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Sr. Lluís Farrés Cardoso
President de l’Associació

Salutació del president1. 
2014 FiteS aConSeguideS

2015 RepteS de FutuR

• Hem aconseguit mantenir el nivell de qualitat dels 
nostres serveis.

• Hem acabat la construcció i equipament del Centre 
Integral Montjuic –CIM ASPACE– que integra una 
residència, centre diürn, centre de teràpia ocupacional, 
serveis de salut i rehabilitació (piscina, poliesportiu, 
sala mutisensorial, sala de fisioteràpia...), aula docent i 
serveis centrals de l’entitat.

• Hem presentat el renovat ideari d’ASPACE i els objectius 
estratègics a tots els treballadors en el nou equipament 
CIM.

• Personal altament motivat i compromès.

• Seguim treballant, millorant contínuament, a pesar del 
difícil context econòmic actual.

• La realització de les jornades “Trencar el Silenci”  
a l’edifici de Pedrera de Barcelona, jornada sobre l’abús 
sexual infantil en la petita infància, de 0 a 6 anys, que 
ha esdevingut la primera jornada centrada en aquestes 
edats que s’organitza al nostre país.

• Hem obert la nova Unitat de Nutrició i Deglució.

• Hem treballat per a la cohesió institucional.

• Hem desplegat la política de comunicació interna  
i externa que posa en valor la tasca que desenvolupa 
ASPACE. Entre d’altres, activem i redissenyem la imatge 
corporativa i la nova web.

• Ampliar la cartera de serveis i suports d’ASPACE per tal 
de cobrir el conjunt de necessitats i contribuir a la millora 
de condicions d’autonomia de les persones amb PC. 

• Garantir els recursos econòmics per tirar endavant 
la cartera de serveis, nous projectes i programes  
d’ASPACE.

• Continuar mantenint la qualitat de vida de les persones 
amb PC, tenint en compte la situació de vulnerabilitat i 
risc social, tot millorant els serveis i suports sostenibles 
i innovadors. 

• Implantar un sistema de gestió de qualitat en els  nos-
tres serveis.

• Concertar places residencials al CIM Montjuïc i als  
Centres de Teràpia Ocupacionals.

• Potenciar les nostres xarxes socials i web, orientant-les 
a aconseguir més i millor participació social i una major 
difusió de la nostra activitat i projectes. 

2. Presentació 

una vegada més ha arribat el moment de compartir amb tots vosaltres el balanç de l’any a la nostra 
Associació. A la memòria trobareu un recull detallat de tot el que hem pogut fer durant aquest 

any, del qual hem de destacar l’impuls que tot l’equip ha donat per millorar la qualitat de tots els 
serveis, les accions que s’han fet durant el curs per celebrar el 10è aniversari del Centre de Badalona, 
la creació de la nova unitat de Nutrició i Deglució, hem estat presents al Mobile World Congress amb 
un projecte que millora l’accessibilitat als sistemes de missatgeria mòbil i hem organitzat una jornada 
professional relacionada amb el benestar dels infants on han participat professionals d’àmbits i enti-
tats diferents.

Un any on hem viscut dos reptes esportius i personals molt emocionants i ha estat fascinant veure 
com ASPACE caminava en solidaritat amb altres causes. L’equip format per l’Anna, l’Adrià, el Miquel,  
l’Albert, la Patrícia,  la Míriam, el Diego i el Dani ens va fer passar moments molt emotius i va ser fan-
tàstic veure la il·lusió, l’esforç, l’entusiasme de tos els companys, dels nois i noies dels centres que van 
fer l’acompanyament a l’equip amb el suports de l’equip d’ASPACE Llar i això reflecteix molt bé allò 
que vol ser aquesta associació: un projecte de tots.

El segon desafiament ens va venir plantejat pel periodista i amic Carles Aguilar qui va voler dedicar 
el seu repte a ASPACE: va córrer tota Catalunya des de Port Bou fins a Alcanar donant a conèixer 
ASPACE. Moltes gràcies Carles!!

Un any en el qual hem vist culminat un dels projectes per al qual més hem treballat els darrers anys: 
hem aconseguit posar en marxa els serveis del nou centre CIM Montjuïc, un projecte en el qual hem 
treballat amb amics de l’associació, companys, professionals, autoritats, etc. Fa molts anys que des de 
la junta directiva somniàvem en aquest projecte, n’havíem parlat molt amb els anteriors presidents, 
amb l’estimat Sr. del Ruste, amb l’Anna Aurell, l’Eduard Rius i amb el nostre president d’honor el Sr. de 
Pallejà, que amb una gran empenta ens ha ajudat a fer aquest somni possible.

Un centre que pretén ser diferent, des d’on els nostres fills, que així ho decideixin, tinguin l’oportunitat 
de viure aquí com a casa, volem que ells siguin els protagonistes del seu projecte de vida, més que 
protagonistes: els directors del seu projecte de vida. A ASPACE volem acompanyar les persones amb 
paràlisi cerebral i les seves famílies que vulguin des que neixen fins que ho necessitin i de la manera 
que ho necessitin.
   
No vull acabar sense donar les gràcies a les persones més importants, veritables responsables i motor 
de tots aquests projectes: les persones amb paràlisi cerebral, VOSALTRES sou els que heu aconseguit 
això, seguiu ensenyant-nos el camí, nosaltres seguirem les vostres passes.

Moltes gràcies,
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MISSIÓ

La raó de ser d’ASPACE, entitat sense ànim de lucre, és l’atenció integral a les persones 
amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament, així com a les seves famílies.

Aquesta atenció té un caràcter multidisciplinari i abarca els àmbits de la salut i de l’educació 
 i també l’àmbit social, al llarg del cicle vital de les persones ateses, oferint una cartera de 
serveis ajustada a les seves necessitats i a criteris de sostenibilitat.

ASPACE desenvolupa la seva activitat amb vocació de millora contínua i d’innovació,  
incloent també l’activitat docent.

VaLoRS

LA fLExIBILITAT i l’adaptació a les necessi-
tats de la demanda, amb capacitat innova-
dora. Aquesta atenció té un caràcter mul-
tidisciplinari i abarca els àmbits de la salut  
i de l’educació i també l’àmbit social, al llarg 
del cicle vital de les persones ateses, oferint 
una cartera de serveis ajustada a les seves 
necessitats i a criteris de sostenibilitat.

eL ReSpeCte als usuaris i les seves famílies 
així com als companys.  Aquest respecte 
es manifesta en un tracte afectuós i en la 
il·lusió que posem en la nostra tasca.

EL COMPrOMÍS SOLIDArI per garantir 
la sostenibilitat d’ASPACE, col·laborant 
activament en el bon funcionament dels 
serveis a fi de mantenir i millorar l’eficiència.

EL COMPrOMÍS DE DIfONDrE a la societat 
el coneixement sobre la paràlisi cerebral  
o com treballem per tractar-la.

COMPArTIr EL CONEIxEMENT i les bones 
pràctiques, per orientar la nostra activitat 
quotidiana als màxims nivells d’eficiència  
i excel·lència.

VISIÓ

Volem que ASPACE sigui una entitat de re-
ferència en l’atenció a persones amb paràlisi 
cerebral, en la formació dels professionals 
i en l’experiència, qualitat i excel·lència 
de servei.

3. lA nOStRA entItAt

ASPACE és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1961 per un grup de 
pares amb la missió d’atendre les persones afectades per paràlisi cerebral 

amb un model assistencial innovador que ja integrava la multidisciplinarietat en el 
tractament i rehabilitació de la persona.

8

cOMPARtIR el cOneIXeMent

cOMPROMÍS SOlIdARIlA FleXIBIlItAt

el ReSPecte

el cOMPROMÍS de dIFOndRe
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L’Equip Directiu està format per les 
següents persones:

Direcció General:
- Carles Sanrama Sánchez

Direcció recursos Humans:  
- Marta Borràs Balmes

Direcció Assistencial:   
- Anna Fornós Barreras

Direcció Pedagògica:   
- Paqui Hernández García

Direcció Serveis Comunitaris:  
- Míriam Torrella Raymond

4. eStRUctURA ORGAnItZAtIVA
ÒRganS de goVeRn

Està formada per les següents persones:

president: 
Sr. Lluís Farrés Cardoso

Vicepresident: 
Sr. Jordi Portella Rebordosa.

Secretari: 
Sr. Marcel Carrera Cortiella 

Vocals:  
Sra. Anna M. Aurell Armengol  
Sr. Carles Clua Clua 
Sra. Carmen López Iglesias  
i Sr. Josep M. Roch Llamas

ORGANIGRAMA 
GENERAL
aSpaCe 2014 dIReccIó GeneRAl

comitè direcció

Administració

Projectes

Protecció de dades tIc

comunicació

dIReccIó
MÈdIcA ASSIStencIAl

Admissions i Programació Escola d’Educació
Especial

Centre Especial de Treball ASPACET

Residència i Centre de Teràpia Ocupacional
Centre Integral Montjuïc

Esport, Lleure i Transport

Serveis de Rehabilitació

Hospitalització Parcial

Consultes Externes

Centre de Desenvolupament Infantil 
i Atenció Precoç

Centre de Recursos i Tecnologia de Suport

dIReccIó
PedAGòGIcA

dIReccIó
SeRVeIS cOMUnItARIS

dIReccIó
RRHH I SSII

Qualitat

Formació i Docència

Relacions Laborals

Prevenció de
Riscos Laborals

Comunicació Interna

Manteniment

Centre de Teràpia
Ocupacional Badalona

Centre de Teràpia  
Ocupacional Poblenou

La Junta directiva és l’òrgan de govern de 
l’Associació per delegació de l’Assemblea 
General i té entre les seves facultats repre-
sentar, dirigir i administrar l’Associació així 
com vetllar pel compliment de la finalitat 
social. 
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5. SeRVeIS
A leS 
PeRSOneS

SeRVeIS 
PedAGòGIcS

CaRteRa de SeRVeiS

ASPACE disposa d’una àmplia cartera de serveis amb la finalitat 
de donar resposta a les necessitats de les persones afectades per 
paràlisi cerebral o patologies del desenvolupament i de les seves 
famílies:

eScOlA d’edUcAcIó eSPecIAl
L’escola d’educació especial ASPACE atén alumnes d’entre els 
3 i els 21 anys afectats de paràlisi cerebral i/o altres patologies 
del desenvolupament. En l’actualitat tenim concertades amb el 
Departament d’Ensenyament 12 unitats (2 d’educació infantil  
i 10 de primària).

centRe de teRÀPIA OcUPAcIOnAl BAdAlOnA
centRe de teRÀPIA OcUPAcIOnAl POBlenOU
Proporcionen serveis de teràpia ocupacional i ajustament social 
i personal.

