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PRESENTACIÓ

ASPACE

PRESENTACIÓ | Salutació del president

C

oincidint sempre amb l’arribada del bon temps, torna
el moment de fer balanç del que ha passat al llarg de
l’any 2013 a la nostra organització. El col·lectiu de persones i famílies amb paràlisi cerebral hem patit molt les sotragades de la llarga crisi econòmica del país. Arriba a ser
preocupant l’efecte d’aquesta en els més febles, sobretot
quan hem hagut de veure com s’ha produït una retallada
i un canvi d’aplicació de la Llei de la Dependència que
ens fa anar enrere uns quants anys. ASPACE, juntament
amb les altres entitats del Tercer Sector, hem manifestat la
nostra posició contra aquesta política que fa encara més
febles els més vulnerables.
Des d’ASPACE hem fet un gran esforç per assegurar que
els serveis que necessiten les persones amb paràlisi cerebral i les seves famílies es mantinguin i hem treballat més
que mai amb l’Administració per minimitzar els efectes de
les retallades en el nostre col·lectiu. La crisi ha fet que la
societat es mobilitzi més que mai, però el nostre col·lectiu
segueix essent un dels més desconeguts. Les persones
amb paràlisi cerebral i les famílies hem de seguir treballant
per fer-nos més visibles i per demanar respecte per als
nostres drets.
La crisi ha afectat molt el nostre país. L’atur a Catalunya
supera el 20%, gairebé el 50% entre els joves, però si
parlem de les persones amb discapacitat, veurem que
només un 30% accedeix al mercat laboral. Poca feina,
menys ajuts i més dedicació del cuidador familiar que,
a més, ha perdut el dret de reduir la jornada laboral mantenint la contribució a la Seguretat Social. Tot això fa que les
situacions que estan vivint moltes de les nostres famílies
siguin ben complicades i per això, ara més que mai, hem
de ser enginyosos.
Tot i aquest mar de fons, hem aconseguit creuar l’oceà
i fer realitat un dels nostres objectius: el nou Centre Integral
Montjuïc, que ja tenim llest per a la seva posada en funcionament. Aquest ha estat un projecte que ens ha ocupat
i preocupat els darrers anys, en el qual han participat
molts col·laboradors i ha estat finançat per diferents
administracions i amics d’ASPACE. Facilitar aquest procés
ha estat un dels objectius prioritaris de la Junta Directiva
que presideixo.

funcionament un centre que acollirà 60 nous professionals (metges, psicòlegs, rehabilitadors, fisioterapeutes,
cuidadors, etc.), més d’un centenar de nous usuaris, nous
convenis i possibilitats d’engegar nous projectes que entre
tots decidirem. El nou centre i les noves necessitats ens
permetran donar ocupació a persones amb capacitats
diverses, i proporcionar un nou impuls al Centre Especial
de Treball.
Aquest darrer any hem dedicat molts esforços a repensar què ha de ser ASPACE, com millorar els serveis, com
atendre les noves necessitats. Hem desenvolupat el pla
estratègic i hem preparat l’estructura per poder iniciar
aquest nou viatge amb garanties. L’any 2013 ha estat molt
actiu en aquest sentit i estem molt contents de poder dir
que comptem amb el suport de les administracions i de
la societat per fer possible aquest projecte.
L’any 2013 ha estat força significatiu. Hem participat
en diferents projectes a nivell nacional i internacional,
hem guanyat diferents premis, hem fet una exposició
fotogràfica ben interessant, hem corregut per la Paràlisi
Cerebral, hem celebrat el dia mundial de la Paràlisi
Cerebral a Barcelona, hem estat distingits amb l’accèssit
del premi Ciutat Solidària i hem celebrat el 10è aniversari
del centre de Badalona i el 15è del centre de Poblenou.
Tots els nostres centres han seguit duent a terme els seus
objectius amb la mateixa il·lusió que sempre i tots els
nostres 176 professionals han seguit engrescats pel nostre
projecte, treballant amb les nostres famílies i usuaris per
acomplir els objectius de cadascun.
Ha estat un any emocionant, ple de reptes però ple d’èxits
que han de revertir en la millora de la qualitat de vida dels
nostres fills, familiars o amics i us vull donar les gràcies
a tots per la confiança que ens heu fet durant aquest temps.
Vull agrair-vos també que ens hagueu donat l’oportunitat
de participar en aquest procés de disseny del que serà el
futur de la nostra associació: un model d’atenció innovador,
professional i científic, però fet des de l’essència, que és
l’estimació pels nostres fills i filles i la voluntat d’assegurar
que a ASPACE sempre s’acollirà les persones amb paràlisi
cerebral amb respecte, estimació i com a casa.
Moltes gràcies,

És una fita que ha significat també dotar ASPACE amb
l’estructura i el coneixement que ens permetrà posar en

Lluís Farrés
President
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LA NOSTRA ENTITAT

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 aleshores integrava
la multidisciplinarietat en el tractament i rehabilitació
de la persona.
L’any 2012, en el marc de la definició del Pla estratègic
2012-2016, es va plantejar revisar la missió, la visió
i els valors per tal de donar resposta a les necessitats
actuals –i també a aquelles que es preveuen en el futur–
dels nostres usuaris i famílies. El procés de revisió
i redefinició va ser un procés participatiu en el qual es
van incorporar les diferents perspectives de treball que
caracteritzen i vertebren l’organització: salut i rehabilitació, escola i serveis comunitaris.

ASPACE

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.

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

ASPACE

LA NOSTRA ENTITAT

VALORS

EL COMPROMÍS
A DIFONDRE
–
El COMPROMÍS A DIFONDRE
a la societat el coneixement
sobre la paràlisi cerebral o
com treballem per tractar-la.

COMPARTIR EL
CONEIXEMENT I LES
BONES PRÀCTIQUES
–
COMPARTIR EL CONEIXEMENT
I LES BONES PRÀCTIQUES,
per orientar la nostra activitat
quotidiana als màxims nivells
d’eficiència i excel·lència.

EL COMPROMÍS
SOLIDARI
–
El COMPROMÍS SOLIDARI
per garantir la sostenibilitat
d’ASPACE, col·laborant activament en el bon funcionament
dels serveis i a mantenir
i millorar l’eficiència.

LA FLEXIBILITAT
–
EL RESPECTE
–
El RESPECTE als usuaris
i a 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.

La FLEXIBILITAT i l’adaptació
a les necessitats de la demanda,
amb capacitat per innovar.
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
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Estructura
organitzativa
L’estructura organitzativa d’ASPACE està composta per dues figures jurídiques amb objectius i funcionalitats
complementàries, de tal manera que l’Associació de la Paràlisi Cerebral és l’entitat que gestiona els serveis,
mentre que l’Institut Aspace Fundació Privada n’és la figura patrimonial.

El Patronat de
La Junta Directiva de
l’Associació de la Paràlisi l’Institut Aspace
Fundació Privada
cerebral ASPACE
La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat per
delegació de l’Assemblea General i té, entre les seves
facultats, la missió de representar, dirigir i administrar l’Associació així com vetllar pel compliment de la
finalitat social. És escollida per l’Assemblea General de
socis i té un mandat de quatre anys.

