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1. Carta del president
Benvolguts:
De nou teniu a les vostres mans la Memòria de la nostra Fundació. Hi trobareu,
resumit, però molt ben explicat, tot el que s’ha fet durant l’any 2016.
Com podreu comprovar en l’informe econòmic, tampoc ha estat un any fàcil. La
situació política i econòmica del país és prou coneguda per tothom. Però la nostra
feina, la feina de la Fundació i la de cada un dels que hi participem, és superar les
dificultats per tal que l’atenció que necessiten els nostres nois i noies, i que estem
compromesos a donar, no en surti perjudicada.
Per aconseguir els nostres objectius, han fet falta els esforços de tots plegats, cada u
en funció del seu lloc dins la gran varietat de tasques que entre tots portem a terme.
Per això no vull deixar d’agrair-vos l’esforç realitzat. Quan navegues amb els vents en
contra i vols arribar a un fi, l’esforç ha de ser molt més gran. Moltes gràcies a tots.
Dins d’aquesta gran tasca de la Fundació, no vull oblidar els destinataris de tot plegat i
les seves famílies. També ells hi han posat el seu esforç, sovint no prou valorat, que ha
estat imprescindible per arribar on hem arribat.
Durant el 2016, la Fundació s’ha vist reforçada per l’ingrés d’un nou Patró, l’Albert
Canals. Cal agrair-li la seva bona disponibilitat, convençuts que les seves aportacions
seran punts de vista a tenir molt en compte. Benvingut i gràcies.
Llegint les pàgines que segueixen, tots ens adonarem del que hem fet i aconseguit
durant el darrer any. Segurament recordarem moments bons i altres més difícils. Però
el fet d’haver aconseguit el que hem fet ens ha d’esperonar per seguir amb nous
ànims, segurs que no ens faltaran dificultats però amb el convenciment que, amb
l’esforç de tots plegats, aconseguirem superar-les.
Crec que és de justícia agrair també a aquelles persones i entitats, tant públiques com
privades, que, en moments difícils, ens han donat suport moral i econòmic per poder
tirar endavant. I també agrair la paciència i comprensió d’aquells proveïdors i
professionals que han hagut d’esperar per rebre la compensació deguda pels seus
serveis.
No cal fer un repàs de totes les activitats que s’han dut a terme, doncs les trobareu
molt ben explicades en aquesta Memòria. Deixeu-me, només, ressaltar-ne dues.
Per una banda la bona disposició i acollida que sempre hem trobat en les entitats i
persones del nostre entorn de Valldoreix i Sant Cugat. Sentir-te acollit, facilita molt,
tant als professionals com als usuaris dels serveis, la seva integració en l’entorn. La
normalització de la vida de les persones, és una de les nostres tasques educatives.
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Per l’altra, els esforços dedicats a la formació permanent dels nostres educadors. Ells
són peça fonamental en el treball de cada dia. Un treball no sempre fàcil i agraït. Per
això és fonamental oferir-los totes aquelles oportunitats formatives que estiguin al
nostre abast, programant, també, aquelles que pensem són necessàries per tal de
facilitar i fer més efectiu el seu treball.
Llegiu aquesta Memòria; la seva presentació fa que sigui de lectura fàcil i entenedora.
És important que anem seguint el creixement de Guru.
Moltes gràcies per al vostra col·laboració.
Francesc Pèlach i Busom.
President.
2. Objectius Estratègics 2016
Es van definir diferents objectius estratègics, a banda dels objectius concrets i propis de
cada servei que es poden consultar en les seves respectives memòries.
Així doncs a nivell general es va treballar en el disseny i posada en funcionament de la
pàgina web, amb una nova imatge corporativa. Amb l’objectiu de poder iniciar un
treball adequat en Fundraising que ens permeti millorar el finançament de la Fundació
(viabilitat econòmica) i poder seguir creixent, donant-nos a conèixer i assolint nous
objectius.
A banda també s’han treballat aspectes legals per a l’acompliment de la Llei de
Transparència, així com un treball intern d’adequació de processos i sistemes de treball
per tal d’assolir la certificació ISO.
S’ha treballat en la millora del posicionament de la Fundació com a entitat referent en el
tractament del TEA, explicant la nostra tasca a diferents nivells, col·laborant amb
universitats i centres docents de tot tipus i amb altres entitats del sector. També s’ha
seguit amb l’objectiu de millora de la formació específica en TEA per als nostres equips.
3. Activitats de la Fundació durant l’any 2016
100 professionals, 4 serveis, 120 persones ateses.
19/12/2016 Participació a l’Assamblea General d’Autismo España
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21/12/2016 Xerrada Mou-te per les persones amb discapacitat. Taula rodona infància i
autisme

13/12/2016 Coral del Taller Cordada

03/12/2016 Celebració del Dia Internacional de la Discapacitat amb la Taula de
Discapacitats de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i participació en la Festa
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#juntsdefencemelsdrets de l’Observatori de Drets de DINCAT. Participació en l’acte
reivindicau amb lectura de manifest.

05/11/2016 VI Jornades de Formació Interna de la Fundació GURU

20/11/2016 Premi Vila de Valldoreix
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17/11/2016 Participació al XVIII Congrés d’AETAPI a Leon

17/11/2016 Reflexions “Fem un Museu”

22/10/2016 Participació en la Festa dels Súpers
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13/10/2016 I Encuentro de prácticas admirables de Plena Inclusión

23/09/2016 Participació de l’equip de bàsquet de l’escola a la Lliga de bàsquet de la
ciutat de Barcelona
15/09/2016 Treballem amb Planeta Imaginario Apps AbaPlanet a l’Escola GURU
08/07/2016 Participació com a ponents i com a alumnes a L’Escola d’Estiu de
Blanquerna.