SeRVeIS del centRe InteGRAl MOntJUÏc
Centre que integra una residència, un centre de teràpia ocupacional,  
serveis de rehabilitació, esports, lleure i respir, i noves línees de treball  
d’ASPACET.

SeRVeIS d’eSPORtS
Servei d’esports i manteniment físic que 
complementa el servei de rehabilitació.

SeRVeI de lleURe I ReSPIR
Servei que ofereix activitats d’oci en entorns propers i 
comunitaris a les persones usuàries d’ASPACE, a la vegada 
que  proporciona espais de descans a les famílies amb 
situacions de sobrecàrrega i estrès.

SeRVeIS de SAlUt  
I de ReHABIlItAcIó

SeRVeIS 
cOMUnItARIS

centRe PIlOt / cOnSUlteS eXteRneS
Servei d’atenció ambulatòria especialitzada
Servei d’hospitalització parcial
Servei de rehabilitació
Prestacions complementàries

Es porten a terme serveis de diagnòstic, tractament precoç, teràpia 
psicològica individual i familiar i exploracions complementàries, així 
com tractaments intensius i continuats.

SeRVeIS de SAlUt I ReHABIlItAcIó
Es porten a terme tractaments de fisioteràpia, teràpia ocupacional 
i logopèdia integrades a l’escola ordinària, centres ocupacionals  
i especials de treball o al seu domicili.

centRe de RecURSOS 
I tecnOlOGIA de SUPORt 
Ofereix recursos i productes per incrementar, mantenir o millorar 
les capacitats funcionals amb l’objectiu de promoure l’autonomia 
personal i la integració social.

cdIAP
centre de desenvolupament Infantil i Atenció Precoç per  
a nens i nenes de 0 a 6 anys del Districte de Sants-Montjuïc que 
presenten trastorns en el seu desenvolupament.

SeRVeIS de tRAnSPORt
Servei de transport adaptat per a les perso-
nes usuàries dels nostres centres amb rutes de  
poblacions de fora de Barcelona i rutes a la ma-
teixa ciutat.

centRe eSPecIAl de tReBAll
Integrat per persones amb paràlisi cerebral i altres  
patologies del desenvolupament. Els serveis que  
ofereix són: copisteria, digitalització de docu-
ments, serveis de secretaria, disseny gràfic, ma-
nipulats i neteja.
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SERVEIS MÈDICS  
I REHABILITADORS  

L’activitat assistencial que hem realitzat 
ens ha permès donar cobertura a totes les 
demandes dins d’un temps raonable i en la 
periodicitat necessària. Sempre conservant 
el model assistencial d’atenció integral i 
d’interdisciplinarietat  propi de l’entitat.

15.475

ATENCIÓ AMBULATÒrIA ESPECIALITZADA

Dins d’aquesta secció estan integrats els serveis de diagnòstic, tractament, teràpia 
psicològica individual i familiar, exploracions complementàries i tractament precoç. 

14

rEHABILITACIÓ

56.933
actuacions 
realitzades 

31.490

983

8.985 ATENCIÓ AMBULATÒrIA

HOSPITALITZACIÓ PArCIAL

PrESTACIONS COMPLEMENTÀrIES

220 - Primeres visites

3.775 - Segones visites

1.621 - Control terapèutic

1.359 - Teràpia psicològica

2.010 - Exploracions complementàries

Hem atès    1.736 pacients amb  8.985 actuacions

Serveis de salut  
i rehabilitació

De les 15.475 sessions de rehabilitació, 254 han estat d’atenció domiciliària.

SErVEI DE rEHABILITACIÓ ExTErNA

L ’objectiu d’aquest servei és donar tracta-
ment de fisioteràpia, teràpia ocupacional 

i  logopèdia a persones integrades a l’escola 
ordinària i adults integrats en centres ocu-
pacionals, centres especials de treball, en el 
seu domicili, etc. 

Aquests serveis estan adreçats al desenvo-
lupament de programes i activitats rehabi-
litadores de persones amb paràlisi cerebral  
i patologies afins.

Els tractaments es realitzen en forma de 
sessions periòdiques i sempre lligades a les 
necessitats de cada cas.

En aquest servei es porten a terme visites 
de seguiment i orientació de rehabilitació, 
reeducació del llenguatge, comunicació al-
ternativa, informàtica adaptada, reeducació 
psicomotriu, suport a les famílies i sessions 
d’atenció domiciliària, entre d’altres.

Els centres on es fa aquest tipus de tractament rehabilitador són:

AMBULATOrI ASPACE BILBAO 

40

C. de Bilbao 95-97. 08005, Barcelona

49

AMBULATOrI ASPACE BADALONA 
Av. del Marques de Montroig 48. Badalona

158

AMBULATOrI DE CENTrE PILOT 
C. dels Tres Pins 31-35. 08038, Barcelona

212

C. de Numància 137-139. 08029, Barcelona
AMBULATOrI ASPACE NUMÀNCIA

459 pacients 15.475 actuacionsHem atès    amb 

= 2
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p el que fa a les prestacions complemen-
tàries s’ha de destacar la consolidació 

del tractament amb aplicació de la toxina 
botulínica per tal de millorar l’espasticitat  
secundària a la paràlisi cerebral. 

PrESTACIONS COMPLEMENTÀrIES

HOSPITALITZACIÓ PArCIAL

a quest servei du a terme tractaments 
intensius i continuats a persones amb 

paràlisi cerebral i altres patologies del  
desenvolupament.

Les necessitats que presenten els pacients 
precisen d’un treballl interdisciplinari i d’una 
complementació de les actuacions. Durant 
l’any 2014 s’ha recollit la informació en un 
registre de dades (recull de dades mínimes), 
així com els objectius terapèutics en un PTI 
(Pla Terapèutic Individualitzat).

L’hospitalització parcial es realitza sobre  
pacients amb un alt nivell de dependència i 
deteriorament.  

13 FÈRUleS 
HIPeRcORRectOReS

64 MOtlleS 
de GUIX456 PReScRIPcIOnS d’ARtIcleS 

ORtOPROtÈtIcS - PAO’s

15 VISIteS dOMIcIlIÀRIeS 
InteRdIScIPlInARS

S’han realitzat 31.490 intervencions

S’han realitzat 983 prestacions

435 InFIltRAcIOnS 
tOXInA BOtUlÍnIcA

CDIAP
Serveis de salut  
i rehabilitació

e l CDIAP ASPACE és un servei concertat 
amb el Departament de Benestar Social 

i Família de la Generalitat de Catalunya, i 
forma part de la xarxa de CDIAPs extesa a 
Catalunya.

El CDIAP assisteix els infants i les seves 
famílies del districte 3 de Barcelona (Sants-
Montjuïc), que presenten un trastorn en 
el seu desenvolupament, ja sigui d’origen 
biològic, psíquic, o social/ambiental, o bé 
que es trobin en situació de risc de patir-lo. 
L’objectiu de l’Atenció Precoç és prevenir, 
detectar i atendre  situacions que poden 
originar dificultats,  problemes o trastorns 
en el desenvolupament de l’infant, en un 
conjunt d’actuacions que abasten des del 
moment de la seva concepció  fins als sis 
anys, iniciant  el més aviat possible, una 
teràpia precoç per donar resposta a les 
seves necessitats.

En un equip multidisciplinari, format per 
professionals especialitzats com metges 
neuropediatres, psicòlogues, logopedes, 
fisioterapeutes i treballadora social, i en el 
marc d’un treball interdisciplinari i transdis-
ciplinari, la intervenció es realitza de forma 
directa amb el nen i la família, i indirecta 
a través d’una intervenció en l’entorn. Per 
aquest motiu els professionals del CDIAP 
mantenen coordinacions constants amb els 
professionals  dels diferents dispositius que 
tenen cura de la infància: 

Departaments de Salut (ABS, CAP, CSMIJ, 
Hospitals..) i Ensenyament (EAP, Escoles 
Bressol, Escoles ordinàries i Especials, etc.), 
els dispositius de treball social (UBASP, 
EAIA..) i la relació creixent amb altres depar-
taments i organismes com el Departament de 
Justícia i altres entitats com ONCE, CREDAC, 
Fundació Concepció Juvanteny, Càritas etc.

centre de desenvolupament Infantil  
i Atenció Precoç per a nens i nenes de 0 
a 6 anys que presenten trastorns en el seu 
desenvolupament.

• El 24 d’octubre, com a activitat de 
prevenció, cientifica i de divulgació, 
el CDIAP va organitzar la Jornada 
“trencar el silenci: l’abús sexual infantil 
en la primera infància” que va acollir 
més de 150 professionals de diferents 
àmbits. 

• Els professionals del CDIAP, mantenen 
constantment una formació continuada, 
i molts d’ells coordinen i/o participen 
com a docents en diferents Màsters 
d’Atenció Precoç o d’altres, dirigits 
prioritàriament a l’atenció de la petita 
infància. En aquest sentit, el CDIAP 
segueix acollint alumnes de pràctiques 
de diferents universitats i màsters.

El CDIAP atén a

16%

208 nenes

420 nens

628 
infants
i les seves famílies.

2013226 primeres visites

2014269 primeres visites

Primeres visites:

increment
del 

aCtiVitatS deStaCadeS
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Centre de 
Recursos i 
Tecnologia 
de Suport
Serveis de salut  
i rehabilitació

Servei que ofereix recursos i productes per 
incrementar, mantenir o millorar les capaci-
tats funcionals amb l’objectiu de promoure 
l’autonomia personal i la integració social

• Projecte SePA, amb l’objectiu de valo-
rar la sedestació i el posicionament  dels 
usuaris per tal de millorar la salut i la 
participació activa.

