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Com et sents a la teva nova llar?

– Rebeca C: Estoy contenta. Me gustan los monitores  
y estar con los compañeros. Me gusta mucho el Taller 
de Memoria y los ejercicios que hago.

– Raquel M: Yo al principio estaba un poco nerviosa pero 
ahora estoy mejor. 

Jordi, tú estàs content?

– Jordi: Sí (Somriu)

Cómo le véis vosotras?

– Raquel M: Le veo bien. Más tranquilo. Parece que come 
bien.

I tens moltes visites, oi Jordi?

– Jordi: Sí. Papa.

– Raquel M: Y también viene su tía.

Tenies ganes de venir?

– Rebeca C: Sí porqué la residencia donde estaba no me 
gustaba. Al principio estaba nerviosa pero ahora estoy 
más tranquila. 

– Raquel M: Sí que tenía ganas. Quería conocer a los 
compañeros que no conocía. 

Què ha representat per a tu venir a la residència ASPA-
CE? i per a la teva família?

– Rebeca C: Es importante para mi estar aquí porqué hago 
manualidades y actividades. Me he independizado. 

– Raquel M: Yo he venido porqué aquí estaré mejor. Es 
un sitio nuevo y me podré relacionar con compañeros. 
Mi madre me echa de menos pero nos vemos mucho. 
Poco a poco. 

Com estan sent els primers dies aquí?

– Rebeca C: Ahora ya estoy más tranquila. Hablo con mis 
compañeros y con las monitoras. Son muy cariñosas. 
Tengo un amigo especial, el Manu.

– Raquel M: Al principio nerviosa y con dolor de cabeza. 
También me costó dormir. Ahora poco a poco me es-
toy acostumbrando y me comunico cada vez más. Las 
actividades me gustan y me cuidan bien. 

T’agrada la piscina, Jordi?

– Jordi: Sí (somriu) 

Explica’ns quina relació tens amb ASPACE

– Rebeca C: Conozco ASPACE desde pequeña porqué 
venía al Centro Piloto. Tenía muy buena relación con 
las monitoras. Me enseñaron a escribir. También estu-
ve en Badalona. Me acuerdo mucho del Área de Infor-
mática con el Adrià. Escribíamos noticias.

– Raquel M: Desde los 3 años que iba al Centro Piloto. 
También he estado 15 años en el CO de Poblenou. Allí 
he estado muy bien pero creo que me noto mejor aquí. 

Des del CRA continuem escoltant els nostres usuaris, 

les seves famílies, els nostres companys d’ASPACE i a 

la societat en general per tal d’oferir un servei el més ajus-

tat possible a les nostres possibilitats i a les necessitats 

de les persones. En aquest sentit el servei es va plantejar 

fer tractaments de rehabilitació en format grupal, ja que 

ens n’adonaven que hi havia objectius que es podien as-

solir d’una manera més satisfactòria i eficient de manera 

grupal, que no pas individual.

Així doncs el CRA acull 6 grups d’entre 4 i 6 usuaris, d’en-

tre 6 i 20 anys, que tenen interessos i edats semblants. 

D’una banda s’aconsegueix optimitzar el servei ja que 

podem atendre més usuaris en el mateix temps, però  

sobretot la feina col·laborativa que fan entre ells, les rela-

cions que estableixen i la il·lusió amb la qual hi assisteixen 

fa que el seu rendiment sigui molt més alt.

Per exemple en el grup de 

grans la majoria dels usuaris 

assisteixen a instituts ordi-

naris, un entorn extremada-

ment difícil per tots els joves 

així encara més si en tenen 

alguna dificultat. En el grup han tro-

bat companys que són com ells i que 

tenen interessos semblants. Entre tots ells 

han consensuat que voldran fer una sortida, ara estan 

decidint a quin lloc, quants diners en necessitaran, com 

hi aniran o quines coses faran allà, la qual cosa coinci-

deix  amb els objectius de treball que teníem amb ells, és  

a dir millorar la seva autonomia personal. Al llarg de les 

sessions es fa servir la tecnologia disponible al centre per 

treballar tots aquests aspectes.

