els seus pares o 

altres familiars, amb l’objectiu de que en el futur vegin de manera diferent 
als seus grans, esperant reduir la tassa d’abandonament familiar i així mateix 

sensibilitzar-los en major grau amb aquest col·lectiu. 

c) Un altre dels nostres objectius és Generar ocupació.  

És ben sabut que la persona que pot garantir-se el pagament dels serveis 
d’assistència requerirà d’una persona (o varies) que els realitzin. A la nostra 
associació disposem d’una borsa de treball conformada per varis perfils de per-

sones, entre elles: 

 Persones en risc d’exclusió social 

 Persones amb determinades minusvàlues 
 Víctimes de violència de gènere 
 Dones d’edats compreses entre 40-45 anys 

 Dones majors de 45 anys  

Aquests col·lectius de persones tenen serioses dificultats a l’hora de trobar 

feina i considerem prioritària la seva ocupació per diferents raons. Se les dóna 
d’alta al règim general de la Seguretat Social segons sou establert per llei, do-

nant-los amb aquesta oportunitat la ocasió de tornar-se a sentir útils i reincor-
porant-les al mercat laboral. 

d) Generar consciència i sensibilitat entre els habitants de l’Alt Empordà sobre la 

soledat, abandonament i mancances de les persones grans de la comarca 
mitjançant l’organització de diferents actes (sopar benèfic, presència en fires 

i festes...) 

e) Motivar als habitants de Figueres i rodalies respecte la problemàtica que 

pateix la gent gran, bé com a voluntaris, col·laboradors o socis. 



2. Estructura organitzativa 

Actualment la nostra Associació està formada per: 

Personal contractat: 6 tècnics en SAD, 2 ATS, 1 podòloga, 1 perruquera, 1 

fisioterapeuta, 1 massatgista, 1 Auxiliar administrativa, 1 recepcionista, 1 
treballadora social, 1 animador sociocultural. 

Voluntaris: 99 voluntaris. 

                 La directora 

                 1 Acupuntor 

 3 titulat en treball social (Exercint aquesta tasca tant a  l’entitat, 
com els domicilis ). 

 Varis metges 

 Varies infermeres 

 Varis tècnics en SAD 

 2-3 psicòlegs 

 6 auxiliars de clínica 

 1-2 logopeda 

 3 fisioterapeutes 

 Varies persones voluntàries sense titulació 

Socis: 25  (entre altes i baixes) 

Empreses col·laboradores / patrocinadores: varia durant el any  

Famílies col·laboradores: 26 

Col·laboracions anònimes: 69 

Aportacions econòmiques úniques / esporàdiques:10 

Aportacions en espècies: 10-12  

Projecte Una vellesa amb dignitat 

Finalitat 

Aquest projecte té com a finalitat el benestar i millora de la qualitat de vida de 

les persones grans amb serioses dificultats econòmiques. Tenim a aquest 

col·lectiu de persones grans englobats en dos grups: 

1) Grup de gent gran al que podem donar cobertura. 

Dia a dia es duen a terme diverses accions que evidentment resulten gratuïtes 

per a aquestes persones i que suposen una millora en la seva vida: 

- Servei de càtering consistent en dinar (àpat complet) i sopar (àpat 

complet).  



- Servei d’atenció emocional  

- Servei d’atenció social 

- Servei d’atenció psicològica 

- Servei de fisioteràpia   

- Servei de perruqueria 

- Servei de podologia 

- Tallers de memòria  

- Tota medicació que requereixen 

- Estris d’higiene diària 

- Bolquers 

- Servei d’ajudes dinàmiques (préstec de cadires de rodes, estris per a la 

sala de bany, caminadors, etc.) 

- Servei de voluntariat testimonial i domiciliari 

- Servei de fisioteràpia i rehabilitació  

- Servei de voluntariat de Reiki 

- Servei de teràpies naturals (Acupuntura, homeopatia...) 

- Servei de biblioteca, préstec de llibres  

- Altres serveis de voluntariat de suport al malalt 

- Neteja de la llar 

- Higiene personal 

- Acompanyament mèdic 

- Acompanyament hospitalari, vetlles 

- Gestions i tràmits que puguin necessitar 

- Passeig 

- Companyia 

- Tot allò en que els puguem ajudar 

Procurem no desvincular-los del seu entorn i fer que se sentin segurs i fomentar 

la seva autonomia considerant sempre la seva situació personal i el seu 

benestar, guardant i garantint en tot moment el seu anonimat vers a la resta de 

gent.  

2) Grup de gent gran que tenim en llista d’espera. 