• Projecte de racó sensorial al CRA, en 
el qual s’ha dissenyat i construït un 
espai amb elements per treballar els 
sentits. Aquest espai és coherent amb 
tota l’automatització del nostre espai.  
És possible incorporar els elements  
domòtics a l’estimulació sensorial i vice-
versa. Aquest any s’ha ampliat amb nous 
elements.

• Participació a la plataforma d’entitats 
del districte de les Corts. Participació a 
l’espai d’inclusió del barri de les Corts.

241 usuaris

3.886 sessions 
d’assessorament 

i rehabilitació,

Atenció directa a:

de forma individual

 tant en el nostre centre com a domicilis, 
escoles o altres centres. 

Inversió en nova tecnologia.

• Participació a la comissió de noves tec-
nologies i comunicació de la Confedera-
ció ASPACE. Projecte ASPAcenet.

• Formació: assistència a diferents fires i 
congressos per actualitzar els nostres 
coneixements sobre productes de su-
port. També hem compartit els nostres 
coneixements com a docents en dife-
rents cursos o ponències.

• Participació al Mobile World congress.

• Realització del projecte Amialcance 
d’ASPAcenet (http://www.aspace.org/
aspacenet/) de la confederació ASPA-
CE i la Fundació Vodafone, en el qual es 
pretén fer els mòbils accessibles per a 
persones amb paràlisi cerebral.

S ’ha col·laborat amb els altres serveis  
d’ASPACE on s’ha participat incloent-nos 

en els equips terapèutics aportant la nostra 
especificitat en el coneixement dels recur-
sos tècnics, oferint un suport setmanal als 
centres ocupacionals i a l’escola. Tanmateix 
s’ha ofert suport tècnic als serveis que ens 
ho han requerit. Els usuaris del centre de 
Badalona han visitat el nostre centre amb 
diferents grups.

Assessorament en alguns aspectes de tec-
nologia de suport al CIM

Sinergies amb altres entitats:
Tenim un concert amb la Fundació l’Espiga de 
Vilafranca per assessorament en matèria de 
tecnologia per al suport a l’autonomia personal.

• Confederación ASPACE

• ECOM

• Auria

• APPC

• GURU

• Escola Moragues

• La Gavina

• Sinia

• Fundació Esclerosi Múltiple

• Fundació Morrie

• ComKedem

• UPC

• UB

• Universitat Ramon LLull

• Sirius

• UTAC

• AFAP

• AVAPACE

• Esclat

• Pont del Dragó

Treballem coordinadament i amb objectius comuns amb les següents entitats:

• BJ

• Via libre

• Gracare

• CREA-SI

• Rehagirona

• Guido Simplex

• Setic

• Quvitec

• Integratek

• Ortopèdia Guzman

• Mediatric

• Limbika

•  SUPACE

• Ecofarma Tecno

• Ayudas Dinámicas

• Fundación Vodafone

• Tech for all

• Able2

També treballem amb fabricants i distribuïdors de productes, com:

ATENCIÓ ALS CENTrES PrOPIS D’ASPACE

20 sessions

entre grups de d’estudiants de cicles for-
matius, universitats i professionals.

de demostració del pis domotitzat,

pRoJeCteS deStaCatS
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Escola 
Educació 
Especial
Serveis escolars 
i pedagògics

L’Escola d’Educació Especial ASPACE atén 
alumnes d’entre els 3 i els 21 anys afectats 
de paràlisi cerebral i/o altres patologies del 
desenvolupament. 

desenvolupem la nostra tasca educati-
va mitjançant equips interdisciplinaris 

formats per mestres, fisioterapeutes, logo-
pedes, terapeutes ocupacionals, psicòlegs, 
metges, infermeres i treballadores socials.

Aquests equips de professionals treballen de 
forma unificada seguint criteris de globalitat 
i tenint en compte les necessitats individuals 
de cada alumne. El nostre estil de treball  
respecta la diversitat de ritmes evolutius i ca-
pacitats cognitives per tal que cada alumne/a 
desenvolupi al màxim les seves potencialitats. 
L’objectiu és arribar al màxim coneixement de 
l’alumne/a per tal de poder organitzar el Pla 
Terapèutic Individualitzat (PTI).

En l’actualitat tenim concertades amb el Departament d’Ensenyament 12 unitats

(2 d’educació infantil i 10 de primària) amb un total de 96 places

20

88 alumnes
L’any 2014 han estat escolaritzats un total de 

Escolaritat bàsica obligatòria (de 7 a 18 anys)

78 alumnes10 alumnes

6 nenes 35 nenes4 nens 43 nens

2n Cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys) 

Tallers de cuina

El taller de cuina és una activitat setmanal. 
Col·laboren diversos professionals de di-
verses disciplines. Treballem sensorialment 
els ingredients; elaborem la recepta; i ens 
mengem allò que hem cuinat. Les famílies 
també col·laboren activament aportant els 
ingredients.

(Grups d’alumnes de 14 a 20 anys)

(Grup d’alumnes de 6 a 10 anys) 

Agenda 21 Escolar
L'Agenda 21 Escolar és un programa que im-
plica als centres educatius de la ciutat en l’am-
biciós projecte planetari d'imaginar i construir 
un món millor i més sostenible, començant 
per la intervenció en l’entorn més immediat. 
És una iniciativa de Medi Ambient i l’Institut 
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant els dotze darrers cursos, els centres 
participants han desenvolupat un ric ventall 
d’iniciatives de millora de la pròpia escola i de 
l’entorn. Cada any s’obre una nova convoca-
tòria tant perquè els centres que ho desitgin 
puguin aprofundir el seu programa, com per-
què nous centres l’iniciïn ara i s’enrolin també 
en aquest engrescador projecte col·lectiu.

Aquest és l’onzè any que la nostra escola  
forma part activa en aquest compromís, tre-
ballant per a la educació, participació i im-
plicació cívica de tots els col·lectius que en 
formem part.

Dins d’aquest projecte tenim l’hort escolar, 
on els alumnes aquest any han participat 
plantant cols i tomàquets o flors a la prima-
vera. Han pogut cuidar, regar i veure com 
creixen les plantes, aprendre a fer servir els 
estris de jardineria i gaudir d’una activitat a 
l’aire lliure.

Aquesta activitat forma part d’un projecte 
bianual que culmina amb una visita al MAC-
BA. Es tracta d’un conjunt de propostes di-
dàctiques amb una sèrie de materials cedits 
pel Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 
amb l’objectiu d’acostar els nens i nenes a 
l’art contemporani. Seguint una programa-
ció d’activitats seqüencials, els alumnes han 
treballat amb la col·lecció d’objectes que hi 
havia en una maleta (el “museu portàtil”).

L’objectiu ha estat oferir als alumnes un mi-
tjà d’expressió per poder comunicar idees, 
sentiments i emocions utilitzant diferents 

objectes que poden significar coses ben 
diferents. Ha servit per desenvolupar la 
capacitat de mirar i escoltar amb atenció i 
respectar allò que ha fet l’altre, per cohesio-
nar el grup i aprendre de la interacció amb 
els companys. També els ha preparat per 
estar receptius i mostrar el mateix respecte 
i interès per l’art com a mitjà d’expressió, joc, 
representació i experimentació.

La metodologia ha estat a partir del joc, la 
manipulació i l’observació directa dels objec-
tes mitjançant els sentits i el respecte per al 
material compartit. 

aCtiVitatS deStaCadeS

L’art contemporani a l’aula
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CIM
Serveis comunitaris

L ’any 2014 ha estat un any important per 
ASPACE a causa de la finalització i ober-

tura del Centre Integral Montjuïc -CIM.

El CIM ha estat la materialització d’un gran 
projecte que es va gestar fa 6 anys i que ha 
suposat molt esforç tant per part de l’entitat 
com de les administracions i empreses que 
han col·laborat en la seva construcció i equi-
pament. Es tracta d’un equipament que am-
plia la cartera de serveis d’ASPACE, millora la 
qualitat de les activitats que s’ofereixen  i per-
met cobrir les necessitats  dels nostres usua-
ris i famílies al llarg de tot el seu cicle vital.

El projecte ha estat possible gràcies a la 
col·laboració del Departament de Benestar 
Social  i Família de  la Generalitat de Cata-
lunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
i a la col·laboració d’empreses i particulars.

• Centre que integra i permet el treball 
de professionals dels diferents serveis: 
rehabilitació, esports, centres ocupacio-
nals, escola i residència.

• Gran oportunitat per intercanviar meto-
dologia i experiència.

• Centre que aglutina i cohesiona  l’orga-
nització ja que pot donar cabuda a les 
diferents línies d’intervenció, on poden 
treballar conjuntament diversos profes-
sionals en un mateix espai.

• Centre obert i d’ús per a tots els usuaris 
d’ASPACE.

EIxOS CONCEPTUALS QUE VErTEBrEN 
EL MODEL DE TrEBALL DEL CIM

• Centre on es troben els serveis centrals 
de l’Associació i els serveis de caràcter 
transversal d’atenció a l’usuari com lleu-
re i esports.

• Centre innovador i experimental on es 
fan coses diferents i ens permet intro-
duir variacions i canvis en les rutines 
habituals, treballant amb el concepte  
de “Ruta o circuit de rehabilitació i te-
rapèutic”.

• Centre que permet desenvolupar noves 
línies productives del Centre Especial de 
Treball ASPACET.

Centre que integra una residència, un cen-
tre de teràpia ocupacional els serveis de re-
habilitació, d’esports i de lleure i respir.

PlAntA 3a / dIReccIó

Direcció General, RRHH, Direcció de Serveis Comunitaris, Sistemes TIC.

Sala de juntes i docència. Sala de reunions.