                                  ENTrEvISTEm 
TrES PErSoNES QuE hAN 
ENTrAT fA uNS DIES: 

SoBrE EL CENTrE DE rECurSoS  
I TECNoLoGIA DE SuPorT:

Aquest darrer trimestre s’han omplert les últimes places 

que faltaven arribant-ne a un total de 45 usuaris.

Raquel Martínez Rebeca Corbacho Jordi Portella
24 anys29 anys39 anys



La Sara, una noia de 27 anys amb paràlisi cerebral 
realitza un cop per setmana teràpia aquàtica amb 
la miriam, fisioterapeuta del servei. fa quatre anys 

que van començar a treballar juntes en una piscina.  
Enguany, amb la creació d’aquest servei estan realit-
zant els tractaments a la piscina del CIm.

Amb aquesta nova iniciativa pretenem compartir 

experiències i maneres de treballar entre els usua-

ris i professionals dels diferents centres, emprant les 

arts escèniques com a eix dinamitzador al llarg de tot 

el curs. Ens hem distribuït en cinc grups diferents, ca-

dascun treballant una temàtica concreta: l’orquestra, la 

màgia, el cinema mut, el lipdub i diari d’un resident. Al 

llarg d’un cicle de cinc setmanes  cadascun dels grups 

enregistra un curtmetratge sobre una història diferent. 

En finalitzar aquest projecte, organitzarem una gala per 

fer l’estrena dels curtmetratges i poder mostrar el fruit 

del nostre treball.

 

Els professionals valorem 

l’activitat molt positiva-

ment perquè hem explo-

rat les diferents capacitats 

d’expressió corporal, sen-

sorial i emocional, a través 

d’una activitat creativa 

que intenta explicar les 

dificultats que ens podem 

trobar en el canvi de vida 

que suposa anar a viure a 

la residència.

Per als voluntaris que ens han donat suport ha estat una 

experiència nova i enriquidora. I estaran encantats de 

poder seguir participant d’aquesta experiència.

I els usuaris han valorat molt positivament l’activitat. 

S’han sentit molt bé, els ha agradat retrobar-se amb 

companys d’altres centres. Ens han dit que els agra-

daria repetir l’any vinent. Els ha agradat actuar i tam-

bé disfressar-se. Ens diuen que han après a conviure  

i a respectar les diferències de tothom.

Només ens queda expressar la nostra satisfacció  

en veure l’esforç i compromís dels nois i noies que han 

participat en aquest primer projecte d’arts escèniques, 

així com dels professionals implicats. També volem 

agrair l’acolliment i la infinita paciència que han tingut 

els residents i treballadors del CIM.

Aquest darrer trimestre de l’any comencem les 

noves activitats de Grups de Lleure amb més de 50 

inscripcions i amb la perspectiva que augmentin l’any 

vinent amb l’entrada de nous usuaris a tots els nostres 

centres. És per això que aquest any ens plantegem 

nous reptes, amb monitors que s’incorporen a equips 

ja consolidats i que aporten idees renovades, per tal 

de proporcionar als usuaris el suport necessari per 

fer gaudir del temps lliure, de la forma més autònoma 

possible, fomentant la inclusió social.

També comencem les estades de respir familiar. Aquest 

any tenim com a novetat la incorporació de noves 

instal·lacions, així anirem alternant, entre l’alberg l’Esplai 

i l’alberg Pere Tarrés. Aquest fet possibilitarà variar 

l’entorn i les activitats, segons la demanda dels nois i les 

idees dels professionals, tot i que ens mantindrem amb 

el mateix equip de monitors d’anys anteriors. 

Esperem que gaudiu, igual que nosaltres, d’aquest nou 

any que comença. Properament us anirem informant 

de totes les novetats de Lleure!

