
A
quest darrer quadrimestre ha estat un període intens i gratificant ja que progressi-
vament hem anat activant els diferents espais i serveis del Centre Integral Montjuïc. 
Malgrat les dificultats pròpies d’un projecte que arrenca, hem anat superant-les  

i arribem a final d’any amb el CIM rodat i l’agradable sensació de “deures fets”.

El més satisfactori i engrescador del procés ha estat la implicació i treball en equip del personal 
dels diferents serveis i departaments d’ASPACE que han intervingut per engegar el projecte:

El servei d’Esports ha estat clau en la posada en marxa de la piscina i el poliesportiu.

El servei de Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional i el CRA han estat imprescindibles en el projecte 
i equipament de la sala de fisioteràpia i la sala d’estimulació multisensorial.

El Departament de TIC, en l’equipament i funcionament de la tecnologia de tot el centre.

El més important, els usuaris i l’equip de professionals de l’Escola, el CTO Poblenou, el CTO 
Badalona i el servei d’Aspace Lleure i Respir, que han donat vida al centre.

A través d’aquesta editorial, vull reconèixer l’esforç de tots els professionals que han format 
part del projecte i agraeixo de tot cor la seva implicació. Sense ells, no hagués estat possible.

Des del dia 27 d’octubre, tots els dies de la setmana el CIM acull i dóna servei als nostres alum-
nes de l’escola i usuaris dels CTO’s. Sumen un total de 139 persones que, de dilluns a divendres 
realitzen diverses activitats segons el pla de treball establert: Activitats aquàtiques, activitats 
esportives, fisioteràpia, participació i vivència d’ experiències en la sala multisensorial, musico-
teràpia, taller creatiu o taller de jardineria i horticultura.

Els Centres ocupacionals, el dia que pugen es queden a dinar i passen tota la jornada al CIM. 
I com cuinem a casa, el nostre cuiner Toño sempre els espera amb una sorpresa als postres  
i algun detall que ens dóna caliu. 

I com a colofó, el Servei de Respir ha estrenat la nostra residència amb un total de 25 usuaris 
que han gaudit del Servei que ofereix Aspacellar. Han estat dos caps de setmana molt engres-
cadors que completen el nostre gran projecte.

Iniciem l’any 2015 amb il·lusió i força per donar continuïtat al que hem iniciat, i amb voluntat d’incor-
porar totes les millores i ajustos que siguin necessaris per aconseguir la màxima qualitat de servei.

Moltes gràcies a tots.
Míriam Torrella i Raymond

Directora de Serveis Comunitaris
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AMB IMATGES
La nostra presència més important en xarxa és el portal d’ASPACE, www.aspace.cat, 

que ara l’hem redissenyat des del Centre Especial de Treball ASPACET, i en el que do-

nem informació sobre nosaltres i els nostres serveis.

La web d’ASPACE es va crear el 2000. Després de catorze anys hi havia una clara necessitat de  
redissenyar-la, donant-li un caire més modern, i aprofitant totes les oportunitats que un portal et pot 
donar, tant d’imatge com d’utilitat.

En aquesta primera fase de canvi de la web, dos han estat els nostres objectius principals: canviar 
el disseny i donar-li una altra estètica, i revisar i ampliar els continguts. El primer objectiu s’assoleix 
simplificant l’estructura i creant una presentació més clara i atractiva. Es presenta una imatge lligada 
als valors que formen part de l’entitat.

El segon objectiu s’assoleix revisant continguts obsolets i actualitzant i incloent informacions com 
ara els projectes que portem a terme, interessants pels nostres socis i usuaris. S’ha creat també un 
apartat de recerca, considerant que a ASPACE és un punt fort i així ho hem de fer saber als nostres 
usuaris.

En una segona fase de canvi de la web, es preveuen altres objectius com incloure el quadre mèdic 
del nostre servei de Consultes Externes, la definició dels nous serveis residencials, i la reestructuració 
de continguts, però sobretot aconseguir que sigui una eina de participació de tots, de professionals, 
d’usuaris, d’alumnes, de famílies, de socis, i de qualsevol col·laborador d’ASPACE.