PlAntA 2a / ReSIdÈncIA ASSIStIdA

Punt de control. Personal d’atenció directa

Unitats de convivència

Atenció mèdica. Farmaciola. Punt de treball tècnic

PlAntA 1a / AtencIó dIÜRnA

Responsable higienico-sanitari-infermeria

Treballadora social

Sala de reunions. Punts de treball tècnics

Menjador-cuina. Espais d’activitats

PlAntA BAIXA / AcOllIdA I SeRVeIS GeneRAlS

Punt d’informació i acollida

Departament d’administració. Gestió de projectes

Servei de rehabilitació, d’esports i de lleure

Sala de reunions

El centre està construït en una parcel·la de 12.400 metres quadrats cedida per l’Ajuntament de Barcelona i consta de quatre plantes amb 
una superfície construïda de 5.373,20 metres quadrats i amb la següent distribució i funcionalitat:

El mes d’octubre es van iniciar les activitats 
d’atenció a l’usuari relacionades amb l’esport, 
l’activitat aquàtica, tallers i alguns programes 
de tipus rehabilitador.

De dilluns a divendres, el CIM acull i presta 
servei als alumnes de l’escola i usuaris dels 
CTO’s. Han sumat un total de 155 persones 
que de forma continuada i estable han rea-
litzat activitats al centre segons el pla de 
treball establert: activitats aquàtiques, acti-
vitats esportives, fisioteràpia, participació i 
vivència d’experiències en la sala multisen-
sorial, musicoteràpia, taller creatiu o taller 
de jardineria i horticultura.

Paral·lelament, el Servei de Lleure i Respir va 
estrenar la residència amb un total de 25 
usuaris, completant la Fase 1a de posada en 
marxa del centre.

DESCrIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT I ÀrEES DE TrEBALL

EL SErVEI D’ACOLLIMENT rESIDENCIAL

POSADA EN MArxA DELS ESPAIS DE rEHABILITACIÓ I DE LA rESIDÈNCIA fASE 1a

SAlA de dOcÈncIA I teRRASSA

• Personal i usuaris d’ASPACE i externs.

La residència ha estat  un recurs llargament 
esperat per a moltes famílies i la seva posa-
da en marxa suposarà  tranquil·litat i millora 
de la qualitat de vida per aquelles que espe-
ren la seva plaça. 

La Residència ASPACE Montjuïc consta de:
· 3 Unitats de convivència (U.c)

· 45 places totals

· 15 habitacions dobles 
  (5 en cada U.C)

· 15 habitacions individuals 
  (5 en cada U.C)

· 9 banys 
  (3 en cada U.C)

· 3 sales d’estar-office de 45 m2 
  (1 en cada U.C) 

70 
alumnes 

de l’escola

40 usuaris del
CTO Poblenou

45 usuaris del
CIS Badalona

SeRVeI d’eSPORtS I ReHABIlItAcIó
(Piscina, poliesportiu, sala de fisioteràpia, sala multisensorial)

• Usuaris d’ASPACE de l’Escola   • CTO’s   
• CCEE   • CDIAP  • CRA  • Usuaris externs

SeRVeI d’AtencIó dIÜRnA
(Aules taller, biblioteca i audiovisuals, menjador)

• Usuaris d’ASPACE de l’Escola   
•  CTO’s    • CCEE  • CRA  • Usuaris externs.

eSPAIS d’eSBARJO I celeBRAcIOnS
(Poliesportiu, espai exterior, centre de dia i menjador)

• Usuaris d’ASPACE de l’Escola• CTO’s  
 • Servei d’Esports• Lleure i Respir.

SeRVeI d’AcOllIMent ReSIdencIAl
(Allotjament, hosteleria, bugaderia)

• Usuaris d’ASPACE amb plaça fixa i places de respir   
• Usuaris externs amb plaça de respir i intercanvis.

155 usuaris 
i alumnes

CALENDArI DE LES ACTUACIONS MÉS 
RepReSentatiVeS duRant eL 2014

1rTrimestres 2n 3r 4t

Equipament i subministres

Trasllat del serveis centrals

Jornades de portes obertes
a usuaris, famílies 
i professionsls

Llicències i autoritzacions 
administratives per a
l’atenció a usuaris.

Posada en marxa -
Atenció a usuaris

22
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Atenció a:

Al 2014 hi ha hagut 
1 baixa voluntària i 5 nous ingressos

Serveis comunitaris

Els centres de teràpia ocupacional per a per-
sones amb discapacitat tenen com a objec-
tiu facilitar als seus destinataris, mitjançant 
una atenció diürna de tipus rehabilitador 
integral, els serveis de teràpia ocupacional 
per tal que cada persona pugui assolir, dins 
de les seves possibilitats, i a través d’un pro-
grama individual, la seva màxima integració 
social.

49 usuaris
• Celebració del 10è aniversari del Centre.

• Participació en el “Programa de inter-
cambio de profesionales ASPAce”, que 
organitza la Confederación ASPACE, els 
dies 19 i 20 de febrer.

• Participació de dos usuaris del Centre al  
Mobile World congress fent la presen-
tació a l’estand de Vodafone, del Projec-
te CROSS d’ASPACENET, que permet fer 
accessibles els smartphones a les perso-
nes amb paràlisi cerebral. 

• Visita al centre d’en Ricki Cardús, corre-
dor de motos. 

• Participació del coordinador pedagògic 
en l’acció formativa “Atenció centrada 
en la persona i qualitat de vida aplicada 
a la intervenció social”, organitzada pel 
Gabinet Tècnic del Departament de Be-
nestar Social i Família i l’ICASS, on es va 
escollir el “Projecte de la tutoria” del nos-
tre coordinador, com a bona pràctica que 
va ser exposat en el Taller de Discapacitat 
física, el dia 3 de febrer.

• Participació en el Programa de Ràdio 
“Medicina i companyia”, gravat a l’emi-
sora ONAMAR de Badalona.

aCtiVitatS deStaCadeS

28 homes21 dones

Socialització
• S’ha fet la representació al Centre Cívic 

de la Salut de l’obra de teatre “Un pas-
seig pel temps”, creada i interpretada 
pels nois del Centre,  oberta al públic.

• tallers d’actualitat, taller literari, de lec-
toescriptura  i càlcul.

• Celebració de diverses festivitats cultu-
rals. 

• Participació amb el MNAC en el projecte 
“Mapes audiovisuals de la Ciutat”.

• Participació en la Marató de tV3 sobre 
“Malalties del Cor”, amb la visita d’un 
metge per parlar del tema de les malal-
ties del cor amb els usuaris, i la partici-
pació en el concurs “Pinta la marató”.

Autonomia
• taller de compres, taller de centraleta i 

encàrrecs, taller d’habilitats socials, ta-
ller d’higiene i estètica, taller d’escacs.

• Els usuaris del centre, amb motiu  del 
10è aniversari, han preparat un Xerrada 
sobre Paràlisi cerebral i funcionament 
del Centre Ocupacional de Badalona.

• S’ha posat en marxa un nou projecte, 
“la cadena de favors”, l’objectiu del 
qual ha estat treballar les relacions entre 
els nois i la companyonia. 

Musicoteràpia
• Aquest any s’han ampliat les hores 

del musicoterapeuta, amb l’augment 
d’atenció directa a quatre grups i la 
possibilitat de fer unes sessions de tre-
ball més individualitzades.

rehabilitació 

• Fisioteràpia 

• Logopèdia

• Teràpia Ocupacional

• Atenció Mèdica

Cuina
• Tallers monogràfics: taller de Cupcakes, 

taller de pastissos de llaminadures i ta-
ller de magdalenes.

• Taller “Vine a cuinar amb nosaltres”.

• Produccions per encàrrecs: pastissos, 
aperitius, coques de Sant Joan, etc.

 

Àrea de vídeo

• Participació a la 40a edició del Fes-
tival Internacional de curtmetratges 
FIlMetS, amb la presentació a concurs 
del curtmetratge “Resi què...?”, creat pel 
grup de Vídeo.

• Elaboració dels vídeos que es van fer 
per a la Celebració del 10è Aniversari.

Ecoaula
• S’han realitzat clauers temàtics per a la 

Trailwalker i una escultura dels castellers 
encarregada pels castellers de Badalona.

• S’han realitzat tallers d’arts plàstiques.

• creació de diferents productes: estampa-
ció de materials, decoracions de Nadal...

• taller de paper reciclat per diferents en-
titats, entre elles l’Escola Pere Claver, i 
els estudiants de l’IMPO de Badalona.

Àrea de ràdio

• creació d’un BlOG de Ràdio, on estan 
totes les entrevistes que s’han fet. En-
tre elles destaquem l’entrevista a Ricki 
Cardus, corredor de motos, i a Nicolàs 
Merino (director tècnic del centre ocu-
pacional d’ASPACE León).

Àrea d’informàtica i gestions
• creació de xapes personalitzades: xapes 

commemoratives 10è Aniversari, xapes 
per a la Cursa de la Paràlisi Cerebral or-
ganitzada per la FEPCCAT, xapes temà-
tiques del Festival FILMETS. 

PrOGrAMA D’AJUSTAMENT PErSONAL I SOCIAL

ACTIVITATS D’OCUPACIÓ TErAPÈUTICA

CENTRES
DE TERÀPIA 
OCUPACIONAL

CTO BADALONA

% Discapacitat

1 18

2%

19%

36%

43%91-100

81-90

71-80

65-70

9 21
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DISTRIBUCIó NOMBRE D’USUARIS EN GRAU DE DISCAPACITAT
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CTO POBLENOU

Atenció a:

40 usuaris

26 homes14 dones

ACTIVITATS DE rEHABILITACIÓ

• Habilitats interactives d’autonomia social

• Grup de mans

• Activitats de la vida diària

• Biblioteca

• Activitats sensorials

• Hort en jardineres

• Preparar taules de dinar

• Logopèdia

• Fisioteràpia

• Activitat aquàtica rehabilitadora

• Àrea mèdica              

 (AVD) (vestit/higiene/alimentació/wc)

(HIAS)

% Discapacitat

2 10

5%

17,5%

25%

52,5%91-100

81-90

71-80

65-70

7 21 Nombre  d’usuaris

DISTRIBUCIó NOMBRE D’USUARIS EN GRAU DE DISCAPACITAT

PrOGrAMA D’AJUSTAMENT PErSONAL I SOCIAL

ACTIVITATS D’OCUPACIÓ TErAPÈUTICA

Autonomia 
• Activitats per treballar l’autonomia per-

sonal i social.