L’any 2002 l’Associació va promoure la creació
d’una fundació privada, subjecta a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, i la va anomenar Institut
ASPACE Fundació Privada, amb l’objectiu de promoure
nous serveis d’atenció al col·lectiu de persones
afectades de paràlisi cerebral. Aquesta fundació està
regida per un Patronat, el qual està constituït per
nou membres, tres dels quals pertanyen a la Junta
Directiva de l’Associació tal i com marquen els estatuts.
El Patronat és, per tant, el màxim òrgan de govern,
representació i administració de la Fundació.

La Junta Directiva de l’Associació de la Paràlisi Cerebral
està formada per les següents persones:

El Patronat de l’Institut Aspace Fundació Privada està
format per les següents persones:

President d’Honor: Sr. Jorge de Pallejà i Ricart.

Presidenta: Sra. Anna M. Aurell i Armengol

President: Sr. Lluís Farrés i Cardoso

Vicepresident: Sr. Jordi Portella i Rebordosa.

Vicepresident: Sr. Jordi Portella i Rebordosa.

Secretari: Sr. Lluís Farrés i Cardoso

Secretari: Sr. Marcel Carrera i Cortiella

Patrons: Sr. Joaquim Agut i Bonsfills, Sr. Lluís Alegre
i Selga, Sra. Carmen López Iglesias, Sr. Carles Clua i Clua,
Dr. Josep Ballester i Rosselló i Sr. Manel Royes i Vila.

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

Equip Directiu
L’Equip Directiu està format per les següents persones:
Direcció General:

Carles Sanrama i Sánchez

Direcció de Recursos Humans:

Marta Borràs i Balmes

Direcció Assistencial:

Anna Fornós i Barreras

Direcció Pedagògica:

Paqui Hernández García

Direcció de Serveis Comunitaris: Miriam Torrella i Raymond

Tots ells formen part del Comitè de Direcció, òrgan
consultiu coordinat i liderat pel Director General
que marca les línies estratègiques a seguir, defineix
objectius i avalua el grau d’acompliment d’aquests.

ASPACE
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Organigrama
General
ASPACE 2013
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Serveis de Rehabilitació

Hospitalització Parcial
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L’equip de professionals
L’any 2013, ASPACE comptà amb un equip de 176
professionals compromesos amb la missió de l’organització.
Els nostres professionals són part del cor d’ASPACE,
juntament amb els nostres usuaris, famílies i aliats.
Comptem amb professionals de diferents àmbits que
fan que la feina del dia a dia tingui un toc especial,
el toc d’ASPACE.
I és que treballar a ASPACE, és formar part d’un
engranatge que fa funcionar el motor que ens mou cap
als objectius marcats i sempre, en base als valors que
compartim: el respecte, la flexibilitat, compartir
coneixement, compromís solidari i compromís en la
difusió de la Paràlisi Cerebral.
Formen la nostra plantilla persones de l’àmbit de la
salut (metges amb diferents especialitats, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, psicòlogues
i treballadores socials) i de l’àmbit pedagògic (mestres
a l’escola i educadors als nostres centres d’adults).
Tots ells s’integren en equips multidisciplinars que
acompanyen els nostres usuaris en tots els serveis
que oferim actualment.

TOTAL PERSONAL D’ASPACE 2013

79%
Personal assistencial

139

37

Comptem també amb altres professionals que, tot
i no intervenir en l’atenció directa, aporten també tota
la seva professionalitat des de les seves àrees i ajuden
a fer possible el nostre objectiu.
Les polítiques de RRHH van dirigides a fer que els
professionals tinguin espais d’intercanvi i s’afavoreix la participació i la compartició d’experiències.
La formació, si bé és un recurs escàs, és un aspecte
pel qual intentem vetllar i poder així oferir opcions
d’actualització de coneixements i habilitats.
Som conscients que invertir en persones és alhora
invertir a tenir uns bons resultats a tots nivells, tant amb
els usuaris i famílies, com entre els diferents professionals.

Personal no assistencial

21%

ASPACE
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PERSONAL ASSISTENCIAL 20013 GRUPS PROFESSIONALS

32

20
16

10

15

15
11

8
6
3
1

1

1

s
l
s
s
s
s
tge còleg estre pedes eutes ionals socia nitor xiliar línica rmeria E.E.G zats
c
i
l
o
u
n
c
p
l
o
M
s
a
a
a
A
M
P
alit
de
Infe iliar e
Log ioter ocup Treb
eci
liar
x
p
i
s
u
x
Fis utes
A
se
Au
nic
ape
Tèc
Ter

Me

pàg. 11

pàg. 12

CARTERA DE SERVEIS

ASPACE

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:

SERVEIS DE SALUT
I DE REHABILITACIÓ

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.

CDIAP
SERVEIS DE SALUT I REHABILITACIÓ
Es porten a terme tractaments de fisioteràpia,
teràpia ocupacional i logopèdia a integrades
a l’escola ordinària, centres ocupacionals i especials de treball o al seu domicili.

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.

CENTRE DE RECURSOS
I TECNOLOGIA DE SUPORT – CRA
Ofereix recursos i productes per incrementar, mantenir
o millorar les capacitats funcionals amb l’objectiu de
promoure l’autonomia personal i la integració social.

ASPACE

CARTERA DE SERVEIS
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SERVEIS COMUNITARIS
CENTRE D’INTEGRACIÓ SOCIAL ASPACE BADALONA
CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL ASPACE POBLENOU
Proporcionen serveis de teràpia ocupacional i ajustament personal.

SERVEIS D’ESPORTS
Serveis dedicats al temps de lleure, a la
rehabilitació en l’esport i a la competició
esportiva.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
Integrat per persones amb paràlisi cerebral i altres
patologies del desenvolupament. Està especialitzat
en: copisteria avançada, digitalització de documents,
serveis de secretaria, disseny gràfic i manipulats.

SERVEIS DE TRANSPORT
Servei de transport adaptat per a les persones usuàries dels nostres centres amb rutes
de poblacions de fora de Barcelona i rutes
a la mateixa ciutat.

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 ESCOLARS
I PEDAGÒGICS
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
L’escola d’educació especial ASPACE atén alumnes
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).
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El Projecte C.I.M.
CENTRE INTEGRAL MONTJUÏC
Des de l’any 2005, ASPACE ha estat gestant el projecte
d’un nou equipament que finalment ha vist la llum. Es
tracta de la construcció d’un edifici a la muntanya de
Montjuïc, al costat del Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel, que integra una residència, un centre de dia, els
serveis centrals d’ASPACE, així com serveis d’esports,
rehabilitació, lleure i respir.
A finals de l’any 2013, després de molt esforç i dedicació, la construcció d’aquest equipament es va poder
completar.
La ubicació de l’edifici forma part d’una parcel·la
delimitada pels carrers dels Tres Pins i carrer del
Doctor Font i Quer, al districte de Sants - Montjuïc.
Consta de quatre plantes i té una superfície construïda
de 5.373,20 m 2.