“ArTS ESCèNIQuES”

SErvEI DE TEràPIA AQuàTICA 

a les instal·lacions del Centre Integral Montjuïc (CIM)

Sóc membre de l’equip de rehabilització d’ASPACE 

i professor de la FCS Blanquerna URL. L’any 2008 

m’inicio en la investigació de l’aplicació de les ones de 

xoc (polsos acústics d’alta pressió en un espai de temps 

molt curt) pel tractament de l’espasticitat amb pacients 

amb dany cerebral. Els resultats de l’estudi són positius de 

forma aïllada, on els pacients milloren el seu to muscular 

fins a dos mesos. 

És conegut per tothom, els beneficis de la toxina botulínica 

pel tractament de l’espasticitat, però també l’ansietat que 

provoca en alguns pacients quan han de ser infiltrats. 

Per aquest motiu surt aquest projecte, el meu doctorat, 

consisteix en fer un estudi comparatiu sobre l’aplica-

ció d’ones de xoc i toxina botulínica pel tractament de  

l’espasticitat en pacients amb dany cerebral. És un es-

tudi Pilot creuat i aleatoritzat on han participat 70 pa-

cients amb dany cerebral amb edats compreses entre 

5 i 55 anys.

La hipòtesi de l’estudi és si les ones poden ser una bona 

alternativa a la toxina o bé un bon complement. La varia-

ble principal ha estat l’avaluació de l’espasticitat, i com  

a co-variables, el dolor, si varia el fet de tenir un tipus 

de lesió o un altre i la percepció i experiència viscuda 

pels pacients, que també seran valorades. Els resultats 

han estat analitzats al departament de recerca i inves-

tigació clínica de l’Hospital de Sant Pau (IIB).

“La verdad es que el proyecto me gusta, me 
saca de la rutina diaria, me gusta actuar,  

ver a gente nueva, comer en el CIM todos 
juntos, salir a la terraza a hablar de nuestras 
cosas, me gusta ayudar a mis compañeros.”

En aquest darrer trimestre de l’any, 

els professionals i usuaris dels 

CENTrES DE BADALoNA,

de la rESIDèNCIA i de PoBLENou 

C
T

O
’S

 I
 R

E
S

ID
È

N
C

IA
 /

 D
a
n

i 
R

o
y
o

L
L

E
U

R
E

 I
 R

E
S

P
IR

 /
 A

n
n

a
 M

a
n

g
a
s El Servei de

Des del mes d’octubre ASPACE ofereix un 

“M’agrada fer fisioteràpia a la piscina perquè l’aigua em relaxa i em sento millor. Hi ha menys gravetat 
i em resulta més fàcil fer certs exercicis d’equilibri. La Míriam coneix molt bé la meva esquena i la 

domina molt. A més a més, la relació és molt bona i també m’ho passo molt bé amb ella.” 

“Quan surto de l’aigua em noto més cansada, perquè, encara que no ho sembli, dins de 
l’aigua treballo molt més que a fora. A la meva vida diària em moc en cadira de rodes, però 

a la piscina entro caminant, i durant la sessió ho faig gairebé tot de peu”.

LLEurE I rESPIr

Durant els darrers anys la teràpia aquàtica està ad-

quirint un paper molt important dins de l’àmbit de 

la salut. És àmpliament conegut l’aspecte educatiu i lú-

dic del medi aquàtic i cada cop més s’està reconeixent 

l’aspecte terapèutic. Aquest medi aporta múltiples be-

neficis físics (força, equilibri, control postural) i psicolò-

gics (benestar emocional, diversió,...)

Aquest servei va dirigit a oferir un complement tera-

pèutic a tot el col·lectiu de persones amb qualsevol ti-

pus de diversitat funcional, amb l’objectiu de potenciar 

al màxim les capacitats de cada individu, eliminant o 

disminuint aquelles barreres que ens trobem quan rea-

litzem fisioteràpia en el medi terrestre. Les instal·lacions 

del CIM compten amb una piscina de teràpia d’11,5m x 

5,5m i una profunditat de 1,2m. És una piscina climatit-

zada amb una temperatura de 33oC i totalment adapta-

da i accessible a persones amb mobilitat reduïda.