Comunicació 
• Activitats comunicatives de llenguatge 

verbal, simbòlic, gestual i escrit.

Sortides
• Aquest any hem anat al MNAC, al Museu 

d’Història de Barcelona, a la Sala d’ex-
posicions Barcelona Roca Gallery, al CIM  
i al Programa de Ràdio de Mònica Terri-
bas de Catalunya Ràdio.

Activitats impartides
per professionals externs.

• Taller de cinema per part de la Fundació 
Francisco Godia.

• Taller Toca-Toca amb animals exòtics per 
part del personal del CAN de Navàs.

• Projectes “Mapes audiovisuals de la  
Ciutat” per part del MNAC. 

Conferències 
En cinema, el Sr. Raúl Herrera, monitor de 
transport i expert en audiovisuals,  va fer-nos 
una xerrada sobre el cinema d’animació, ens va 
explicar petits trucs d’aquest tipus de cinema.

En cultura, la Sra. Ana Serjjeva, responsable 
de relacions de la Casa de Rússia de Barce-
lona, va venir a parlar-nos sobre el seu ex-
tens país i va aconseguir apropar-nos una 
mica a la seva cultura.

En Ràdio, el Sr. Albert Martín, que col·labo-
rar en el Somtresitu a Ràdio Cardedéu, va 
venir a fer-nos una xerrada sobre com ell in-
venta les lletres de les cançons en les quals 
explica les darreres notícies musicals, tot to-
cant la guitarra amb músiques de cantants 
catalans coneguts.

En ecologia, el veterinari Helio Piñero es va 
acostar al Centre a parlar sobre la cura dels 
animals de companyia. A més, a través de 
la Fundació ONCE van venir dues persones 
invidents amb els seus gossos pigall a ex-
plicar-nos com es fa el seu ensinistrament i 
com aprenen aquests gossos.

En la secció Unesco, el Sr. Iñaki Arregui, 
President de l’Associació Petit Príncep de 
Catalunya, va venir a explicar-nos la vida de 
l’autor de l’obra, Antoine de St. Exupéry, i els 
paral·lelismes amb la seva vida. A més, el Sr. 
Antoni Dolader, representant del Banc d’Ali-
ments de Barcelona, va venir a fer una xerra-
da sobre la solidaritat i la recollida d’aliments.

També les senyores Elena Rodríguez i Pilar 
Aragnes, cooperants d’Intermón-Oxfam, 
van venir a explicar-nos en què consisteix 
la TrailWalker, cursa en la què ASPACE ha 
participat.

• Celebració del 15è aniversari del Centre

• Celebracions de diverses festivitats cul-
turals-tradicionals: la Castanyada, la 
confecció d’un pessebre, les postals de 
Nadal, el dia de la Pau i la no-violència, 
el Carnestoltes,  entre d’altres.

• Taller de cuina russa.

• Taller de musicoteràpia, on es fa un canço-
ner i es componen i graven cançons.

• Treballem a la Setmana de la UneScO, 
“El Petit Príncep” en motiu del 75è ani-
versari de la publicació del llibre. S’han 
organitzat tallers, conferències, sessions 
de cinema i una paradeta solidària en 
col·laboració amb el Banc d’Aliments de 
Barcelona, on vam recaptar fins a 200 
kg. d’aliments. 

• Revista EP! ESTEM AQUÍ, on s’han tre-
ballat diversos temes: UNESCO, ràdio, 
cinema i animació, ecologia i viatgem.  

 A la presentació de l’edició número 
15 de la revista vam comptar amb la 
presència del Sr. David Gràcia, responsable 
del projecte de reciclatge d’oli per elabo-
rar bio-dièsel, projecte en el que col·labora 
el Centre en la recollida d’olis domèstics.
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respir 

7 estades respir
60 participants 
5 estades respir de cap de setmana, a l’Alberg 
“L’Esplai” del Prat de Llobregat, i 2 estades 
respir a la Residència ASPACE Montjuïc, on 
hem portat a terme activitats de caire lúdic 
i cultural, tenint en compte la preferència 
d’activitats dels participants (sessions de ka-
raoke, jocs de taula, passejos, gimcana, etc.).

Grups de lleure

36 sortides
51 participants
Activitats portades a terme: karaoke, cinema, 
teatre, visita horts urbans, barbacoa, picnic, 
Tibidabo, platja, discoteca, partits de futbol, etc.

Casal d’estiu

39 participants 
Hem ampliat el nombre d'usuaris i hem 
comptat amb un extern. Es manté l’orga-
nització de grups per edats cronològiques i 
grau de discapacitat. Les activitats, de caire 
lúdic i cultural, es desenvolupen en les ins-
tal·lacions de l’escola. Es compagina el pro-
grama d’activitats amb el rehabilitador.

Vacances d’estiu

2 torns de vacances
66 participants
(9 usuaris més que l’any passat)

Les estades de vacances han estat a “Can 
Maiol”- Sant Andreu Salou, i a “El Vilà”- 
Porqueres (Banyoles).

Lleure i Respir
Serveis comunitaris

Servei que ofereix activitats d’oci en entorns 
propers i comunitaris a les persones usuàries 
d’ASPACE, a la vegada que  proporciona es-
pais de descans a les famílies amb situacions 
de sobrecàrrega i estrès.

PrOGrAMES DESTACATS

S’han realitzat un total de  

59 accions  
amb el suport de

 67 voluntaris 

16%

10%

10%
37%

Activitats
esportives

Excursions

Vacances

Casal
respir

Grups
de lleure

12%

15%

Participació 
del voluntariat

Han participat en tots els programes

216 persones  

L es rutes de transport d’ASPACE funcio-
nen des de fa més de 15 anys, intentant 

oferir el millor servei als nostres usuaris. Ga-
ranteixen l’assistència i participació de les 
persones usuàries als centres ASPACE i es-
tan planificades en funció de les necessitats 
de cada persona.

Transport
Serveis comunitaris

Servei de transport adaptat per a les perso-
nes usuàries dels nostres centres amb rutes 
de poblacions de fora de Barcelona i rutes a 
la mateixa ciutat.

14 rutes

93 alumnes

20 rutes

85 usuaris

30%

35%

35%

34 rutes
Un total de
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nt
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ents

A l’escola
centres de 

teràpies Ocupacionals 
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ls 
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Fan servir diàriament aquestes rutes Fan servir diàriament aquestes rutes

La majoria de rutes corren a càrrec dels Con-
sells Comarcals i Ajuntaments de les pobla-
cions de les persones usuàries ateses. Altres 
depenen d’ASPACE.

del Centre de Teràpia Ocupacional de 
Poblenou i del Centre d’Integració Social de 
Badalona fan servir cada dia aquestes rutes.

• 6 empreses-proveïdor de transport adaptat.
• 11 monitors de transport d’ASPACE

  

  

 
                Consorci d’educació

Servei de caps de setmana a fi d’evitar
situacions d’estrès i sobrecarrega familiar.

Espai de lleure adaptat i compartit amb 
companys, fora de l’entorn familiar.

Servei adreçat a persones amb discapacitat 
en edat escolar.

Estades de colònies adreçades 
a majors de 18 anys.
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• Intercanvi esportiu amb l’escola era 
de dalt de Tona. El dia 8 de maig fem 
l’intercanvi amb els alumnes de 6è de 
l’escola Era de Dalt de Tona. Els expli-
quem què és l’eslàlom i la boccia i prac-
tiquem junts aquests esports. En aques-
ta activitat hi participen els nois i noies 
del taller ocupacional de Badalona.

• esport i cavall: activitat organitzada 
per l’Ajuntament de Barcelona, i es duu 
a terme a una hípica del districte de 
Pedralbes. Va participar el grup A1 de 
l’Escola. Els nens i nenes poden raspallar 
els cavalls, acariciar-los, muntar-hi i final-
ment després de veure com els dutxen 
els acompanyem a les quadres. Ha estat 
molt gratificant i enriquidor per a tots.

•   Participació a l’Open Day de la Funda-
ció Cruyff. Aquest any per primer cop 
participem a l’Open Day amb alumnes 
de la nostra escola (classes C1). El dia 
30 de maig ens trobem al pavelló de 
la Mar Bella amb altres centres d’edu-
cació especial, escoles, esplais... i  allà 
practiquem esports adaptats, com 
bàsquet, boccia, futbol, anem també 
amb bicicleta adaptada.

• Intercanvi esportiu amb l’escola Sin-
guerlín de Santa Coloma. Fem una tro-
bada esportiva el dia 11 de desembre, on 
practiquem l’eslàlom i la boccia amb els 
alumnes d’aquesta escola. Aprofitem 
també per fer el tradicional intercanvi 
de regals fets pels usuaris dels centres 
de Poblenou i de Badalona. 

Atenem a:

tots ells de l’Escola d’Educació Especial, 
Centre d’Integració Social de Badalona, 

Centre de Teràpia Ocupacional de Poblenou 
i usuaris externs o de Consulta Externa.

Des d’ASPACE Esports creiem que és molt 
important la integració a tots els nivells. L’es-
port és una eina que ens permet conèixer la 
nostra realitat, conèixer d’altres, sensibilit-
zar la població i alhora compartir un espai 
comú. Les activitats que es realitzen són: 

150 usuaris

aCtiVitatS deStaCadeS

ESPORTS
Serveis comunitaris

Aquest servei vol fer arribar l’esport a tots 
els usuaris de l’entitat amb un doble objec-
tiu: l’oci i la rehabilitació. 

actualment el Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalun-

ya col·labora amb el nostre CET a través de 
la subvenció del cost salarial amb el 50% del 
salari mínim interprofessional d’alguns dels 
treballadors.

Segons els objectius previstos destaquem 
les següents accions durant el 2014:

• Manteniment dels 3 llocs de treball fi-
xos i ampliació de la plantilla de treba-
lladors amb 2 noves contractacions de 
persones amb discapacitat amb perfils 
de dissenyador gràfic i de netejadora.