Planta Baixa			
Superfície útil : 1818,11 m 2		
				
				
				
Serveis centrals 			
Serveis de rehabilitació i esport
Serveis de lleure i respir

Vestíbul i punt d’informació
Administració
Serveis de lleure i esports
Piscina
Poliesportiu
Sala de fisioteràpia
Sala multisensorial
Bugaderia

Planta 1a
Superfície útil: 821,04 m 2		
				
Servei d'Atenció diürna		
				

Aules tallers
Biblioteca i sala audiovisuals
Menjador i cuina
Office i zona de relax

Planta 2a
Superfície útil: 1154,52 m 2		
				
Servei d'acolliment residencial
				

Punt d'acollida i seguiment
Unitats de convivència 1, 2, 3
Atenció mèdica
Farmaciola

Planta 3a
Superfície útil : 339,35 m 2		
				
Direcció i docència		

Direcció
Staff
Sala de juntes i aula docent

ASPACE

El projecte es concep com un centre obert que dóna
atenció a tots els usuaris d’ASPACE, a la vegada que
amplia l’oferta de serveis de rehabilitació especialitzats per a persones amb discapacitat a Barcelona.
La residència compta amb 3 unitats de convivència
amb una capacitat total de 53 places, i el centre
d’atenció diürna té capacitat per donar atenció a un
total de 60 persones.

PROJECTE C.I.M.
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El projecte ha estat possible gràcies a la implicació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona i el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad però també gràcies a la col·laboració
d’empreses i particulars.
ASPACE preveu que el Centre Integral Montjuïc es
posarà en funcionament al llarg de l’any 2014.
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PROJECCIÓ
SOCIAL
RELLEVANT

El Centre d’Integració Social
guanya el 1er concurs de Fotografia
Som Únics
La Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral
i etiologies similars FEPCCAT, va organitzar el primer
concurs de fotografia amb el lema Som Únics, amb el
suport del Departament de Benestar Social i Família.
Els objectius del concurs eren fomentar i impulsar
la participació de les persones amb paràlisi cerebral
i etiologies similars, sensibilitzar la societat de les
capacitats d’aquestes persones així com promoure’n
la inclusió i la igualtat d’oportunitats.
La fotografia guanyadora del concurs portava per nom
“Fem pa ecològic” i va ser feta pel grup de cuina del
nostre Centre d’Integració Social a Badalona. El premi
va ser una càmera fotogràfica.

Visita de l’Ajuntament de Badalona
al Centre d’Integració Social
ASPACE Badalona
El 7 de juny de 2013, la Sra. Sonia Egea, Regidora de
Serveis Socials i Salut, Medi Ambient i Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Badalona, juntament amb el
coordinador de Serveis Socials, va visitar el Centre
d’Integració Social. Durant aquesta visita van poder
veure els nois en les àrees de treball i vam poder explicar els projectes del Centre i les possibles col·laboracions amb l’Ajuntament, que van estar en tot moment
oberts a qualsevol tipus d’ajut.

Visita del Director General de la
Fundación Vodafone España
El dia 20 de juny de 2013, el Director General de la
Fundación Vodafone España, el Sr. Santiago Moreno
Fernández, va mantenir una reunió de treball a ASPACE
per conèixer de primera mà l’entitat així com el
nostre projecte Hablar por Hablar. Es tracta d’un
projecte subvencionat en el II Concurso Nacional de
Proyecto de Tecnología de Apoyo y Comunicación
de #ASPACEnet, organitzat per la Confederación
ASPACE i la Fundación Vodafone España.
El projecte presentat té com a objectiu principal
dotar de les eines tecnològiques adequades per tal
que els usuaris que assisteixen a l’escola i als centres
ocupacionals d’ASPACE incrementin les seves oportunitats de participar en el seu entorn, realitzant activitats que siguin interessants i motivadores per a ells,
com ara grups de conversa i grups de videojocs.

ASPACE

ASPACE inaugura l’exposició
Vincles de Valor. Mares extraordinàries amb fills singulars
Vincles de Valor va ser un projecte d’ASPACE i la fotògrafa Ana Calvo, amb el suport del Palau Robert.
El 16 de setembre de 2013 va tenir lloc la inauguració de
l’exposició Vincles de valor. Mares extraordinàries amb
fills singulars, al Palau Robert de Barcelona. A l’acte
vam estar acompanyats, entre moltes altres personalitats, per l’Honorable Consellera de Benestar Social
i Família, la Sra. Neus Munté i per l’Honorable Conseller
de Salut, el Sr. Boi Ruiz.
Les vint-i-cinc imatges eren un homenatge a l’amor i a
totes aquelles dones que, des de l’anonimat, fan d’aquest
sentiment el valor més preuat envers els seu fills.
Les fotografies, com ja hem dit, són obra de la fotògrafa Ana Calvo, professional independent que resideix
a Cornellà de Llobregat i que, a més, és mare d’un nen
amb paràlisi cerebral. L’any 2012 va rebre el premi de
fotografia digital convocat per l’INICO de la Universitat
de Salamanca.

PROJECCIÓ SOCIAL RELLEVANT
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Tercera edició de la cursa solidària
En marxa per la paràlisi cerebral
La III Cursa per la Paràlisi Cerebral es va córrer dissabte
12 d’octubre, un cop més amb un èxit total de participació ja que va aconseguir el seu rècord amb 2.000
inscrits. Els fons recaptats a la III Cursa per la Paràlisi
Cerebral van anar destinats a la Federació Catalana de
Paràlisi Cerebral FEPCCAT, de la qual ASPACE forma
part, i els distribuirà a diferents projectes.
L’esdeveniment, que va reunir cares conegudes de la
societat catalana com la model Judit Mascó, va comptar
també amb la presència de la Consellera de Benestar
Social i Família, la Sra. Neus Munté.
Com en cada edició, ASPACE hi va ser present amb un
bon nombre de participants i voluntaris.
.

ASPACE a la XVIII
Mostra d’Associacions
Un any més, les entitats de Barcelona vam tenir el nostre
espai a la XVIII Mostra d’Associacions, dins el marc de
les Festes de la Mercè. La Mostra és una magnífica oportunitat per promoure i divulgar la feina que desenvolupem des de cada organització. ASPACE va ser present
a la LLotja d’entitats i allà vam vendre productes fets
pels nostres nois i noies de l’Escola d’Educació Especial,
el Centre de Teràpia Ocupacional de Poblenou i el
Centre d’Integració Social de Badalona.
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ONDA CERO distingeix ASPACE
amb l’accèsit dels Premis Ciutat
Solidària
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i l’emissora
Onda Cero Catalunya van atorgar el 29 de novembre
els primers Premis Ciutat Solidària, que reconeixen la
tasca social de les ONG i les entitats que treballen en
els àmbits de la solidaritat.
L’entitat guanyadora del premi va ser l’ONG Mujeres
Burkina, mentre que ASPACE va rebre l’accèssit del
premi, en reconeixement al treball que aquestes dues
associacions duen a terme, respectivament, al país
africà i en favor dels nens afectats per paràlisi cerebral.

ASPACE

10è Aniversari del Centre d’Integració
Social ASPACE Badalona
El 29 de novembre va tenir lloc al Centre Cívic de la
Salut de Badalona, l’acte de presentació del Projecte
del 10è Aniversari del Centre d’Integració Social, on es
va fer una taula rodona amb usuaris, familiars i professionals del centre per tal de valorar aquests 10 anys de
presència a la ciutat. Aprofitant l’acte, es va realitzar
la presentació del calendari solidari amb els Bombers
de Badalona, i el Lipdub del 10è Aniversari així com les
altres activitats que es faran durant l’any 2014.

