
Va ser 
fundada l’any 
1961 com una associa-
ció i va anar creixent posant 
en marxa serveis ambulatoris 
de salut i rehabilitació, l’escola, ser-

veis d’atenció diürna i ocupacionals,  
residència, fins que al 2017 es va 

constituir com a Fundació oferint una  
cartera de serveis àmplia que abasta 
serveis mèdics i de salut, educatius i 
socials.

La persona és atesa a través d’un model 
d’atenció biopsicosocial i cultural, conside-

rant totes les dimensions de la persona: 

biològiques i físiques

psicològiques - emocionals

socials o de l’entorn

ON ENS POTS TROBAR?
· Servei d’Atenció Ambulatòria
· Servei de Rehabilitació
· CDIAP 
· Escola d’Educació Especial
· Hospital de dia
(Edifici UPA - Unitat Polivalent Aspace)

C. Tres Pins, 31-35 08038 Barcelona

Telf: 93 325 83 00

· Residència
· Centre de dia i  

ocupacional Montjuïc
· Serveis centrals
(Edifici CIM - Centre Integral Montjuïc)

C. Tres Pins, 29 08038 Barcelona

Telf: 93 200 25 34

· Centre d’atenció diürna 
  i ocupacional Badalona
Av. Marquès de Montroig, 58 08912  

Badalona Telf: 93 460 56 00

· Centre d’atenció diürna 
  i ocupacional Poblenou

C. Bilbao, 95, 08005 Barcelona

Telf: 93 307 53 25

· Centre de Rehabilitació 
  Marc Aureli

C. Marc Aureli, 16 08006 Barcelona

Telf: 93 154 96 70

· Centre de Rehabilitació 
  Numància

C. Numància, 137-139 08029 Barcelona

Telf: 93 439 90 38

Mapa
interactiu
de centreswww.aspace.cat

@aspacebarcelona

Què és la paràlisi cerebral?
“Grup de trastorns del desenvolupament del moviment, 

el to muscular i la postura que limiten l’activitat, 

atribuïdes a alteracions no progressives del sistema 

nerviós central, produïdes durant el desenvolupament 

cerebral del fetus o del nen.

El trastorn motor de la paràlisi cerebral generalment va 

acompanyat de trastorns sensorials, cognitius, de la 

comunicació, de la percepció i de la conducta, així com, 

amb la presència  de crisis epilèptiques i secundàriament 

apareixen deformitats musculoesquelètiques.”

(Executive Committe for the definition of 

Cerebral Palsy Developmental Medicine 

and Child Neurology 2007).

Principals característiques:
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Concertats amb

Com pots col·laborar?
• Sent una empresa solidària

• Fent una donació puntual

• Fent-te voluntari i amic d’Aspace

Més informació www.aspace.cat - Col·labora

La Fundació Aspace Catalunya  
és una entitat que treballa per a l’atenció 
integral i interdisciplinària centrada en 
les persones amb paràlisi cerebral i altres 
patologies del desenvolupament neurològic.

www.aspace.cat

capdavanters en 
paràlisi cerebral



Treball en xarxa
amb altres institucions 

sanitàries, socials i del món de 
l’educació.

A la Fundació Aspace Catalunya som referents en 

l’abordatge de la paràlisi cerebral a través d’una 

atenció centrada en la persona, propera, de qualitat 

i innovadora tecnològicament.

El nostre objectiu és la millora del benestar de la 

persona usuària atesa als següents serveis:

ASPACE EN XIFRES

60 anys

d’experiència en l’assistència 
integral de persones amb 

paràlisi cerebral i altres pato-
logies del desenvolupament 

neurològic.

23.700 sessions 
de rehabilitació anuals en els 

diferents centres.

270 professionals 
al servei de persones amb 

paràlisi cerebral.

90 alumnes  
a l’Escola d’educació especial. 

El 80% de l’alumnat té 
pluridiscapacitat.

+ de 1.700
persones ateses anualment 

en els serveis d’atenció 
ambulatòria especialitzada.

700 infants 
atesos anualment al CDIAP – 
Centre de desenvolupament i 

atenció precoç, cada any

Nivell de satisfacció global 
dels serveis.

164 persones usuàries 
119 persones ateses en 3 centres 
d’atenció diürna i ocupacionals, i 

45 en la residència.

 El 94% estan valorats amb 
importants necessitats de 

suport.

QUÈ FEM?

INFÀNCIA JOVENTUT EDAT ADULTA VELLESA

Som experts en l’abordatge integral centrat en la persona  
al llarg del cicle vital.

Oferim atenció i intervenció terapèutica 

en salut mental i rehabilitació amb 

un equip d’especialistes de la paràlisi 

cerebral (medicina física i rehabilitadora, 
neuropediatria, psiquiatria, psicologia, 
neurologia, oftalmologia, neurofisiologia 
i treball social).

Servei especialitzat en el desenvolu-

pament de la petita infància i amb un 

equip d’especialistes de la psicologia, 

neuropediatria, fisioteràpia, logopèdia 

i treball social.

Incorporem la tecnologia de suport 

al procés rehabilitador, de salut 

i educatiu, així com facilitem la 

integració social.

Oferim una atenció educativa 

especialitzada que es planteja des del 

respecte a la diversitat dels ritmes 

evolutius i capacitats cognitives de 

cada alumne.

Servei de caràcter permanent 

substitutori de la llar, i d’assistència 

integral a les activitats bàsiques de 

la vida diària per a persones amb 

importants necessitats de suport. 

Atenció tots els dies de l’any-24 hores.

Servei d’atenció 
ambulatòria 
especialitzada

CDIAP
Centre de desenvolupament 
infantil i atenció precoç

Servei de recursos i 
tecnologia de suport

Escola d’Educació 
Especial

Servei d’acolliment 
residencial

Oferim atenció diürna integral de 

tipus rehabilitador a fi d’assolir,  

a través d’un programa individual 

de treball, la seva màxima integració 

social. 

El model de treball es basa en 4 

eixos: • Promoure la participació  

• Treball des de l’apoderament  

i promoció de l’autonomia • Incidir  

en l’àmbit psicosocial i qualitat de 

vida • Procurar un entorn proper  

i estimulant.

Serveis d’atenció 
diürna i ocupacionals 
per a adults

Servei comprès per metges rehabilitadors, 

fisioterapeutes, logopedes i terapeutes 

ocupacionals. 

Busquem afavorir l’evolució neuromotriu, 

prevenir i tractar les deformitats 

ortopèdiques, aconseguir la màxima 

autonomia i capacitat funcional, millorar el 

llenguatge i la comunicació i prevenir els 

problemes respiratoris secundaris.

Servei de 
Rehabilitació

Oferim abordatge intensiu en l’àmbit 

de la salut mental, psico-estimulació, 

i rehabilitació integral diària a 

l’alumnat de l’escola.

Hospital de dia
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