• Millora de l’equipament. Inversió en 
tecnologia amb l’adquisició en rènting 
d’una guillotina elèctrica IDEAL 5255, 
i una destructora de paper elèctrica 
IDEAL 4005.  

• Ampliació del centre amb una nova línia 
productiva de neteja.

• Potenciació de la línia productiva de dis-
seny gràfic. Iniciem disseny web i ens 
estrenem dissenyant la web d’ASPAce i 
la web de Unwired-health

•  Disseny de tots els elements wayfinding 
del CIM.

• Redisseny de la imatge corporativa  
d’ASPACE.

• Disseny de la Marca del cet. 

• Creixem en la línia de negoci de copiste-
ria i reprografia.

• Gestió i secretaria tècnica de la Jornada 
celebrada a La Pedrera sobre Abús Se-
xual Infantil, organitzada pels professio-
nals del CDIAP ASPACE.

• Manteniment dels principals clients. Cap-
tem 5 nous clients, d’entre els quals des-
taquem Crononauta, Nadocat o Comke-
dem.

• Ampliar noves línies de negoci al CIM: 
bugaderia.

• Ampliar la plantilla, oferint nous llocs de 
treball a persones amb discapacitat.

• Continuar donant suport i ser un recurs 
essencial per a l’Associació.

• Créixer en totes les línies de negoci actuals.

ASPAcet és un centre especial de treball 
on treballen persones amb paràlisi cerebral 
i altres patologies del desenvolupament. El 
CET depèn de l’Institut ASPACE Fundació 
Privada, entitat vinculada a l’Associació. 

CET
Serveis comunitaris

EL 2015 ENS PrOPOSEM

2013 2014Any

142

206

increment del 

38%  
en el nombre de 

comandes
Centre Especial de Treball

• Boccia
• Eslàlom
• Futbol
• Esports de pilota
• Atletisme
• Activitat aquàtica 
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9. RECERCA

per a la millora de la qualitat de vida és 
important obtenir una informació vàlida 

i específica sobre el que és prioritari per a 
la persona. El projecte ha volgut conèixer 
quins són els temes més rellevants en la seva 
vida, en quina situació es troben actualment 
i com es podria millorar aquesta situació 
finalment. Es va formar un grup de treball 
amb la presència de familiars, persones amb 
PC i professionals de l’entitat. D’aquí va sor-
gir una enquesta que volia estendre aquesta 
qüestió a tots els usuaris, familiars i profes-
sionals d’ASPACE.

Els resultats d’aquesta primera fase de l’es-
tudi ens han mostrat que els temes priorita-
ris per a la qualitat de vida varien en funció 
del grau de discapacitat de la persona. Així, 
una persona amb una discapacitat impor-
tant valora molt més aspectes essencials 
com l’habitatge, la família, els productes bà-
sics (menjar, medicaments...) les tecnologies 
d’adaptació i els cuidadors d’atenció directa, 
mentre que les persones amb una discapa-
citat més lleu valoren molt més la possibili-
tat de prendre decisions, de tenir una feina, 
un pis per viure de manera independent, els 
temps lliure i l’oci o la participació social.

També han sortit aspectes comuns que tots 
valoren com a molt importants al marge de 
la seva condició de discapacitat. Són aspec-
tes relacionats amb el benestar emocional, 
la salut física, la bona relació amb la família 
i la satisfacció amb els serveis, els centres 
o l’escola. Les coincidències ens donen el 
comú denominador de la qualitat de vida 
per a tots els nostres usuaris. L’estudi con-
tinua endavant i el pròxim any entra en la 
fase de valorar el nivell actual de qualitat 
en aquests aspectes prioritaris i veure quins 
d’aquests cal millorar entre tots.

participació activa en el projecte d’im-
plantació de la CIF als centres Aspace de 

tota Espanya a través de la Confederación 
Aspace. Aquesta iniciativa vol fomentar l’ús 
de la CIF i del seu enfocament de la discapa-
citat en els nostres centres. El focus central 
de valoració de la discapacitat ha deixat de 
ser només la condició fisiològica o psíquica 
de la persona, i passa a ser la “interacció” 
(participació) de la persona amb el seu en-
torn quotidià. Una persona pot tenir un dè-
ficit físic, per exemple, però compensat per 
una ajuda tècnica (una cadira, un comunica-

dor, etc.). Si amb aquesta ajuda la persona 
pot interactuar més en el seu entorn, la seva 
discapacitat ha disminuït, perquè la seva 
participació ha augmentat.

La Confederación Aspace va crear un 
grup de treball per ajudar a la implantació 
d’aquest marc CIF als centres interessats. 
Per això s’estan posant en marxa una sèrie 
d’eines tecnològiques, formatives i de su-
port en les quals Aspace Barcelona està par-
ticipant activament gràcies a l’experiència 
amb la CIF acumulada al llarg de tants anys 

en els seus centres d’adults de Poblenou i 
Badalona.

A l’octubre del 2014 la Confederación va fer 
les Jornades Tècniques a Madrid en la qual 
vam participar 22 professionals de tota Es-
panya i en la qual Aspace Barcelona va ser 
co-organitzadora i formadora de les altres 
entitats en el projecte. D’aquí ha sortit un 
grup d’entitats que ja estan incorporant la 
metodologia CIF en fase pilot i a les quals 
estem donant suport.

Projecte Qualitat de Vida

Projecte d’implantació de la Classificació Internacional funcional - 
CIf als centres de la Confederación ASPACE

Projecte ones de xoc

des de l’any 2005 s'han realitzat diversos 
estudis que apunten que l'ús de les ones 

de xoc radials pot tenir efectes beneficiosos 
per a pacients amb paràlisi cerebral.

A causa d’això, a ASPACE vam realitzar, en 
col·laboració amb Blanquerna-Universitat 
Ramon Llull, un estudi clínic a simple cec, 
amb pacients voluntaris majors de 12 anys. 
Els resultats van ser estadísticament signifi-
catius per a la reducció de l'espasticitat amb 
ones de xoc enfront del placebo.

Arrel d’aquest resultat, ens vam proposar 
continuar amb l'estudi d’eficàcia de les ones 
de xoc i comparar-ne el resultat obtingut 
amb altres tractaments com ara les infiltra-
cions amb toxina botulínica.

Gràcies a la col·laboració de la Fundació 
María Francisca de Roviralta vam comprar 
l’equip d'ones de xoc. El projecte, que va 
arrencar el setembre de 2014, té una durada 
prevista de dos anys. 

El resultat que n’esperem obtenir és la de-
mostració de l'efectivitat del tractament en 
els dos casos abans esmentats, així com 
disposar d'una eina més per al tractament 
de l'espasticitat en pacients no candidats a 
la toxina botulínica, ja sigui perquè la rebut-
gen o perquè n'està contraindicat el seu ús, 
sempre amb el corresponent consentiment 
informat.

10. LES NOSTRES XIFRES

a deStaCaR

a ls exercicis 2013 i 2014, ASPACE ha 
tingut un equilibri pressupostari a 

causa principalment d’una major eficiència 
en el tractament de les despeses durant 
aquests anys en els quals les partides 
pressupostàries assignades per la nostra 
activitat no han variat de forma significativa. 
La xifra total d’ingressos rebuts de totes les 
fonts durant 2014 ha estat de:
 

Els nostres comptes anuals de 2013 i 2014 
estan auditats per GONZÁLEZ & CIA 
AUDITORS, S.L. Tal i com s’informa a la Nota 
24 dels comptes anuals de 2014:

• No hi ha cap quantitat pagada per la 
Junta de Govern en concepte de dietes 
d'assistència a les reunions dels òrgans 
d'Administració de l’Associació i tampoc 
no hi ha cap altre remuneració percebuda 
pels membres de la Junta de Govern. 

• L’Associació no ha fet cap aportació a 
fons de pensions, ni a cap altra prestació 
a llarg termini, i tampoc no s'han registrat 
indemnitzacions per acomiadament de 
membres de la Junta de Govern. 

• Els membres de la Junta de Govern de 
l’Associació no han portat a terme durant 
l'exercici operacions alienes al tràfic 
ordinari o que no s'hagin realitzat en 
condicions normals de mercat.

• L’Associació no ha efectuat durant l'exercici 
cap bestreta ni ha concedit cap crèdit al 
personal, ni als membres de la Junta de 
Govern.

• Les funcions de l’Alta Direcció són 
assumides pels membres de la Junta de 
Govern de l’Associació.

7.650.243,69€

El nostre finançament és, principalment, públic.

(7.923.723,92 € al 2013)

Com distribuïm els nostres ingressos:

finançament públic/privat:

Exercici 2014
Ingressos públics Ingressos privats

Ingressos públics Ingressos privats
Exercici 2013 9%

10%

91%

90%

Exercici 2014

Exercici 2013

Sous i salaris

Serveis exteriors Amortització de l’immobilitzat

AltresCàrregues socials

58%

61%

16%

18%

11%

13%

2%

2% 7%

13%

Pel que fa a les despeses, la principal 
partida de costos del nostre tipus d’entitat 
és la referent a personal, per un total de 
5.917.804,22€ l’exercici 2014, i 5.735.682,92€ 
al exercici 2013. No hi ha hagut variacions 
significatives de percentatges relatius de 
despeses sobre els ingressos de l’entitat en 
aquests dos últims exercicis.

D’on provenen els nostres ingressos:

Exercici 2014

Exercici 2013

Departament d’Ensenyament

Resta d’ingressos

Departament de Salut - CatSalut

48%

46% 10% 10% 7% 4%

21% 8% 4%

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic (quotes d’usuaris i socis)
Departament de Benestar Social i Família - Centre de Teràpia Ocupacional

10% 9%

22%

Departament de Benestar Social i Família - CDIAP
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11. FETS ASSOCIATIUS 
RELLEVANTS

e l 24 de maig va tenir lloc la Jornada 
de Portes Obertes al centre Integral 

Montjuïc (CIM) per a familiars, usuaris, 
professionals i amics d’ASPACE.