Els guanyadors vam ser escollits d’entre les més de 50
entitats que han participat a l’espai setmanal ‘Ciutat
Solidària’ del programa La Ciutat d’Onda Cero. Amb la
concessió d’aquests guardons, es vol contribuir a donar
visibilitat al treball d’aquestes entitats.

Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat
El dia 3 de desembre de 2013, amb motiu del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat,
l’Ajuntament de Badalona va organitzar, com ja va essent
habitual, una sèrie d’actes i activitats a la ciutat.
Els nois i noies del Centre d’Integració Social, com
d’altres anys, van participar en algunes d’aquestes
activitats. D’una banda, pel matí i fins la tarda, van ser
presents a la mostra d’entitats que hi va haver a la Plaça
Pompeu Fabra. Dins les activitats de sensibilització
realitzades, van organitzar un taller de paper reciclat,
on la gent del carrer va poder fer lletres de paper.
El mateix dia a la tarda, el grup de música del Centre
va participar a les actuacions musicals programades,
mentre que un professional i un usuari del Centre van
sortir a TVBadalona, al programa Pensió Completa, per
parlar de la tasca que durant aquests 10 anys ha fet el
Centre a Badalona.

ASPACE

Jornades del Dia Mundial
de la Paràlisi Cerebral
El 2 d’octubre va ser el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral
i, per commemorar-ho, la Confederación ASPACE i la
Federació Catalana de Paràlisi Cerebral van celebrar a
Barcelona unes jornades els dies 11, 12 i 13 d’octubre.
A banda de la cursa solidària, es van celebrar també
unes jornades tècniques.
ASPACE hi va participar amb un taller que portava
per nom Planificació centrada en la persona. El van
dur a terme dos professionals d’ASPACE: Josep Mauri,
director del Centre de Teràpia Ocupacional de Poblenou
i Chema Martin, coordinador pedagògic del Centre d’Integració Social de Badalona. Un usuari del
Centre d’Integració Social de Badalona, David Utanda, va
participar en la taula rodona d’ASPACEnet. A més a
més, un grup de nois i noies del taller de teatre d’aquest
centre van participar en l’espectacle musical de cloenda de les jornades.

El calendari solidari del Centre
d’Integració Social ASPACE Badalona
Per commemorar l’aniversari dels deu anys de presència a la ciutat de Badalona, des del Centre d’Integració
Social ASPACE-Badalona han preparat tota una sèrie
d’activitats que es desenvoluparan al llarg de l’any 2014
i que es van presentar el 29 de novembre en un acte al
Centre Cívic La Salut de Badalona.
Un d’aquests projectes que es va presentar va ser un
Calendari Solidari que es va fer amb els Bombers de
Badalona, les vendes del qual aniran destinades per
comprar una pissarra digital per als nois i noies del
Centre.
Aquest projecte va ser una sorpresa per a tots donada
la implicació que des d’un principi van tenir els Bombers
de Badalona, la bona entesa del nostre projecte i la
il·lusió que van posar en la preparació de les proves.

PROJECCIÓ SOCIAL RELLEVANT
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL 2013

19%

14.883 26%

9.209

Rehabilitació

Atenció
Ambulatòria especialitzada

56.883
TOTAL ACTUACIONS
ASSISTENCIALS
REALITZADES

55% 31.537
Hospitalització parcial

1.254
Prestacions
Complementàries

SERVEIS DE SALUT
I DE REHaBILITACIÓ
L’any 2013 hem seguit donant l’atenció necessària i adequada a tots els usuaris
atesos i hem pogut mantenir el nivell de cobertura assistencial que hem tingut fins
ara, conservant el model assistencial d’interdisciplinarietat propi de la nostra entitat.
L’activitat assistencial es detalla atenent quatre grans tipologies de serveis:
1. Atenció ambulatòria especialitzada
2. Hospitalització parcial
3. Rehabilitació
4. Prestacions complementàries

2%
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SERVEIS DE SALUT
I DE REHABILITACIÓ
Atenció ambulatòria especialitzada
L’atenció ambulatòria especialitzada integra els serveis
de diagnòstic, seguiment, tractament, teràpia psicològica individual i familiar, exploracions complementàries
i tractament precoç.

Tipus de Visita/nombre de sessions %

2,1%
19,8%

Tipus de Visita/nombre de sessions
Núm. sessions
0

1.000

2.000

3.000

4.000

Primeres 196

9.209

Segones 3.877

18,2%

Control terapèutic 1.643

42,1%

NOMBRE TOTAL
DE SESSIONS

Teràpia psicològica 1.678
Exploracions Complement. 1.815

17,8%

Rehabilitació
L’objectiu d’aquest servei és donar tractament de fisioteràpia, teràpia ocupacional i logopèdia a nens i joves
integrats a l’escola ordinària i adults integrats en centres ocupacionals, en centres especials de treball, o bé
al seu domicili, etc.
Els tractaments es realitzen en forma de sessions periòdiques i sempre lligades a les necessitats de cada cas.
Els centres on es fa aquest tipus de tractament rehabilitador són:
Ambulatori ASPACE Bilbao

40

Ambulatori ASPACE Badalona

PACIENTS
ATESOS

45

=10

PACIENTS
ATESOS

487

Ambulatori Centre Pilot

187

TOTAL
PACIENTS
ATESOS

PACIENTS
ATESOS

Centre de Recursos i Tecnologia de Suport

215

PACIENTS
ATESOS

ASPACE

LA NOSTRA ACTIVITAT

pàg. 23

Hospitalització parcial
Aquest 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 treball interdisciplinari i d’una complementació de
les actuacions. Durant l’any 2013 s’ha recollit la informació en un registre de dades (recull de dades mínimes), així com s’han registrat els objectius terapèutics
en un PTI (Pla Terapèutic Individualitzat).

31.537
TOTAL ACTUACIONS
REALITZADES

Prestacions complementàries
Un cop més, cal destacar en aquest capítol la consolidació del tractament amb aplicació de la toxina
botulínica per tal de millorar l’espasticitat secundària
a la paràlisi cerebral.
Enguany les intervencions (diagnòstic, tractaments i
proves complementàries) han suposat 1.254 actuacions realitzades per l’equip multiprofessional dels
diferents serveis.
Un percentatge molt important d’aquestes actuacions
recauen en una franja de població de característiques
força homogènies com són els nouvinguts, població
immigrant i en perill d’exclusió social.

prestació / nombre de sessions
Núm. sessions
0
100

300

500

Fèrules hipercorrectores 27
Motlles de guix 54
Infiltració toxina botulinica 420
Prescripcions articles ortoprotètics 482
Rx 271

700
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CDIAP

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT
INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ
El CDIAP ASPACE (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) 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
repartida per tot el país.