Tenim en llista d’espera actualment a 52 persones a les que no se’ls pot donar 

la cobertura de tots els serveis mencionats a dalt. Per tal de pal·liar una mica la 

seva situació se’ls entrega de manera quinzenal  un lot d’aliments bàsics. I es fa 

un seguiment de les diferents carències que tenen i dins de les nostres 

possibilitats actuals procurem cobrir-les. Valorant sempre el que es més 

convenient i urgent.   

La majoria de casos de persones que atenem han estat detectats per mitjà de 

veïns que coneixien la seva situació, o per membres de la junta o de la mateixa 

directora, que tenia coneixement de la situació de les mancances que patien, i 

també per diferents persones vinculades amb Càritas i/o amb Creu Roja i  



associacions de veïns i altres que donat que coneixen la greu situació de 

persones grans ens les deriven, doncs per alguna circumstància aliena a 

aquestes entitats no estan inclosos dins els seus cànons de valoració per poder 

rebre cap mena d’ajuda d’ells, però que realment pateixen de greus problemes 

tant econòmics com d’abandonament familiar i esperen que nosaltres els 

puguem oferir ajut d’alguna manera.  

1. Aquest any  2014 van arribar-nos casos entre  nous  i dels que ja tenint 

d’extrema urgència derivats a nosaltres per  un membre  que pertany a  

Càritas Figueres  i dos per una persona vinculada a Creu Roja Figueres a les 

que no vam poder rebutjar,  després de valorar i veure realment la seva greu 

situació. Les comprovacions es fan in situ, en dies sens avisar i horari aleatori i 

durant un temps determinat, abans de valorar, (un cop recollida tota la 

informació), es valora que és el més urgent: Revisió personal. 

 

 CONXITA :  

Sra. gran totalment desemparada, amb una disminució i en condicions 

insalubres quan al habitatge, amb goteres i  manca  de mobiliari i altres 

bàsics per a poder viure. Dormia  en una tumbona i un matalàs de llana que 

era ple de puces ja que tenia 4 gats que també eren plens. No tenia aigua 

corrent dons li havien tallada, ni llum i encenia una espelma.  

a.  Davant d´aquesta greu situació , van portar els animals al veterinari, 

per a netejar-los, vacunar-los. Vam llençar allà on dormia i van posar un 

llit amb matalàs, van pagar els rebuts tan de llum com de aigua i les 

noves reconnexions , van comprar un parell d´estufes ,  

 Nevera  petitona  

 Microones (donació)  

 Mantes, llençols, cobrellit  

 Menjar comprat (carn, peix , sucs, etc. ) 

 Menjar donat des de l’Associació. 

    Es van portar els gat nets, vacunats  ja que son la seva il·lusió  i no 

volíem que estigues angoixada  

 Es continua fent el seguiment i portant-li dos cops al mes un lot de 

productes de menjar del que ens donen a la Associació. Es fa la neteja 

setmanal del habitatge, es compra la medicació i el acompanyament al 

metge de capçalera . També els hi portem menjar per els gats  

ANNA: 

  Sra. gran amb caminadors i diabètica ,  sense família que viu en un pis 
de la generalitat( 1 habitació, bany i cuina menjador)  . El estat del 
habitatge era brut  descuidat,  recull molta brossa del carrer, no tenia 

nevera i la insulina se li feia malbé.  



Neteja general del habitatge, 

 1 una nevera petita  

 roba de llit 

 lot de menjar 

 i cada quinze dies es fa el seguiment tan de neteja com de aliments i 
acompanyament al metge  

          MARIUS,: 

          senyor gran , solter a qui feia temps li portaven els àpats , i el   

          Que li feia falta, va morir aquest hivern 

           Pagament dels serveis funeraris i de incineració  

           ANTONIO: 

          usuari  gratuït, 

         Compra d´olleres 

            MAURICI: 

           usuari gratuït  

           Pagament dentista  

 

      Axis mateix  hem realitzat els pagament a diverses persones ,puntualment 

de rebuts de llum, aigua , gas i compra de bombones de butà per tal que no els 

tallin els subministres necessaris. Axis con el pagament de 2 mensualitats de 

lloguer d´una família amb 3 fills per que no els desnonessin i que estaven 

esperant per a cobrar el subsidi d´atur  

 

 

Finançament del projecte 

 

Aquest projecte té un elevat cost que cal finançar. Aquest finançament prové 

d’aportacions dels nostres socis, col·laboradors i altres donatius. Malgrat tot 
aquestes aportacions resultaven insuficients i es va idear una altra font de 

finançament. 

Per tal de garantir el funcionament i la continuació d’aquest va néixer A.S.I.F 

, uns serveis d’assistència de pagament que es poden realitzar a la seu Serveis

de l’Associació o bé al domicili de l’usuari. La finalitat d’aquest ventall de serveis 
de pagament per a persones amb recursos econòmics és, per una banda: 

1. Garantir l’assistència a persones grans sense recursos 

econòmics, doncs part dels diners que es reben d’aquests serveis són 

per ajudar a aquest sector de la tercera edat i poder-los atendre i ajudar 

en el que necessitin. 