Amb una participació de 300 persones, 
va ser una ocasió única perquè els assis-
tents poguessin conèixer i recórrer de pri-
mera mà les instal·lacions del CIM, obser-
vant també la seva funcionalitat. També 
va ser una oportunitat d’intercanvi entre 
famílies, usuaris, professionals i amics.  
A la Jornada també va tenir lloc la conferèn-
cia   sobre L’ètica de les organitzacions que 
va anar a càrrec de la dra. Begoña Román 
Maestre, Dra. en Filosofia per la Universitat 
de Barcelona, Presidenta del Comitè d’Ètica 
de Serveis Socials de Catalunya i membre 
del Grup de Recerca “Ètica i pensament con-
temporani” de la Generalitat de Catalunya. 
 

JOrNADA DE POrTES OBErTES AL CIM

a SPACE CAMINA participa a la trail- 
walker d’Intermón Oxfam, una prova 

solidària d’ultrafons. Cada equip aporta un 
mínim de 1.500 euros amb la finalitat de llui-
tar contra la fam al món. En l'edició d'aquest 
any, van participar 365 equips amb una re-
captació que supera els 750.000 euros.

Aquesta quarta edició de la carrera solidària, 
celebrada els dies 26 i 27 d’abril, va recórrer 
la popular ruta de la Via Verda a la província 
de Girona, amb sortida a Olot, passant per 
Girona i acabant a Sant Feliu de Guíxols a la 
Costa Brava. L'equip ASPACE CAMINA, inte-
grat per membres d’ASPACE Esports i, amb 
la participació en diferents trams de dos 
usuaris del Centre de Teràpia Ocupacional 

de Badalona, va realitzar el recorregut de 
100 quilòmetres en 27 hores 15 minuts i 16 
segons. Aquest repte ha posat en valor el 
treball en equip i la col·laboració entre els 
participants així com la implicació de totes 
les persones que han donat suport físic i 
moral a tots els corredors, durant tot l’esde-
veniment.

INTErMÓN OxfAM-TrAILwALkEr 2014

15 ANYS ASPACE POBLENOU

enguany el Centre de Teràpia Ocupacio-
nal de Badalona ha celebrat el 10è Ani-

versari. Destaquem les següents activitats:

• calendari Solidari amb els Bombers de 
Badalona. Gràcies als diners recaptats en 
la seva venda, s’ha adquirit una pissarra 
digital.

• Jornada de Portes Obertes adreçada a 
famílies, professionals i altres entitats, 
amb una durada de tres dies. Es van 
realitzar tallers participatius en diverses 
àrees.

• dinar de celebració del 10è Aniversari, al 
CIM. Van assisitir-hi 170 persones, entre 
usuaris, famílies, professionals, així com 
antics usuaris i professionals del Centre.

Celebració del 15è Aniversari del Centre 
Ocupacional de Poblenou. Es van 

organitzar tota una setmana de diferents 
activitats i actes: concert de música, taller 
de memòria, confecció d’un mural collage, 
aperitiu, karaoke. La setmana de celebracions 
va culminar amb una festa motivada per 
la inauguració d’una exposició de fotos 
que recollien les persones i els moments 
més entranyables dels 15 anys. L’exposició 
la va inaugurar la Sra. Anna Aurell i es va 
convidar l’actual personal d’ASPACE, antics 
treballadors, els nois i noies del Centre de 
Badalona, entre d’altres.

10 ANYS ASPACE BADALONA

• Acte obert al centre cívic la Salut, de 
“Presentació de les activitats del 10è 
Aniversari del Centre a Badalona”, entre 
elles la presentació del Calendari Solida-
ri amb els Bombers, i el “Lipdub del 10è 
Aniversari” amb els voluntaris de Tele-
fónica. L’acte va estar presidit, per part 
de l’Ajuntament de Badalona, d’Antonio 
Garcia, coordinador de l’Àrea de Serveis 
Socials i Salut, i Martí Moliner, cap de Ser-
veis de l’Àrea de Serveis Socials i Salut, i 
per part d’ASPACE de la Sra. Anna Aure-
ll, membre de la Junta, i Míriam Torrella, 
directora de Serveis Comunitaris. A les 
taules rodones vam comptar amb la par-
ticipació de familiars, usuaris i professio-
nals, els bombers, i els voluntaris de Tele-
fónica. L’acte va ser molt emotiu i volem 
agrair a tothom el seu suport
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e l 22 de setembre, el periodista radiofònic 
i atleta d’ultradistància Carles Aguilar, va 

posar en marxa el repte esportiu/solidari 
anomenat The CoastLine Ultra, que va con-
sistir a recórrer més de 400 quilòmetres. de 
la Costa Catalana de nord a sud en 6 dies 
consecutius partint des de Portbou i arribant 
fins a Alcanar. 

La causa solidària va ser donar a conèixer i 
sensibilitzar tota la societat sobre la realitat 
que viuen les persones amb paràlisi cerebral.

Des d’ASPACE el vam acompanyar i animar 
en cada etapa, acompanyant-lo uns quilòme-
tres, alguns dies corrent al seu costat i d’altres 
amb bicicleta. En Carles Aguilar va arribar a 
Alcanar el dissabte 27 de setembre a les 
14.30h acompanyat per membres d’ASPACE. 

El diumenge 28, va ser rebut per l’Ajunta-
ment d’Alcanar com un gran campió on li 
van fer entrega d’una placa en reconeixe-
ment de l’esforç realitzat a favor nostre,  
a favor de les persones amb paràlisi cerebral.

THE COASTLINE ULTrA 

ipsen Pharma i la Federació Catalana 
d'Entitats de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) van 

organitzar per quart any consecutiu la cursa 
“en marxa per la paràlisi cerebral”, a favor del 
col·lectiu de persones amb paràlisi cerebral i 
altres patologies del desenvolupament. Va 
tenir lloc el 5 d'octubre al districte de les Corts 
(Barcelona). Aquesta cursa, com cada any, 
té lloc amb motiu de la celebració del dia 
Mundial de la Paràlisi cerebral.

Cada any ASPACE participa activament, 
aportant el seu coneixement i els seus valors 
als altres. En aquesta quarta edició es van 
inscriure més de 2.000 persones. 

4a  CUrSA PC – fEPCCAT

MOBILE wOrLD CONGrESS

dos usuaris i dos professionals d’ASPACE 
van anar al MWC a presentar a l'estand 

de Vodafone l'aplicació Amialcance, realitzada 
conjuntament amb la confederación ASPACE i 
la Fundació Vodafone, que permet fer accessi-
bles els smartphones a persones amb paràlisi 
cerebral. D’entre les visites que es van interes-
sar en aquest projecte, van ser el Excm. Sr. Xa-
vier Trias Alcalde de Barcelona, i el Sr. Vittorio 
Colao, director mundial de Vodafone.

12. INNOVACIÓ 
EN L’ASSISTÈNCIA

R amon Molinas Foundation col·labora 
amb el nostre Centre de recursos i tec-

nologia de Suport. La Ramon Molinas Foun-
dation a través del seu programa d’acció 
social posa especial atenció a aquelles des-
igualtats vinculades amb l’accés a la tecnolo-
gia i que accentuen la denominada escletxa 
digital, protagonitzant d’aquesta manera una 
nova via d’exclusió. 

Enguany, aquesta Fundació ha participat 
activament en el nostre projecte que tenia 
com a objectiu general augmentar, reno-
var i reparar la tecnologia disponible a 
ASPACE per tal de potenciar l’autonomia 
personal, millorar l’accessibilitat i afa-
vorir la integració social de les persones 
amb paràlisi cerebral a través de les tec-
nologies de suport i això s’ha aconseguit 

gràcies a anar adquirint i posant a punt 
per als usuaris diferents elements i equi-
paments.

Amb tot això s’ha incrementat la qualitat 
de servei i atenció als més de 200 usuaris 
del Centre de Recursos i Tecnologia de Su-
port d’ASPACE. 

rAMON MOLINAS fOUNDATION

a SPACE va organitzar la Jornada “tren-
car el Silenci: l’Abús sexual a l’entorn 

de la petita infància”, el passat 24 d’octubre 
a l’auditori de la Pedrera a Barcelona, una 
jornada de treball monogràfica sobre l’abús 
sexual infantil en la petita infància, de 0 a 6 
anys, que va esdevenir la primera centrada en 
aquestes edats que s’organitza al nostre país.

La Jornada va ser inaugurada per l’Honora-
ble Consellera de Benestar Social i Família, 
Neus Munté.

En aquesta jornada van participar dotze 
ponents d’alt nivell i de diferents àmbits de 
treball entorn a la temàtica de l’abús sexual 
a la infància, incidint sobre la detecció, la 
prevenció i la intervenció, des d’un punt de 
vista mèdic i jurídic. Hi van assistir 160 par-
ticipants.

Va estar organitzada pel Centre de desen-
volupament infantil i atenció precoç –CDIAP 
ASPACE i va comptar amb la col·laboració 
de la Fundació Concepció Juvanteny, la 

Fundació Vicky Bernadet, Hospital Germans 
Trias i Pujol, Exil i IFIVF. També va rebre el 
suport del Departament de Benestar Social i 
Família i el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya.

JOrNADA “TrENCAr EL SILENCI”

POSEM EN MArxA LA UNITAT DE DEGLUCIÓ I NUTrICIÓ

a quest projecte ofereix un servei espe-
cialitzat de suport als pacients amb 

paràlisi cerebral i altres alteracions del  
desenvolupament de qualsevol edat.  
Es tracta de treballar sobre la detecció, 
valoració i tractament dels trastorns de 

deglució, i dels trastorns nutricionals  
(hipotròfies, sobrepès i obessitats), assegu-
rant una adequada atenció dels mateixos.  

L’objectiu final és millorar la salut i la  
qualitat de vida dels nostres pacients i, com  

a conseqüència, reduir les despeses  sani-
tàries derivades.
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13. SOBRE LA NOSTRA ORGANITZACIÓ

PeRSOneS AteSeS: 

1.736 (CCEE)

628 (CDIAP) 

89 (usuaris CTO’S)

88 (alumnes Escola)

2.541 
persones ateses en els 
serveis d’ASPACE 

El perfil de funcionament queda 
definit pel grau d'autonomia que les 
persones poden exercir en diferents 
àrees de la seva vida quotidiana, 
la qual cosa dóna una idea de les 
necessitats de suport que tenim als 
nostres centres.