DIAGNÒSTIC PRINCIPAL DEL TOTAL D’ATESOS 2013
216

472
TOTAL D’INFANTS ATESOS

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 abarquen des del moment de la seva concepció fins als sis anys, iniciant, com més aviat possible,
una pauta terapèutica precoç per donar resposta a les
seves necessitats.
En un equip multidisciplinari, format per professionals
especialitzats com metges neuropediatres, psicòlegs,
logopedes, fisioterapeutes i treballadors socials, i en
el marc d’un treball interdisciplinari i alhora transdisciplinari, la intervenció es realitza tant de forma directa
amb el nen i la família, com indirecta mitjançant una
intervenció en l’entorn. És per aquest motiu que 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, etc.) i ensenyament (EAP,
escoles bressol, escoles ordinàries i especials, etc.),
els dispositius de treball social (UBASP, EAIA..) i una
creixent relació amb altres departaments i organismes
com el Departament de Justícia i altres organismes
com l’ONCE, CREDAC, Fundació Concepció Juvanteny,
Caritas, etc.
En aquest sentit, a més del programa d’intervenció
en el nen amb trastorns de l’espectre autista a l’escola, s’ha iniciat, en col·laboració amb l’Equip d’Atenció
Psicopedagògica del Departament d’Ensenyament, un
programa d’intervenció en casos d’abús sexual infantil.
D’altra banda, 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 similars, dirigits prioritàriament a l’atenció de la petita infància.
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Variant de la normalitat
Altres trastorns
Tras. relació i comunicació
Tras. regulació i comportament
Tras. afectius-emocionals
Tras. expressió somàtica
Tras. desenvolupament llenguatge
Tras. desenvolupament cognitiu
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Tras. visual
Trastorn desenvolupament motor
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CRA

CENTRE DE RECURSOS
I TECNOLOGIA DE SUPORT
Atenció individualitzada a 234 usuaris

3.801 sessions d’assessorament i rehabilitació

•

Participació a la comissió de noves tecnologies i comunicació de la Confederación
ASPACE: Projecte ASPACEnet.

•

Participació al grup impulsor de tecnologia de suport per a discapacitats a Catalunya conjuntament amb altres entitats del sector.

•

Participació a la plataforma d’entitats del Districte de Les Corts.

•

Projecte SEPA de posicionament per a la participació activa.

•

Projecte de racó sensorial al CRA, on 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 viceversa.

Col·laboració en la posada en marxa del projecte
CROSS, dins del marc del projecte ASPACENET (http://
www.aspace.org/aspacenet/ ) de la Confederación ASPACE i la Fundación Vodafone l’objectiu del qual és
possibilitar l’accessibilitat als mòbils de persones amb
paràlisi cerebral.

Cal destacar la realització de sessions de coordinació
i possibles objectius comuns amb els professionals
de diferents entitats: Confederación ASPACE, ECOM,
APPC, La Gavina, Sinia, Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC), Fundació Esclerosi
Múltiple, UPC, UB, Universitat Ramon Llull, Esclat, etc.
Així com amb fabricants i distribuïdors de productes
com Via Libre, Rehagirona, Guido Simplex, Integratek,
Ecofarma Tecno, Tech For All, etc.
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ALUMNES PER EDAT

44%
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33%

28

15%

13
8%

7
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Alumnes / sexe 2013

85
TOTAL
D’ALUMNES

60%

40%
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SERVEIS ESCOLARS
I PEDAGÒGICS
L’escola d’educació especial ASPACE atén alumnes
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).
L’any 2013 hem atès un total de 85 alumnes.
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SERVEIS ESCOLARS I PEDAGÒGICS
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
A l’Escola d’Educació Especial ASPACE desenvolupem la nostra tasca educativa mitjançant equips interdisciplinars
que 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 capacitats cognitives per tal
que cada alumne/a desenvolupi al màxim les seves potencialitats.
L’atenció i rehabilitació de l’alumne amb paràlisi cerebral requereix d’una actuació multiprofessional
i, és per això que els nostres equips estan formats per mestres, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, psicòlegs, metges, infermeres i treballadores socials. La finalitat d’aquests equips és arribar al màxim
coneixement de l’alumne per tal de poder organitzar el Pla Terapèutic Individualitzat (PTI).
De l’ampli ventall d’activitats i experiències educatives realitzades durant l’any 2013 en voldríem destacar el
Mètode Glifing, les convivències escolars i el taller de teatre.

• TALLER DE TEATRE
Durant el curs 2012/2013 els alumnes van participar en un taller de teatre portat a terme per l’equip interdisciplinari del grup. Amb aquesta activitat pretenien introduir el grup D1 en el món del teatre. El teatre possibilita
l’expressió de sentiments, desenvolupa les competències comunicatives i exercita les habilitats socials. A més,
de forma indirecta ajuda a progressar en el coneixement d’altres matèries curriculars.
D’altra banda, es potencia el treball en equip ja que fent teatre s’aprèn la importància del grup, i el valor de
cadascun dels seus membres.
L’activitat s’ha realitzat amb periodicitat setmanal i hi ha participat tot el grup d’alumnes alhora, sota la direcció
de tot l’equip professional.
Partint de propostes lúdiques, hem anat exercitant una sèrie d’habilitats necessàries per fer teatre a través dels
jocs o exercicis teatrals que hem fet:
• Comunicació d’emocions mitjançant el gest i l’expressió facial.
• Imitació de personatges a partir de models coneguts.
• Diàleg entre els personatges creats o imitats.
• Reconeixement de les persones a través de la seva veu.
• Representació mímica d’animals, oficis, accions…
• Escenificació de petites seqüències narratives.

Tot aquest treball va culminar amb una petita representació musical a la Festa de Final de Curs.
L’experiència ha estat molt profitosa. El grup ha anat aprenent a centrar l’atenció de forma conjunta, i seguirem
l’activitat el curs vinent per tal de progressar més i arribar a representar una petita obra.

ASPACE

LA NOSTRA ACTIVITAT

pàg. 29

• CONVIVÈNCIES ESCOLARS GRUP E1 I E2
Com cada any, els nois i noies dels grups E1 i E2 van anar de convivències. Aquest cop van anar a l’Alberg –
Escola de Natura “Delta del Llobregat” del Prat de Llobregat, els dies 16 i 17 de maig de 2013.
L’activitat anual de les convivències és una oportunitat per poder treballar molts objectius que en un altre
context seria difícil de fer-ho. Els objectius treballats són els següents:
1 - Promoure la vida en grup afavorint les relacions entre els seus membres.
2 - Aprendre a conviure en un context diferent al familiar i a l’escolar.
3 - Esbargir-se i descobrir les possibilitats del temps d’oci.
4 - Potenciar les independències personals i la funcionalitat global dels nois i noies.
5 - Fomentar en els membres del grup la capacitat de reaccionar activament davant situacions i conflictes quotidians.
6 - Estimular l’observació i el coneixement del medi per tal que els alumnes reforcin llur contacte amb la realitat.
7 - Gaudir de la natura i conèixer l’ecosistema del Delta del Llobregat: els ocells i animals que hi habiten.
8 - Observar com s’apropen els diferents tipus d’avions a la pista d’aterratge de l’aeroport del Prat de Llobregat,
reconèixer a quina companyia pertanyen i diferenciar els diferents models.
9 - Conèixer un parc de bombers, en què consisteix l’ofici de bomber i observar els diferents vehicles i material
específic que utilitzen en la seva feina. Aprendre a utilitzar una mànega i pujar en un dels vehicles que utilitzen.