2. Generar ocupació, sobretot en els col·lectius de persones esmentats 

anteriorment. 

A.S.I.F Serveis treballa amb serveis de pagament i de semi-gratuïtat. 

Els serveis de pagament són serveis amb preus fixats per hora o tancats, 

depenent de la naturalesa del servei. 

Els serveis de semi-gratuïtat són per persones que poden pagar una quantitat 

petita, i que per amor propi ens demanen de pagar encara que sigui 

simbòlicament una petita quantitat,  assumint nosaltres la resta del cost del 

servei. 

Tenim signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Tutelar des del 2010. 

L’objectiu d’aquest conveni és donar suport a un major nombre de persones 

grans. Fem vetlles hospitalàries, i un dels nostres tècnics en SAD realitza 

sortides amb una persona gran de la Fundació un o dos cops al mes,  a més de 

serveis puntuals que poden requerir de nosaltres. 

També tenim signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mollet de 

Peralada, per tal de garantir un servei de perruqueria molt econòmic (i en 

alguns casos gratuït) per les persones grans del poble que no es poden 

desplaçar. 

 Un altre conveni que tenim signat es amb el Ajuntament de Vilamalla. On 

realitzen els servei de Fisioteràpia i gimnàstica a la gent gran del poble  un 

parells de dies a la setmana  

Varis convenis amb altres Ajuntaments, que no volen esser anomenats,( llei 

protecció de dades)  per a fer els tallers tan de Gimnàstica com de memòria  

 

 

3. Equipament Propi 

L’Associació disposa de, com a equipament propi, un local de lloguer on hi ha la 

seu; és el lloc on es poden realitzar algunes de les activitats ofertes per 

l’associació. La resta es desenvolupen a casa de l’usuari per problemes de 

desplaçament o mobilitat. 

Aquest local de lloguer està situat a Figueres, al C/ Blanch, núm. 2, 

2on D 



4. Activitats i altres projectes 

 
 

a) Projecte Joventut i Vellesa  

L’entitat ha iniciat un projecte dins del nostre projecte inicial (Una vellesa amb 
dignitat). Aquest nou projecte s’anomena Joventut i Vellesa.  

Aquest projecte consisteix en què un cap de setmana al mes en alguns dels  
locals de nit de Figueres es cobri de 0,50 € - 0,75 € més per cada beguda amb 
la finalitat d’ajudar a la gent gran de la nostra comarca degut a les dificultats 

econòmiques que pateixen i al mateix temps apropar el jovent a prendre més 
coneixement de la situació actual que estan sofrint aquestes persones grans. El 

van començar el any passat i aquets també el continuem  

b) Assistència a fires i festes 

Amb l’assistència a aquestes fires i festes arribem a persones de la nostra ciutat 

i rodalies i també ens garantim amb vendes de llibres de segona mà i altres un 

petit finançament per ajudar-nos. 

c) Dia de la Missa solidaria de la Parròquia de LA  INAMACULADA  

 

d) Campanya Centimets, se han repartit petites guardioles a diferents comerços 

de la nostra ciutat , per que la gent pugui deixar els Centimets, 0,10 etc que 

els hi tornin de canvi  

 

e) Diferents cursos de reciclatje 

Actualment s’està realitzant un curs d’estiraments / ioga postural per a gent 

gran, que van començar el any passat,  el qual, és gratuït pels socis de l’entitat, 

i les persones sens recursos que es poden desplaçar  

 Està en previsió oferir el 2º  curs de català actiu, per a gent que necessiti 

comunicar-se per anar a comprar, per cercar feina, etc. 

També està previst, a curt termini, oferir als diferents municipis de la comarca, 

uns cursos destinats a millorar la mobilitat de la gent gran, així com una guia 

d’aprenentatge d’exercicis per a fer les coses més bàsiques de cada dia, per 

exemple: “Com portar pes?” “Com aixecar-se del llit sense moviments bruscos?” 

“Com agafar alguna cosa del terra quan fa mal l’esquenas” Suport a les 

cuidadores familiars, etc.  

 

 

 

 



f) Actes diversos 

L’entitat té previst organitzar un sopar benèfic com cada any , la data i el lloc 

del qual encara està per determinar, on assistiran les autoritats de la ciutat de 

Figueres i de la Comarca. La finalitat d’aquest sopar és recaptar fons per tal que 

l’entitat pugui donar cabuda a més gent gran sense recursos i seguir oferint el 

càtering gratuït i els diferents serveis que els hi donem  . En aquest sopar 

també participaran diversos comerços i artistes( pintors, escultors, etc)  de la 

ciutat i Comarca, els quals, aportaran diferents regals per tal de poder fer un 

sorteig per la mateixa causa. 