PeRFIl d’USUARI d’ASPAce

En la població adulta d’ASPACE més del 58% de les persones poden parlar 
o comunicar-se entre si i el 23% necessita grans ajudes per fer-ho.

Quant a la mobilitat, el 40% necessita grans ajudes o ajuda total, per realitzar 
les transferències habituals, el 54% utilitza cadira de rodes i d’aquests, el 57% 
necessita suport total per desplaçar-se amb ella.

En les activitats de la vida diària, el 53% necessita grans ajudes per arreglar-se 
en general, el 64% per vestir-se i només el 25% per menjar.

13 noves contractacions 
i ampliació dels serveis de 
LLeuRe i aCtiVitatS 
del Centre Integral Montjuïc

6,1 % de personal contractat 
amb discapacitat.

67
VOLUNTARIS

EQUIP FACULTATIU
8 metges amb les següents especialitats:

 • Neurologia

 • Psiquiatria

 • Medicina Rehabilitadora

 • Oftalmologia

 • Neuropediatria

 • Generalista

 • Electrofisiologia

 • Geriatria

196
PROFESSIONALS

eLS noStReS uSuaRiS

eLS noStReS pRoFeSSionaLS

COMUNICACIÓ 

Estrenem web amb un objectiu de redisseny 
i un altre de renovació i actualització de 
contiguts, simplificant l’estructura amb 
una presentació més clara i atractiva i una 
imatge lligada als nostres valors. 

Mantenim les tres publicacions: la memòria 
d’activitats, el butlletí i la revista Connexió.

La redacció de la revista Connexió està 
formada per 17 col·laboradors, tots ells 
persones amb discapacitat, que aporten 
qualitat i rigor.

twitter: 
627 seguidors a finals de 2014. Increment 
del 10,78% respecte el 2013. 

Facebook: 
L’any 2014 passem de 325 a 486 “m’agrada”, 
és un increment del 49,54%. Hem tingut 
14.873 visites a la web durant aquest any, un 
22,89% més que l’any anterior. 
Ens proposem ser més actius i dinàmics de 
cara al 2015.

Perfil per grau d’autonomia

parla

Transferències

Caminar

Cadira rodes

rentar-se

Vestir-se

Menjar

Ajuda per tot Ajuda parcial Autònom

Enguany s’han acomplert les següents fites:

• Renovar la infraestructura de cablejat del 
Centre Pilot i del CTO Poblenou.

• Desplegar i posar en marxa la infraes-
tructura del CIM.

• Completar la integració de les xarxes dels 
diferents centres

• Posar en marxa un nou Centre de Proces-
sament de Dades

• Substituir la xarxa de veu per una altra de 
nova, unificada per a tots els centres.

• Implantar la nova aplicació de nòmines.

• Implantar la nova web corporativa.

• Seguir endavant amb l’homogeneïtzació 
de la plataforma d’equips informàtics (en 
aquests moments més del 95% ja estan 
en domini i a més del 80% ja se’ls ha re-
novat el sistema operatiu).

També s’ha estat treballant en altres projec-
tes que veuran la llum al llarg del 2015, dels 
quals destaquem:

• Implantació d’eines de col·laboració cor-
poratives (Office 365).

• Implantació del portal de RRHH corporatiu.

• Implantació de l’eina de gestió integral de 
serveis comunitaris.

El claustre de mestres  treballa en la renova-
ció i elaboració d’un nou Projecte Educatiu 
per a l’escola, i aquest curs s’han incorporat 
en aquesta feina les psicòlogues,  les treba-
lladores socials i els professionals tècnics 
(fisioterapeutes, logopedes i terapeutes 
ocupacionals). Un dels objectius és que el 
nou projecte educatiu de l’escola tingui con-
tinuïtat educativa-assistencial als Centres 
Ocupacionals.

GESTIÓ INTErNA
Es crea un grup de treball promotor de la 
qualitat, el qual rep formació específica en 
qualitat. S’elabora el mapa de processos 
d’ASPACE amb l’objectiu futur d’implantar 
un sistema de gestió de la qualitat.

Passem satisfactòriament l’auditoria en ma-
tèria de protecció de dades, avalada per la 
Consultora Faura-Casas.

EIxOS DEL PLA ESTrATÈGIC

Treballem de forma integrada i compartida 
en els processos clau d’atenció a la persona.
Treballem en com és actualment  la paràli-
si cerebral i què és l’hospitalització parcial i 
com s’integra en el Projecte educatiu. 

Treballem sobre les funcions i els rols dels 
professionals sanitaris.

Es redacta el Pla Funcional de la Residència 
ASPACE Montjuïc.

Es crea la Unitat de Deglució i Nutrició.

Reorganitzem l’àrea de Gestió Administrati-
va amb la nova incorporació d’un Controller 
financer. Es valoren eines de gestió integral 
dels serveis d’ASPACE.

 A ASPACE som: PROFeSSIOnAlS SAnItARIS PROFeSSIOnAlS nO SAnItARIS

Hi ha hagut:

A l’entitat també hi treballen: 

 • Mestres

 • Educadors

 • Monitors

 • Auxiliars

 • Personal tècnic

 • Administratius

 • Personal de neteja

 • Personal de manteniment

Aquests professionals donen servei d’assistència 
sanitària a tots els serveis: CDIAP, CCEE, Escola, 
CTO’s i CET.

teCnoLogieS de 
LA INfOrMACIÓ 
I LA COMUNICACIÓ 

ADMINISTrACIÓ I fINANCES

PErSPECTIVA DE L’USUArI

fOrMACIÓ
Un dels objectius estratègics s’ha basat a 
introduir canvis en l’Àrea de Formació, des 
del Departament de RRHH.

Alguns dels canvis aconseguits són: 

• Ampliació de l’oferta formativa (en tipus de 
formacions diferents, en formats diferents) 

• Fer arribar la formació a més persones 
de l’entitat. 

• Que els professionals hagin estat proveï-
dors de coneixement de cara als altres 
companys.

>>

pRoJeCte eduCatiu de  
CENTrE A L’ESCOLA ASPACE 

EQUIP DE PROFESSIONALS 
AMB ALTRES PERFILS ASSISTENCIALS

 • Fisioterapeutes

 • Terapeutes Ocupacionals 

 • Treballadors socials

 • Psicòlegs

 • Logopedes

 • Infermers
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EIxOS DEL PLA ESTrATÈGIC

fOrMACIÓ. Algunes dades d’interès:

• 37 accions formatives.

• 656 participants/assistents.

• 516 h. de formació pel total d’accions.

• 4.150 h. totals de formació.

• 7,67 h. de formació/persona.

• 84% formacions externes (impartides 

per proveïdors externs).

• 16% impartides pel propi personal de 

l’entitat, específiques sobre la paràlisi 

cerebral i atenció a la salut.

• La valoració de la formació per part dels 

assistents ha estat positiva, amb una 

puntuació de 3,82 sobre 4.

• Hem apostat per comptar amb una 

partida més àmplia de pressupost per 

desenvolupar persones. Així, del total 

de la despesa de formació, s’ha arri-

bat a bonificar el 51,26% i a més, s’ha 

arribat al 100% del crèdit bonificable.

• S’han compartit espais de formació entre 

professionals de serveis diferents, i s’han 

compartit bones pràctiques de cada ser-

vei. Com a conseqüència s’ha produït un 

millor coneixement de les persones i dels 

serveis de l’entitat.

• Per al 2015 ens proposem mesurar de 

manera rigorosa la utilitat de la formació, 

és a dir, quant d’útil per al lloc de treball i 

per al servei ha estat la formació rebuda.

Volem agrair tots els professionals que han participat 
durant aquest 2014 en el desenvolupament de la feina 
diària, i també en tots els avenços que hem dut a terme 
conjuntament: grups de treball, grups de compartiment 
de bones pràctiques i aportacions de millores. Gràcies 
a tots per fer que l’entitat vagi un pas endavant cada dia 
en l’acompliment de la nostra missió i objectius.  no seria 
possible sense l’aportació de cadascun dels professionals.
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Fundacions i entitats

• Confederación ASPACE

• DINCAT

• Fundació FC Barcelona

• Federació Catalana de Paràlisi Cerebral - FEPCCAT

• Federació ECOM

• Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals

• Fundació Blanquerna

• Fundació Félix Llobet i Nicolau

• Fundació Ramon Molinas

• Fundación Antoni Serra Santamans

• Fundación María Francisca de Roviralta

• Fundación ONCE

entitats Financeres

• Obra Social “La Caixa”
• Ibercaja 

empreses

• Giochi Preziosi España S.L.

laboratoris farmacèutics

• Laboratoris Esteve
• Allergan
• Ipsen Pharma

Organismes públics

• Generalitat de Catalunya 

• Departament de Benestar Social i Família:

· Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
· Institut Català de la Dona
· Secretaria de Joventut
· Secretaria de Família
· Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

• Departament d’Ensenyament

• Departament de Salut: 
· Consorci Sanitari de Barcelona

• Departament d’Empresa i Ocupació

• Departament de la Presidència: 
· Secretaria General de l’Esport
· Consell Català de l’Esport

• Departament d’Economia i Coneixement

• Diputació de Barcelona

• Ajuntament de Barcelona:
· Institut Barcelona Esports
· Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

• Ajuntament de Sant Joan Despí

• Ajuntament de Badalona

• Consorci Serveis Socials de Barcelona

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

14. AGRAïMENTS
Volem expressar el més sincer agraïment als organismes públics, empreses, entitats finance-
res, fundacions i institucions privades, així com a tots els socis, famílies i amics, que a través 
de diferents possibilitats de col·laboració ens han donat suport durant l’any 2014. 

La seva col·laboració és una aliança de valor compartit, una aposta per la solidaritat i ens 
permet oferir majors oportunitats de futur a les persones amb paràlisi cerebral.
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