Actualitat

NOVA WEB D’ASPACE
www.aspace.cat



Actualitat

La tecnologia ha ajudat i està ajudant a que les persones amb paràlisi cerebral puguin par-

ticipar cada vegada en més contextos i de forma més eficaç, però la irrupció dels tablets 

i smartphones ha tornat a suposar una bretxa digital, ja que inicialment aquests dispositius 

de pantalla tàctil no estaven pensats per a persones amb problemes de manipulació fina. 

Afortunadament això està canviant a poc a poc, i ja disposem de sistemes 
que permeten utilitzar el mòbil amb els dispositius que habitualment els  
usuaris fan servir per a l’accés com són els joysticks, commutadors, opcions 
d’accessibilitat en el toc, etc.

L’objectiu d’aquest article és fer un petit resum d’aquestes eines per fer cons-
cients als usuaris que tenen possibilitats d’accés, de cap manera pretén ser 
un estudi exhaustiu. Actualment en el mercat hi ha tres sistemes operatius 
mòbils que pràcticament acaparen el 100% dels dispositius, cadascun dels 
quals té una sèrie d’avantatges i d’inconvenients pel que fa a accessibilitat. 
Ho repassarem a continuació:
 
Windows Phone: És el sistema minoritari ja que el percentatge de dispositius 
en el mercat és molt petit, té algunes opcions d’accessibilitat com el fet de poder 
personalitzar la pantalla al punt de deixar unes poques caselles grans amb les accions que ens interessa. 
També disposa d’accés amb veu per a les persones que no tenen afectació de la parla. No obstant això té 
una limitació molt important i és que no permet la connexió de dispositius externs com els joysticks.

IOS: Apple incorpora de sèrie en els seus dispositius Iphone i Ipad l’accés per a persones amb pro-
blemes motrius, fins al punt que és possible accedir amb commutadores (es poden veure aquestes  
característiques a https://www.apple.com/la/accessibility/ios/# motor-skills però no permet la con-
nexió de ratolí el que limita l’accés als usuaris de punter (joystick, ratolí, trackball), els més valents sal-
ten els controls d’Apple i aconsegueixen fer-lo servir gràcies a aplicacions no suportades pel fabricant. 
A més Apple ofereix als seus usuaris la possibilitat d’utilitzar la veu per a l’accés, així com un gran 
nombre d’opcions perquè el dispositiu llegeixi el que va passant, permetent així l’accés a persones 
amb dificultat de visió o de descodificació de la lectura. 

Android: És el sistema majoritari en el mercat espanyol, disposa de l’opció de lector de pantalla com 
IOS i d’accés per veu. També en la majoria dels dispositius és possible connectar un ratolí a través de 
l’entrada mini usb (la mateixa del carregador). A les persones que vulguin utilitzar un ratolí (trackball, 
joystick, etc.) a més d’escollir un dispositiu que permeti aquesta entrada també els recomanaria que 
aquest en disposés dels botons de sistema en pantalla, així gaudiran de major facilitat d’accés.

Android en sí mateix no disposa de moltes opcions d’accessibi-
litat per a persones amb afectació en la mobilitat, en canvi, en 
ser un sistema molt obert a desenvolupadors sí s’han creat per 
aquest algunes aplicacions que val la pena ressenyar:

Tecla Access: Permet l’accés total al mòbil mitjançant un scan-
ning. -Amialcance, Actualment en desenvolupament per part 
de la Fundació Vodafone i confederació Aspace, permet l’accés 
al mòbil mitjançant punter, polsadors i la modificació del toc. 
En l’actualitat està dissenyat una interfície per utilitzar WhatsApp. 

El programa hermes: que forma part de amialcance, és alhora un 
comunicador que pot dir els missatges o enviar-los per WhatsApp.  
Quan rebem un missatge, el sistema al meu abast el llegeix en 

veu alta, de manera que es fa accessible aquesta aplicació per a les persones que no han adquirit la 
lectoescriptura. Si algú està interessat en veure com podria fer anar el seu smartphone que no dubti 
a contactar amb el CRA ASPACE. Estarem encantats de col·laborar.