• MÈTODE GLIFING
El mètode Glifing és un programa multimèdia desenvolupat a partir del programa Binding, que vàrem començar
a aplicar el curs 2011/12 amb alguns alumnes grans de l’escola.
L’associació Avesedari, amb qui recentment l’escola ASPACE ha signat un conveni com a centre col·laborador
en l’aplicació i desenvolupament del mètodes, és l’organització a través de la qual vam conèixer el programa
Glifing. El nom prové del concepte glif, referit a la representació gràfica d’un element de l’escriptura (d’aquí la
paraula “jeroglífic”).
El mètode es va crear per ajudar les persones que tenen problemes d’habilitat lectora per a millorar la seva
fluïdesa. A través de petites activitats de lectura presentades en un format lúdic i que van progressant en dificultat, el mètode permet entrenar la lectura de forma intensiva i amena alhora. Té com a objectiu millorar la
fluïdesa lectora per tal que també millori, a curt i mig termini, la comprensió. S’aplica en sessions individuals amb
una periodicitat òptima de 4 sessions setmanals de 30 minuts i estimula una sèrie de funcions i competències
necessàries per llegir amb eficiència: la consciència sil·làbica, la consciència fonològica, la segmentació i les
funcions executives (inhibició, regulació, planificació, flexibilitat cognitiva, memòria de treball, etc).
Des del curs 2011/12 apliquem aquest programa d’entrenament lector amb un grup d’alumnes grans. La valoració de l’activitat és força positiva, ja que estem apreciant millores evidents en els nivells d’eficiència lectora
d’aquests alumnes, especialment en els que s’han pogut entrenar de forma sistemàtica.
El nostre objectiu és que el mètode pugui ser aplicat a un major nombre d’alumnes; però la necessitat d’individualització i la quantitat de sessions setmanals fan que sigui difícil d’ampliar l’activitat a més nois.
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SERVEIS COMUNITARIS
El mes de setembre es va crear la direcció de serveis comunitaris amb l’objectiu de
donar resposta a la voluntat de l’entitat d’enfortir i cohesionar tots aquells serveis
que atenen a persones adultes així com aquells serveis que desenvolupen programes
que promouen activitats de socialització, participació i d’integració social i laboral.
Els serveis que integren aquesta direcció són:
•	Centre d’Integració Social Badalona
•	Centre de Teràpia ocupacional Poblenou
•	Servei d’Esports
•	Servei de lleure i respir “Aspacellar”
•	Centre Especial de Treball “Aspacet”
•	Servei de transport
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CENTRES DE TERÀPIA OCUPACIONAL
Els centres de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat “tenen per objectiu facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional a fi
que cada persona pugui assolir, dins les seves possibilitats i a través d’un programa individual de rehabilitació,
la seva màxima integració social”.
D’acord a aquesta definició, els centres ocupacionals d’ASPACE organitzen les seves activitats entorn a tres
tipologies de programes:

•Programa d’ajustament personal i social
Engloba totes aquelles activitats que tenen com a objectiu l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal i social.
Aquestes estan bàsicament relacionades amb la socialització i la comunicació.

•PROGRAMA d’ocupació terapèutica
Té com a objectiu principal entrenar als usuaris en l’adquisició i l’aprenentatge d’habilitats, hàbits i destreses
que els permetin desenvolupar-se eficaçment en el seu
entorn. Comprèn tant el treball directe sobre hàbits de
treball o conductuals (puntualitat, responsabilitat, ordre,
organització, ritme) com les actituds i l’autoconeixement.

•Programa de rehabilitació
Un equip multidisciplinari porta a terme activitats de
rehabilitació, com ara activitats de fisioteràpia, teràpia
ocupacional, esport orientat a la rehabilitació, logopèdia
i activitats aquàtiques.
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USUARIS PER SEXES DEL CENTRE D’INTEGRACIÓ SOCIAL DE POBLENOU
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60%

51
HOMES

40%

85

34

TOTAL
D’USUARIS

dones

USUARIS PER SEXES DEL CENTRE DE TERàPIA OCUPACIONAL DE BADALONA

53,4%

45

46,6%

TOTAL
D’USUARIS

24

21

HOMES

DONES
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CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL ASPACE POBLENOU
• PROGRAMA D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL
Les accions més representatives dins aquest programa han estat:
1 - Grup de mans, taller d’habilitats d’interacció i autonomia social, Taller d’AVD–
estètica, taller sensorial i relaxació.
2 - Sortides Culturals al MNAC, Fàbrica del Sol, L’Auditori i al CaixaForum.
3 - Esdeveniments culturals realitzats al centre: Carnestoltes, castanyada, Dia de la
Pau i la No Violència, etc. Conferències sobre temes relacionats amb els diferents
apartats de la revista.

• PROGRAMA d’ocupació terapèutica. activitats
- Publicació anual de la revista EP! ESTEM AQUÍ
La publicació del número quinze de la revista Ep!
Estem aquí és el treball de tot un any, realitzat amb
els usuaris del Centre de Teràpia Ocupacional.
L’eix vertebrador de la revista és que sigui una publicació que pugui interessar a tothom, on la temàtica i
els articles estan en funció dels interessos dels usuaris
i del seu entorn. Cada secció de la revista ha estat
treballada com una àrea que un monitor ha programat i desenvolupat en cada un dels grups del Centre.
Destaquem el treball fet a la secció d’ecologia on hem
treballat les cinc energies alternatives i la bioconstrucció. Al final de l’àrea, els nois i noies van poder
elaborar la maqueta d’un “ecohabitatge”.
- Taller de musicoteràpia
- Creació d’un cançoner: un recull de cançons escollides pels usuaris per tal de fer exercicis de memòria,
de cant, i de record de cançons i melodies significatives per a ells.
- Pràctica instrumental: petites improvisacions musicals amb instruments de percussió, teclat, xilòfons
i veu, amb l’objectiu de gaudir de la pràctica musical
així com realitzar els moviments per tal de fer sonar
els instruments, mitjançant jocs musicals.
- Composició i gravació d’una cançó: escollint un tema
significatiu per a cada cançó hem compost una cançó
(lletra i música) amb la música com a mitjà d’expressió.