22/06/2016 Participació a l’Exposició del Projecte “Fem un Museu”
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20/06/2016 Participació amb l’equip ASDI UESC al IV Torneig Triple Basquet amb
Diversitat Funcional de Parets del Vallès

09/06/2016 Finalització de la Consultoria elaborada per ESADE ALUMNI SOLIDARI
sobre la transparència i la governabilitat de la Residència GURU Valldoreix.

08/06/2016 Recollim el Diploma de participació del projecte Aprenentatge i Servei
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26/05/2016 Premi als Jocs Florals de Districte de Sarrià pel conte audiovisual “Chess
Story” dels alumnes de l’escola GURU

26/05/2016 Campionat de Petanca de la Taula de Discapacitat de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès.

09/05/2016 Participació al Jocs StQlímpics organitzats per la Taula de Discapacitat de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
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29/04/2016 Visita dels amics malawis Hear Us, Petits Músics del Món

03/04/2016 Participació a la campanya #pasaloporelautismo de la Confederació
Autismo España

22/02/2016 Participació al programa de Radio Sant Cugat “Gat i Gos”
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4. Formació
Durant l’any 2016 la Comissió de Formació ha fet el pertinent anàlisis de les necessitats
formatives, mitjançant la qual ha establert un ampli pla de Formació que s’ha executat
en la seva totalitat.
S’han realitzat 36 accions formatives de diferents tipus, jornades, cursos, congressos,
formació interna, etc. En total prop de 1.000 hores de formació en la hem invertit
12.000€.
Destaquem la realització de les IV Jornades de Formació Interna de la Fundació, on van
participar ponents interns i externs i vam poder conèixer les formes d’intervenció més
punteres en Sistemes de Comunicació Alternativa i Planificació Centrada en la Persona,
entre d’altres.
5. Qualitat
S’ha treballat en dos línees, em fet una enquesta de qualitat de Vida en el Treball,
dirigida als professionals de la Fundació i una enquesta de Qualitat de Servei, per
primera vegada ha estat adaptada a Lectura Fàcil, per tal de facilitar la participació
d’usuaris, famílies i professionals.
El grau de satisfacció general ha estat valorat entre 1 i 10.
En general les puntuacions han estat bones, encara que a tots els serveis hi ha
aspectes a millorar. Agraïm els suggeriments fets que ens ajuden a fer millor la nostra
feina.
La valoració general dels usuaris ha estat d’un 8,2, essent a cada un dels serveis la
següent:
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Valoració usuaris
8,6

8,1

7,9

CEE

S.Residencials

STO

La valoració general dels familiars ha estat d’un 9,1 essent a cada un dels serveis:
Valoració Familiars
9,3

9,2

8,8

CEE

S.Residencials

STO

La valoració general dels professionals ha estat d’un 7,9. En aquest cas mostrem
desglossats els dos serveis residencials.
Valoració Professionals
8,0

8,0

7,9

7,5

CEE

R Valldoreix

Llar R Gràcia

STO

6.Informe econòmic
L’any 2016 ha estat un mal any a nivell econòmic, l’increment del cost de la vida, unit a
la congelació dels mòduls des de 2009 i les retallades de 2012, fan que la nostra
situació econòmica hagi empitjorat. Ha estat un any amb moltes despeses no previstes
per diferents reparacions i accions imprescindibles. Assumim la pèrdua amb coratge i
ja estem treballant en un pla de viabilitat que ens ajudi a aconseguir els ingressos
necessaris per poder seguir treballant amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels
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nostres usuaris. Volem seguir oferint aquells suports que tots necessiten per millorar la
seva autonomia i seguir fent-ho amb qualitat.
Els ingressos totals han estat de 3.413.264,62€ i les despeses han estat de
3.544.017,84€, això ens porta a un dèficit de 130.480,22€ que caldrà recuperar en els
exercicis següents.
Dins l’apartat dels ingressos cal remarcar que el 85.15% dels mateixos corresponen a
pagaments de concerts i subvencions de diferents departaments de la Generalitat de
Catalunya. En l’apartat de despeses, cal remarcar que el 73.66% de la despesa s’ha
realitzat en personal.

DESPESES 2016

Compres
Treballs d'empreses alienes i serveis
professionals
Arrendaments i comunitat de veïns
Reparacions i conservació
Transports
Assegurances
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Sous, seguretat social i despeses
relacionades
Serveis bancaris, Despeses financeres i
excepcionals
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INGRESSOS 2016

Generalitat de Catalunya
Quotes
Donatius particulars
Donatius ajuntament i diputació
Subvenció de capital
Ingressos per serveis
Ingressos financers
Ingressos excepcionals
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Centre d'Educació Especial Guru
Llar GURU Gràcia
Residència Guru Valldoreix
Servei de Teràpia Ocupacional Guru

C/ Bisbe Català, 38 Barcelona.
C/ Vilafranca, 18 Barcelona.
Avda. Vall d’Or, 17-21 de Valldoreix.
C/ Vinyals 16 - 18 Barcelona

Xarxes i aliances

Administracions col·laboradores

Agraïments
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