ACCÉS AL MÒBIL PER A PERSONES 
AMB PROBLEMES DE MOBILITAT

El CDIAP ASPACE (Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç) és un servei del districte de Sants 
- Montjuïc, que atén a nens i nenes d’entre zero i sis anys, que presenten trastorns del desenvolu-
pament o risc de patir-los, i a les seves famílies. En aquest sentit, també es realitzen tasques de 
prevenció i de detecció precoç.

Aquest Servei, concertat amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya 
des de l’any 1999, atén un promig de 470 infants cada any, que presenten diferents dificultats que 
interfereixen el seu desenvolupament.

En els darrers anys, relacionat amb una major 
sensibilitat amb el tema, s’han detectat més  
casos de trastorns del desenvolupament quines 
causes es podrien relacionar amb situacions 
de maltractament i abús sexual infantil. És per 
aquest motiu que, amb l’interès d’aprofundir 
sobre aquest tema i de compartir amb altres 
professionals, així com sensibilitzar a l’entorn, 
el CDIAP ASPACE va organitzar el passat dia 24 
d’octubre, la Jornada “Trencar el silenci. L’abús 
sexual a l’entorn de la petita infància”.

La Jornada, que es va celebrar a la Sala d’actes de 
La Pedrera, va ser inaugurada per la Consellera 
de Benestar i Família, la Honorable Sra. Neus 
Munté, pel President d’ASPACE Sr. Lluís Farrés 
i per la Directora Assistencial d’ASPACE, Dra. 
Anna Fornós.

Les aportacions dels ponents, màxims referents 
en aquest tema al nostre país, van ser d’una alta 
qualitat que es va correspondre amb una elevada 
participació de professionals (180 assistents) dels diferents àmbits de l’atenció a la petita infància. 
Aquesta jornada ha esdevingut la primera centrada en petita infància organitzada al nostre país.

Pel que fa a la organització de la Jornada, la coordinació científica va ser a càrrec dels professionals 
del CDIAP ASPACE i la tècnica va destacar per una esplèndida organització a càrrec d’ASPACET.

EL CDIAP ASPACE ORGANITZA UNA 
JORNADA SOBRE L’ABÚS SEXUAL 
INFANTIL EN LA PETITA INFÀNCIAActualitat

Joan Vidal i Rosa Coca
Coordinadors del CDIAP ASPACE

Àngel Aguilar
Director del CRA
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Des dels seus inicis ASPACE complementa els serveis que ofereix als seus usuaris amb 

un treball actiu d’investigació i recerca per tal de millorar els tractaments de les per-

sones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament. Jordi Jiménez és un 

professional de la casa que està impicat en el projecte Qualitat de Vida. A continuació 

ens l’explica: 

Un dels principals objectius d’ASPACE és aconseguir millorar els nivells de qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat dels nostres serveis i dels seus familiars.

Per tal d’assolir aquest repte, els darrers mesos de 2012 vàrem posar en marxa un projecte de qua-
litat de vida en el que els usuaris i les seves famílies fossin els protagonistes, complint així amb la 
missió, visió i valors d’ Aspace en la seva vocació de donar resposta a les necessitats de les persones 
amb discapacitat.

Els professionals de la salut i la discapacitat han perfilat des de fa temps quines són les caracterís-
tiques fonamentals del que es coneix com a qualitat de vida. S’ha fet molta recerca per extreure 
aquests trets comuns que conformen el concepte de qualitat de vida.

En el nostre cas, partint de tota la recerca feta i amb el reconeixement a l’esforç de tants anys, hem 
volgut donar un pas més i afegir que usuaris i famílies puguin decidir quins són per a ells els trets de la 
qualitat de vida més importants i més rellevants. La idea no és re-definir el concepte de qualitat, sinó 
partint d’aquest concepte conèixer els aspectes més importants per als propis usuaris. Així, es va crear 
un grup d’estudi en el que vam participar familiars i usuaris d’Aspace, als qual agraïm molt sincerament 
el temps i l’esforç que hi van dedicar, juntament amb alguns professionals dels diferents centres.