- Celebració del quinzè aniversari del C.T.O.
ASPACE Poblenou
L’any 2013 ha estat l’any de celebració del quinzè
aniversari de la inauguració del Centre de Poblenou. Per aquest motiu vam organitzar, la tercera
setmana de setembre, diferents activitats per commemorar-ho: taller de memòria, taller de pastissos,
Karaoke, espectacle d’animació a càrrec de Marc
Oriol, taller de creativitat... Aquesta celebració va
finalitzar amb una exposició fotogràfica que mostrava el recorregut d’aquests quinze anys a través
d’imatges molt representatives.
- Taller d’Habilitats d’Interacció i Autonomia Social
El taller d’HIAS és un espai on treballem la comunicació, les relacions socials, i l’autonomia social.
Està dirigit per una logopeda i una terapeuta ocupacional.
Aquest any hem treballat una sèrie de temes i /o
exercicis encaminats a millorar, principalment, el
comportament propi i aliè, valorant els aspectes
positius i negatius, a conèixer i utilitzar una àmplia
gamma de recursos per exercitar l’assertivitat, i resoldre conflictes, formar-se una imatge ajustada de
si mateix, de les seves característiques i les seves
possibilitats, i millorar i /o mantenir els coneixements en operacions numèriques (sumes, restes i
multiplicacions).
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CENTRE D’INTEGRACIÓ SOCIAL ASPACE BADALONA
• Programa d’ajustament personal i social
Les accions més representatives dins d’aquest programa han estat:
1 - Tallers de teatre, tallers d’actualitat, taller literari, de lectoescriptura i de càlcul.
2 - Sortides culturals:
- Museu Blau
- Agència Catalana del Consum, on van participar en el taller “Què em poso?”
3 - Esdeveniments culturals realitzats al centre: Jocs Florals, Carnestoltes, Castanyada, etc.
4 - Tallers o racons de treball: taller de compres; taller de centraleta i encàrrecs; taller de la “Marató
de TV3”; taller d’escacs; taller d’habilitats socials i taller d’higiene i estètica.

• PROGRAMA d’ocupació terapèutica. ACTIVITATS:
1 - Àrea de ràdio
- Elaboració i gravació d’un programa de ràdio amb
monogràfics, entrevistes, música... fet pels nois de
l’àrea, i que va ser emès en obert al Centre.

2 - Cuina
- Taller “Vine a cuinar amb nosaltres” per a amics
i familiars. Ens van transmetre el seu coneixement
al “Taller de decoració amb Fondant”.

3 - Ecoaula

4 - Àrea de Vídeo
- Participació a la 39a edició del Festival Internacional de Curtmetratges FILMETS, amb la presentació
a concurs del curtmetratge “Colors”, creat pel grup
de vídeo.

- Tallers de Jumping Clay i de Body Painting
- Creació de diferents productes nous a l’àrea relacionats amb l’estampació i decoració de diferents
tipus de materials, com ara davantals, bosses de pa,
draps de cuina, etc.
- Realització d’un taller de paper reciclat per a diferents entitats, entre elles l’Escola Pere Claver, i els
estudiants de l’IMPO de Badalona.

- El grup de nois que van participar l’any anterior
amb el curtmetratge “I nosaltres per què no?”, van
anar com a ponents a les Jornades d’Intervenció Sanitària organitzada per l’IESS Maremar. També han
participat com a ponents a la Facultat de Ciències
de la Salut de la Universitat Blanquerna.
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ASPACE LLAR
SERVEI DE LLEURE I RESPIR
425 demandes d’assessorament i informació ateses
VIA D’ATENCIÓ

@ 24%

Correu electrònic

17%

50%

Personal

Telefònica

+ 9%
Altres

SERVEI DE SUPORT I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES (SSAF)
Aquest servei va coordinar dos programes:
- Estades respir
- Dies respir
Nombre d’estades de caps de setmana d’atenció del programa respir: 7 Estades
Nombre de dies d’atenció del programa dies respir: 35 Dies
Nombre de participants del programa dies de respir: 45 participants
Nombre de torns de vacances als mesos de juliol i agost: 2 torns

SERVEI DE LLEURE
Aquest servei gestiona diferents programes:
GRUPS DE LLEURE

CASAL D’ESTIU A L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL

L’any 2013 s’han consolidat quatre grups que realitzen diverses activitats de caràcter lúdic.

El casal 2013 va comptar amb un total de 38 participants i es va celebrar des del 25 de juny al 26 de juliol.

SERVEI RESPIR FAMILIAR
Servei de caps de setmana, destinat a les famílies que
tenen un fill/a a càrrec amb discapacitat, per evitar
situacions d’estrès i sobrecàrrega familiar. Alhora oferim un espai de lleure a les persones amb discapacitat,
en instal·lacions adaptades a les seves necessitats.
L’any 2013 vam realitzar un total de 7 caps de setmana
de respir a l’alberg L’esplai, del Prat de Llobregat, i va
comptar amb 57 participants i 29 monitors de suport,
entre totes les estades.

PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT
El nostre programa de voluntariat 2013 va centrar-se
en dues funcions principals:
1 - L’ampliació de la borsa de voluntariat:
es van incorporar 38 voluntaris.
2 - La formació és un dret dels voluntaris, i una obligació de la nostra entitat per tal de preparar persones
que cobreixin les necessitats dels nostres usuaris,
garantint la qualitat i seguretat en les intervencions,
i afavorint les bones pràctiques

ASPACE

LA NOSTRA ACTIVITAT

L’any 2013 s’han realitzat

45 accions amb el suport
de 38 voluntaris
PERCENTATGES SOBRE PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT 2013

36% Grups de lleure

23%

Prog. Vacances estiu

17%

Act. Esportives

13%

Sortides centres

6%

Respir familiar

5%

Casal d’estiu
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ESPORTS

ASPACE ESPORTS

L’objectiu del servei d’esports és integrar l’activitat física en el conjunt d’accions que es porten a terme en
el procés de rehabilitació global de la persona.

• ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Els nens i nenes de la nostra escola realitzen activitats aquàtiques a les Piscines
Bernat Picornell, així com una varietat d’esports com: eslàlom, boccia (Escola
Bosc), atletisme (Estadi Municipal d’Atletisme Joan Serrahïma), futbol i altres
esports de pilota. També continuem treballant en l’activitat aquàtica basada en
el joc inspirada en el mètode Halliwick al Complex Esportiu Mediterrani.

• CENTRES D’ADULTS
Centre d’Integració Social ASPACE Badalona:
- Activitat aquàtica a la Piscina Municipal Mireia Belmonte.
- Eslàlom, boccia i popurri d’esports (bàsquet, futbol, cricket, esports amb ritme...)
al Complex Esportiu Municipal Mar Bella.
Centre de Teràpia Ocupacional ASPACE Poblenou:
- Activitat aquàtica al Complex Esportiu Municipal Can Felipa.
- Boccia a l’Institut Pere IV de Poblenou.

• CAL DESTACAR
La participació dels nois i noies del Centre d’Integració Social de Badalona en
un intercanvi esportiu amb l’escola ordinària Era de Dalt (Tona) i amb l’escola
ordinària Singuerlín (Santa Coloma de Gramenet), on vam practicar conjuntament
els esports de boccia i eslàlom i vam intercanviar experiències esportives.
La participació dels nois i noies del Centre d’Integració Social de Badalona a
la jornada esportiva Open Day de la Fundació Cruyff durant el mes de maig.
La trobada amb altres Centres d’Educació Especial es va portar a terme al Pavelló
de la Mar Bella i vam compartir experiències, jocs i esport adaptat.