L’aigua ens ofereix algunes avantatges a l’hora de  

treballar. El principi de flotació ens proporciona una 

major llibertat de moviment; el pacient és més dinà-

mic dins de l’aigua i amb un esforç menor és capaç de 

realitzar moviments que fora de l’aigua serien més di-

fícils de dur a terme. El recolzament que ens dóna l’ai-

gua permet augmentar la distància entre el pacient i el  

fisioterapeuta, fent que aquest sigui més actiu i inde-

pendent. Els moviments dins l’aigua són més lents i més 

previsibles, per tant el pacient disposa de més temps 

per reaccionar davant d’un desequilibri.

La pressió hidrostàtica, és la pressió que realitza l’aigua 

sobre totes les parts del cos. Aquesta provoca un aug-

ment de l’estimulació propioceptiva, que es tradueix en 

un major reconeixement de totes les parts del cos i dels 

moviments que es realitzen dins l’aigua. La sensació de 

seguretat que viu el pacient, degut a la inexistència de risc 

de caiguda és un factor que considerem molt important.

Des d’un punt de vista psicològic, la motivació del pa-

cient també és un punt important, ja que aquest espai 

ens proporciona un entorn lúdic relacionant la rehabili-

tació física amb el benestar psicològic. 

hem iniciat un nou projecte conjunt, anomenat

APLICACIó D’oNES DE xoC 
vs. ToxINA BoTuLíNICA
per al tractament de l’espasticitat: alternativa o  

complement? Estudi Pilot creuat i aleatoritzat 
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està en creixement i any rere any veu com  

augmenten el nombre d’inscripcions així com 

l’equip que en forma part.



IGNASI fELIu, éS SoCI DE fINQuES fELIu, uNA EmPrESA DEDI-

CADA A L’ADmINISTrACIó DE fINQuES A BArCELoNA I A SANT 

CuGAT. ASPACET PorTA A TErmE TrEBALLS DE rEProGrA-

fIA I ACTuALITzACIó DE LES BASES DE DADES. S’hA ENDINSAT 

EN EL ProJECTE DE DoNAr oPorTuNITATS LABorALS A LES 

PErSoNES AmB PAràLISI 

CErEBrAL, CoNTrACTANT 

ELS NoSTrES SErvEIS.

Per a mi és una satisfacció poder col·laborar generant fei-

na per a ASPACE. Penso que només hauríem d’apel·lar a 

l’Administració en els aspectes que la iniciativa ciutada-

na no arriba. És més eficient i genera més satisfacció a 

les persones disposades, amb ganes i actitud per ajudar.  

A Feliu estem encantats de col·laborar en aquest projec-

te buscant feina que puguem externalitzar cap a ASPA-

CE. L’experiència està sent molt positiva, tant per part 

dels nostres treballadors que estan disposats a canviar 

les seves tasques i processos de treball, com per part dels 

clients que veuen, en aquest canvi, l’acció social de Feliu.

L’ESThEr éS LA ProPIETàrIA D’uN NEGoCI 

D’ESTèTICA AL voLTANT DEL BArrI DE SANT 

GErvASI. EL CENTrE ES DIu  BoDy CArE ESTèTI-

CA. ELLA ENS hA CoNfIAT EL BrANDING DE LA 

SEvA mArCA I L’APLICACIó GràfICA EN ToTS 

ELS àmBITS DE LA ComuNICACIó.

Estic  molt agraïda per tot el que heu fet per Body Care. 

Sou un bon equip i molt professionals. M’heu ajudat mol-

tíssim. Us felicito per tota la feina. Moltes gràcies.