 

 

ALTRES 

a) nim en cartera un altre projecte per l’any 2015 que després de parlar amb 
la Generalitat, que va donar el vistiplau a aquest projecte, i també amb 

l’Alcaldessa Marta Felip, qui també va mostrar-se molt interessada amb la 
idea i amb intenció d’oferir-nos suport, hem decidit d’iniciar els tràmits i 
gestions oportuns i que estan ja a punt de concloure . Consisteix en: 

proposta de  pisos tutelats, per a les persones que viuen soles i tenen 
problemes per fer front al pagament del lloguer i la resta de despeses que 

comporta i que per la seva avançada edat necessiten una atenció 
continuada. 

Estem treballant amb el projecte del Centre de dia en una població propera 

a Figueres i que si tot va be, en dates pròximes a mitjans del any que be 

(2015 )  estarà ja en funcionament . Oferint places per la gent del poble i 

dels voltants , axis mateix con de Figueres ciutat 

 



 

                

 

Voluntaris 

 

 

Els voluntaris són aquelles persones que atenen a la gent gran i els fan companyia. 

Els nostres voluntaris signen un contracte de voluntariat amb nosaltres on s’indica 

la tasca que realitzen i on consten, entre d’altres, els seus drets i obligacions. De la 

mateixa manera signen un compromís de confidencialitat per les dades i un annex 

amb diferents compromisos i responsabilitats que accepten, constant-hi també el 

fet que se’ls compensarà per les despeses de manutenció i desplaçament que 

tinguin, prèvia presentació dels tiquets.  

Tenim una assegurança per a tots els nostres voluntaris que cobreix les possibles 

incidències o danys que es poden produir durant la prestació del voluntariat. 

Aquesta assegurança es renova cada any, corre a càrrec de Associació de Serveis 

Integrals de Futur i es formalitza a través de la Fundació Pere Tarrés. 

Així mateix disposem de dues pòlisses de Responsabilitat Civil per totes les 
activitats que es duen a terme des de l’Associació. 

 



 

 

 

AVALUACIO 

 

No hem rebut mai cap ajuda de cap estament públic i el nostre finançament 

consisteix en: 

 Petites donacions d’usuaris particulars 

 Campanyes de venda de llibres 

 Campanya de Joventut i Vellesa 

 Donacions de particulars de material necessari a les llars  

 Donacions de empreses 

 Col·laboracions de professionals qualificats  

 Ara per ara la nostra entitat té uns recursos i fons molt limitats per ajudar i 

patim dificultats econòmiques. No volem rebutjar cap de les persones grans 

que ens necessiten i mirem de repartir el que tenim, encara que poc, entre 

tots ells.  

 



 

 

5. COL·LABORADORS 

 

Parròquia de la Inmaculada 

Cafeteria Fabregas Petit  

Església Adventista del 7è Dia, del C/ Sant Pau de Figueres 

Cooperativa Suara 

Òptica CASES 

Societat d'Acupuntors de Catalunya (S.A.C) 

Incorpora (Obra social La CAIXA) 

Associació de serveis integrals de Futur 

Familia Ferris -Milani ( Anglaterra- Perelada)  

Equip Legogran ( institut Olivar Gran) 

La nostra CAT (www.lanostracat.catt) 

Carlos Linares Advocat 

Valmoral Gestión 

Radio Cabanes La petita de L'Empordà  

Alfons Rimblas Grau 

Assessoria ARIMON 

Restaurant Ca La Maria (Mollet de Peralada) 

Ajuntament de Mollet de Peralada 

Centre d'estètica i Quiromassatge Marjolla 

Família Bonaterra-Burgos 

Fundació Privada Pedro Padrosa Puignau i Margarita Pierre 

Fundació Les Fortaleses Catalanes 

Perfumeria Perruqueria Gironès 

Galeria d'art El Claustre 

Elena Vazquez Lopez 

Rellotgeria Pareja 

Lluis Roura (Pintor) 

http://www.lanostracat.catt/


 

Joan Comella (Pintor) 

Francesc Llimona (Assegurances) 

 Familia Dalmau-Cuatrecases 

 

Familia  Rueff ( Suïssa- Mollet de Perelada)  

Familia Trias-Roca  

Familia Casella-Miret  

Connexió Papyrus Celrà 

Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga 

Ajuntament de Vilanant 

Ajuntament de Vilamalla 

Escola Tramuntana de Pont de Molins 

IES Olivar Gran 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