ASPACE

ASPACE
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ASPACET

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
El Centre Especial de Treball és una iniciativa social
que té com a objectiu formar i integrar laboralment
persones amb paràlisi cerebral i altres patologies afins,
en diferents àmbits del treball. Els serveis de salut i de
rehabitació d’ASPACE són els encarregats de portar
a terme un Programa d’ajustament personal i social
amb els treballadors de l’ASPACET, per tal d’adaptar-se
a l’entorn social i laboral.
Actualment, el Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya col·labora a través de la
subvenció del cost salarial amb el 50 % del salari mínim
interprofessional d’alguns treballadors del CET.
L’any 2013 es va iniciar amb l’objectiu de mantenir la
tasca que el centre du a terme. Aquest objectiu ha
variat de visió i en el darrer trimestre, han començat a
obrir-se noves línies de treball.
L’ASPACET ha continuat amb 3 treballadors amb discapacitat amb contracte fix i en moments puntuals es
va contractar de manera temporal un altre treballador
amb discapacitat perquè les necessitats així ho van
requerir.
Les feines que hem fet al llarg d’aquest any 2013 han
estat diverses, entre les quals destaquem: reprografia
i copisteria, enquadernacions, disseny gràfic, mailings
manuals, treballs de suport administratiu d’actualització de dades, gestió de tràmits, recepció de trucades, secretaria tècnica de congressos, missatgeria de
paquets petits, o destrucció de documentació.
Durant el 2013 s’han mantingut 8 clients i s’han fet 6
de nous, respecte l’any anterior. Dels nous, destaquem
l’Agència Catalana de Consum i Intermón Oxfam.
La gran part de les comandes s’han basat en la principal activitat del CET: copisteria i reprografia.
Tot i que en nombre de clients no hem crescut de manera significativa, esmentar que sí ho hem fet en nombre de comandes:

Esmentar que aquest any s’ha facturat un 12% més
respecte l’any passat. El 90% d’aquesta dada correspon a facturació interna i el 10% a externa.
Es valora positivament que els clients externs hagin
confiat en els nostres serveis per realitzar les seves
comandes tot i que aquestes hagin estat de volum
inferior. Tanmateix, es valora de manera positiva que
el Centre Especial de Treball esdevé un recurs propi
d’ASPACE que dóna un suport a cadascun dels serveis
que integren l’entitat, satisfent a la vegada part de les
seves necessitats.
El nostre objectiu de cara al 2014, és potenciar el CET
apostant per una línia de copisteria més professionalitzada, potenciant la tasca de disseny gràfic i obrint
noves línies productives com són neteja i bugaderia.
Tanmateix es vol incentivar la contractació indefinida
de nou personal amb discapacitat establint un equip
més competitiu i complert per tal d’abastir aquesta
projecció futura.

NOMBRE DE COMANDES PER ANY
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S’ha incrementat en un

2013

43%

el nombre
de comandes respecte l’any anterior.
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GRUP REVISTA CONNEXIÓ ASPACE
Fa molts anys que la nostra revista està en funcionament com a òrgan d’expressió, amb la voluntat de fer
partícips les persones amb paràlisi cerebral, famílies,
professionals i persones d’altres entorns.
La línea editorial de la revista és oberta, i té per objectiu ser una eina de participació i cohesió tractant
temes d’actualitat, de caràcter social i del nostre entorn, des d’una perspectiva seriosa però també amb
un xic d’humor.
Des de la redacció sempre s’està obert a ampliar la
participació en qualsevol moment, ja sigui amb articles,
propostes i/o idees.
Actualment, la revista està participada per un grup de
18 persones que treballen tant presencialment com a
distància aprofitant totes les possibilitats que faciliten
les noves tecnologies.

La redacció

REVISTA CONNEXIÓ

ASPACE

COM ENS COMUNIQUEM

ALTRES FORMES DE COMUNICACIÓ

BUTLLETÍ TRIMESTRAL

DÍPTIC DE CIM

AGENDA 2013
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AGRAÏMENTS
Volem agrair molt sincerament la col·laboració i suport
que les següents persones, institucions, entitats i empreses ens donen:
Patrons d’Honor:
Sr. D. Jorge de Pallejá Ricart
Sr. Marcos Bernat Serra
Sr. Maurice Botton Carasso
Sr. José Esteve Cruella
Sra. Mª del Carmen Trias del Romero
Sr. Joan Uriach Marsal
Sr. Antonio Vila Casas

Ajuntament de Barcelona
Institut Barcelona Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Badalona
Diputació de Barcelona

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
Generalitat de Catalunya:
Departament de Benestar Social i Família:
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Secretaria de Joventut
Secretaria de Famíla
Institut Català de la Dona
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Empresa i Ocupació
Departament d’Ensenyament
Departament de la Presidència
Secretaria General de l’Esport
Consell Català de l’Esport
Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió
Departament de Salut
Consorci Sanitari de Barcelona

Confederación ASPACE
DINCAT
DKV Seguros y Reaseguros
Federació Catalana de Paràlisi Cerebral
Federació ECOM
Fundació Félix Llobet i Nicolau
Fundació La Caixa
Fundación ACS
Fundación Antoni Serra Santamans
Fundación Cruyff
Fundación Mª Francisca de Roviralta
Fundación ONCE
Fundación Repsol
Giochi Preziosi España S.L.
Ibercaja Obra Social
Iberdrola
Laboratoris Esteve

MEMÒRIA

2013

Centre Pilot
Arcàngel Sant
Gabriel
C. Tres Pins, 31-35
(Parc de Montjuic)
08038 Barcelona
Telf: 933258300
Fax: 933258362
aspace@aspace.cat

Centre de
Desenvolupament
Infantil i Atenció
Precoç (CDIAP)
C. Tres Pins, 31-35
(Parc de Montjuic)
08038 Barcelona
Telf: 934248620
Fax:933258362
cdiap@aspace.cat

Ambulatori
ASPACE Bilbao
C. Bilbao,95-97
08005 Barcelona
Telf: 933075325
Fax: 933074068

Ambulatori
ASPACE Numància
C. Numància, 139-141
08029 Barcelona
Telf: 934399038
Fax: 933223050

Ambulatori
ASPACE Badalona

Centre d’Integració
Social Badalona

C. Marqués de Montroig,
58 entresòl
08912 Barcelona
Telf: 934605600
Fax: 934601292

C. Marqués de Montroig,
58-60 entresòl
08912 Barcelona
Telf: 934605600
Fax: 934601292
badalona@aspace.cat

ASPACE
Esports

Centre de Teràpia
Ocupacional Poblenou

C. Tres Pins, 31-35
(Parc de Montjuic)
08038 Barcelona
Telf: 934240903
Fax: 933258362
esports@aspace.cat

C. Bilbao,95-97
08005 Barcelona
Telf: 933075325
poblenou@aspace.cat

ASPACE
Llar Poblenou

Centre de Recursos
i Ajuts Tècnics

C. Bilbao,95-97
08005 Barcelona
Telf: 93 3074068
lleure@aspace.cat

C. Numància, 137-139
08029 Barcelona
Telf: 934399038
Fax: 933223050
cra@aspace.cat

Centre Especial
de Treball ASPACET

Escola
d’Educació Especial

C. Marc Aureli,16 baixos
08006 Barcelona
Telf: 932003568
Fax: 935311883
aspacet@aspace.cat

C. Tres Pins, 31-35
(Parc de Montjuic)
08035 Barcelona
Telf: 934240903
Fax: 933258362
escola@aspace.cat

Dissenyada i produïda per ASPACET