Els objectius d’aquest grup eren els següents:

Per assolir la primera fase d’aquest projecte el grup va crear una enquesta1  que es va passar a perso-
nes dels tres col·lectius per a poder fer el que es diu “triangulació”: usuaris, familiars i professionals. 

Primer vam seleccionar els principals conceptes que es fan servir en qualitat de vida, com és el cas 
de les vuit dimensions de Schalock y Verdugo, les dimensions del qüestionari SF-36, o també les que 
ha definit la OMS en el seu WHO-DAS. A partir d’aquí es va crear un formulari amb 38 preguntes que 
cobrien totes les dimensions de la qualitat de vida i en el qual es preguntava sobre la importància o 
el pes que tenia cada ítem en la qualitat del propi usuari.

Aquesta enquesta va ser resposta per 159 persones en total, dels quals 73 van ser familiars, 51 usuaris 
i 35 professionals. 

UN TAST DE RECERCA:
PROJECTE QUALITAT DE VIDAActualitat

• Conèixer quins són els trets de la qualitat de vida més importants per als 
nostres usuaris, familiars i professionals.

• Conèixer el grau de qualitat de vida actual dels nostres usuaris en aquells 
aspectes que han resultat més rellevants per a ells.

• Veure quines actuacions i iniciatives es poden posar en marxa per 
millorar justament aquests aspectes importants.

Com es pot veure es va incloure un petit perfil de discapacitat de l’usuari que era revisat pels 
professionals per mantenir un criteri comú a l’hora d’agrupar respostes en funció d’aquest perfil.  
Les preguntes estaven dividides en dues parts: les que feien referència als elements més contextuals 
o objectivables i les que pregunten sobre els elements més subjectius, com els emocionals, 
comportamentals, de relació amb altres, etc.

Una vegada es van analitzar les dades obtingudes, es va veure el següent:

• En els factors ambientals tothom dóna molta importància a aspectes que podríem dir de 
“benestar bàsic” per a la vida: la família, l’habitatge, els serveis i els diners, i a l’absència de dolor, 
sentir-se estimat, tenir bona salut i dormir bé, com a elements més subjectius i personals.

• Hi ha temes de la qualitat de vida en què hi ha grans diferències en el grau d’importància 
que donen els usuaris i familiars com són el temps lliure, la participació comunitària, els pisos 
tutoritzats per a la vida independent i el treball remunerat (en quan a elements del context), i els 
aspectes d’autodeterminació de la persona (decidir fites, defensar opinions, organitzar la pròpia 
vida) i tenir parella como a elements més personals.

• Aquestes diferències d’importància venen donades sobre tot pel grau de discapacitat de la 
persona. Les persones amb menys discapacitat valoren com a molt importants temes que per a 
les persones amb grans discapacitats tenen molt poca importància i al inrevés. 

En aquestes gràfiques es poden veure aquests elements:

SEgOnA fASE
Una vegada vam conèixer els temes importants per als nostres usuaris, vam buscar les eines 
adequades per valorar el nivell actual de qualitat de vida. Havíem d’escollir l’eina que avalués millor 
precisament els temes que havien sortit com a més rellevants a l’estudi anterior.

Després d’un estudi comparatiu, vam veure que, per a la població amb un perfil de discapacitat lleu, 
l’escala de qualitat de vida que millor valorava els temes importants era l’escala GENCAT de Shalock  
i Verdugo. A més, aquest instrument té l’avantatge de estar validat amb població catalana que assisteix 
a centres de dia, validació en la qual Aspace ja va participar en el seu moment. Per això, també hem 
pogut aprofitar les valoracions fetes en el seu moment i comparar-les amb les actuals, obtenint així 
una informació extra que ens ajuda molt a l’hora de planificar activitats o intervencions als centres.

En aquest moment estem recollint aquestes dades en tots els serveis d’Aspace als usuaris, familiars 
i professionals. També estem elaborant una eina per valorar les persones amb discapacitat més 
severa que valoren aspectes diferents que queden coberts per l’escala GENCAT. Al llarg d’aquest 
curs recollirem aquesta informació. En propers butlletins us anirem informant.

1 Podeu veure el model d’enquesta en el dors de la revista.