LA GEmmA vA vENIr ACoNSELLADA 

PEr uNA ProfESSorA D’ArT I EDu-

CACIó ESPECIAL DE LA uAB QuE 

hAvIA CoL·LABorAT AmB L’ESCoLA 

EN ELS ProJECTES DEL mNAC D’INCLuSIó SoCIAL. éS LA Pro-

PIETàrIA D’uN ESPAI CrEATIu BASAT EN L’EDuCACIó CrEA-

DorA, “DIfErENT”.  ES DIu “LA CAPSA DE CoLorS”. ELLA éS 

DoCENT I ES DEfINEIx Com ASSISTENT DEL JoC DE ToTES LES 

PErSoNES A TrAvéS DELS TALLErS D’ExPrESSIó DE PINTurA 

I fANG AL SEu TALLEr, uN ESPAI INCLuSIu  PEr INfANTS, ADo-

LESCENTS I ADuLTS. 

“La Capsa de Colors, és un espai diferent, i es caracteritza 

per acceptar sense judicis ni models a totes les persones. 

Necessitava unes llibretes  i em van parlar del centre es-

pecial de treball d’ASPACE, i no ho vaig dubtar ni un mo-

ment. Veure com una idea es materialitza sempre és molt 

satisfactori. Ara tenim unes llibretes personalitzades, 

ecològiques i amb un valor social.  Són molt especials per 

mi i per a totes les persones que les utilitzen, i ens agrada 

saber que estan fetes per persones diferents i úniques 

com cada un de nosaltres. Gràcies.”

EL JorGE éS EL PArE DE LA mArIA, 

uSuàrIA D’ASPACE QuE vA INSPIrAr LA 

CrEACIó D’uNA fuNDACIó QuE PorTA EL 

SEu Nom I D’hEmIwEB, uNA ASSoCIACIó 

D’hEmIPArèSIA INfANTIL DEDICADA A 

L’ATENCIó DELS INfANTS I fAmíLIES QuE CoNvIuEN AmB LA 

hEmIPArèSIA.  voLIA uN  CALENDArI ExCLuSIu PEr A ELLS, 

PErQuè LI vA ENCANTAr EL CALENDArI D’ASPACE 2014 QuE 

vA DISSENyAr I ProDuIr EL CET. vA vENIr A vEurE’NS I ENS 

vA CoNTAGIAr LA IL·LuSIó QuE TENIA PEL ProJECTE. 

“La nostra és una associació “nativa digital” que serveix 

a les famílies per estar a prop d’altres famílies, intercan-

viar informació, experiències i emocions, i també de 

“connector” per fer xarxa amb totes les entitats amb les 

que tenim coses en comú, com Aspace, i ens fa especial  

il·lusió que feu el nostre calendari, no només per la qua-

litat i el disseny (excel·lents), si no perquè estem con-

vençuts de que aquesta primera col·laboració amb el 

CET és el principi d’una llarga amistat.”

Des de l’any 2001 l’Ajuntament de Barcelona ani-

ma als centres educatius de Barcelona a fer les  

Escoles+Sostenibles, com a projecte d’educació, parti-

cipació i implicació cívica. 

(BcnE+S) és un programa pensat per facilitar la implica-

ció dels centres educatius en l’ambiciós projecte d’ima-

ginar i construir un món millor i més sostenible, aprenent 

i actuant en xarxa per transformar l’escola i la ciutat.

Aquest nou curs l’escola ASPACE seguirà formant part 

de la xarxa Escoles + Sostenibles mitjançant la renova-

ció del pla triennal que va signar pel període 2012-2015 

i que s’extendrà fins el 2018.
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ENGuANy EL CENTrE ESPECIAL DE TrEBALL 
ha captat nous clients realitzant treballs diversos. Aquí teniu els seus testimonis:

· Continuar desenvolupant i millorar el treball de gestió 
de residus: recollida selectiva de paper i cartró, plàs-
tic, matèria orgànica i piles usades. 

· recuperar i mantenir l’hort escolar

· Crear una comissió coordinadora en la que s’impliqui 
el màxim de persones que formen part de la comuni-
tat educativa

· fer compostatge  

· Participar en el projecte d’embolcalls + sostenibles

LA NoSTrA ESCoLA  PArTICIPA EN EL 
ProGrAmA BArCELoNA ESCoLES + SoSTENIBLES  

En aquest nou pla triennal ens proposem les següents fites:

“

“

“

“

“

“

“

“


