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1. SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Sr. Lluís Farrés Cardoso
President de l’Associació

U

n any més ha arribat el moment de compartir amb tots vosaltres
el balanç de l’any a la nostra associació.

A la memòria hi trobareu un recull detallat de tot el que hem pogut
fer al llarg d’aquests dotze mesos. Se’m fa molt difícil destacar alguna
de les fites aconseguides sense córrer el risc de no fer justícia amb
molts i molts projectes, molts i molts esforços que els diferents equips
de l’associació han fet durant l’any. Una de les dades més destacades
d’aquest darrer any ha estat sense dubte la posada en marxa del servei
de la residència, el creixement important dels serveis, de les persones
ateses i dels professionals i voluntaris que fan possible caminar cap a
la consecució dels nostres objectius: volem que ASPACE sigui una entitat de referència en l’atenció a persones amb paràlisi cerebral, en la
formació dels professionals i en l’experiència, qualitat i excel·lència de
servei, i tot això ho volem fer essent fidels als nostres valors: respecte, compromís, solidaritat, innovació, eficiència, excel·lència, flexibilitat
i adaptació a les necessitats individuals.
Aquest any vull destacar per sobre de tot el compromís, l’esforç,
la dedicació i la voluntat de millora de tot l’equip, de les 257 persones
que avui treballen a ASPACE, 65 de les quals s’han incorporat durant
aquest darrer any amb motiu de la posada en funcionament de la residència. A tot aquest equip humà també hi hem d’afegir la feina dels
72 voluntaris que han col·laborat d’una manera o altra en els diferents
serveis. En aquest moment de creixement és molt important reconèixer
la tasca feta per tots els equips i pels seus responsables per fer que tots
els centres i serveis funcionin amb la mateixa sintonia. D’aquesta manera ens assegurem que les persones amb paràlisi cerebral i les seves
famílies se sentin acompanyades amb l’esperit i la filosofia que caracteritza ASPACE i que els nostres fills estiguin sempre atesos amb professionalitat, estimació i rigor, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat
de vida, reconfortar les famílies i fer de l’organització un lloc on la gent
vol treballar i on té oportunitats de creixement professional i formatiu.
Moltes felicitats a tots i totes, moltes gràcies a tots els amics d’ASPACE
per fer tot això possible, moltes gràcies a tots els socis pel suport
i l’empenta i, finalment, moltes gràcies als usuaris perquè són el motor
de l’associació i ens ensenyen el camí: tot el que passa a ASPACE és
per a ells i elles i ho hem de fer amb tots i cadascun.
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2. PRESENTACIÓ

Fites aconseguides 2015
• Hem ampliat la cartera de serveis

• Major participació a les xarxes socials,

i suport concertant 45 places a la residència i ampliant les places dels centres
de teràpia ocupacional.

amb un increment del 66% de «m’agrada» al facebook i un increment del 85%
de visites a la web.

• Viabilitat i sostenibilitat de l’entitat.

• Passem satisfactòriament l’auditoria en

• Continuem treballant per garantir la

protecció de dades, avalada per Faura-Casas.

qualitat de vida i la qualitat de serveis
dels nostres usuaris.

• Creació de les aplicacions que perme-

• Hem inaugurat el Centre Integral Montjuïc.

tran oferir més i millors serveis als nostres usuaris i pacients i modernitzar la
gestió de l’Associació.

Reptes de futur 2016
• Implantar progressivament un sistema

• Incorporar una metodologia de treball

de gestió de la qualitat dels nostres serveis, que doni resposta a la voluntat de
millora contínua.

• Informatitzar i modernitzar els proces-

estable a l’organització que inclogui de
forma sistemàtica els valors ètics en
l’atenció a les persones que atenem des
d’ASPACE i adaptar les pràctiques assistencials als mandats de la Convenció Internacional dels Drets de la persona amb
discapacitat.

sos de gestió de les persones, tant usuaris com treballadors.

• Elaborar un codi ètic que regeixi les

• Revisar i potenciar el model d’atenció a

pràctiques dels nostres professionals en
l’atenció a la persona amb discapacitat.

• Elaborar un pla de comunicació de l’entitat.

la persona i de treball de l’entitat, garantint una visió única i compartida per part
de l’equip multidisciplinari.
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3. QUI SOM?
ASPACE és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1961 per un grup de pares amb la missió
d’atendre les persones amb paràlisi cerebral amb
un model assistencial innovador que ja integrava
la multidisciplinarietat en el tractament i rehabilitació de la persona.

VALORS

MISSIÓ

VISIÓ

L

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

Paqui Hernández García
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Sra. Anna M. Aurell Armengol,
Sr. Carles Clua Clua, 		
Sra. Carmen López Iglesias 		
i Sr. Josep M. Roch Llamas

Direcció Serveis
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Míriam Torrella Raymond
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4. ÒRGAN DE GOVERN
La Junta directiva és l’òrgan de govern de l’Associació
per delegació de l’Assemblea General i té entre
les seves facultats representar, dirigir i administrar
l’Associació així com vetllar pel compliment de la
finalitat social.
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ASPACE desenvolupa la seva activitat amb vocació
de millora contínua i d’innovació, incloent-hi l’activitat docent.

m
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Aquesta atenció té un caràcter multidisciplinari
i abasta els àmbits sanitaris, educatius i socials, al
llarg del cicle vital de les persones ateses, oferint
una cartera de serveis ajustada a les necessitats de
les persones tenint en compte també criteris de
sostenibilitat.

en

a 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.
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5. ELS NOSTRES USUARIS
I ELS NOSTRES RECURSOS HUMANS
Usuaris

Treballadors
PERSONES ATESES EN ELS
SERVEIS DE SALUT I REHABILITACIÓ
CCEE

CDIAP

2204

670

usuaris

TOTAL

usuaris

Núm. de professionals
300

2874

41 No assistencials

+33%

257

Aquest increment de contractacions de
personal és degut a la posada en marxa
del nou recurs residencial

192

197

usuaris

216

CTO’S

86

91

usuaris

usuaris

TOTAL

222

RESIDÈNCIA

45

usuaris
permanents

la qual cosa dóna una idea de les necessitats
de suport que tenim als nostres centres.

Quant a la comunicació, més del 58% de les persones poden parlar i el 23% necessita grans
ajudes per fer-ho.
Quant a la mobilitat, el 40% necessita grans ajudes o ajuda total, per realitzar les transferències
habituals, el 54% utilitza cadira de rodes i d’aquests, el 57% necessita suport total per desplaçarse amb ella.
En les activitats de la vida diària, el 53% necessita grans ajudes per arreglar-se en general,
el 64% per vestir-se i el 25% només per menjar.

10

145
0

Inici
2015

52

Finals
2015

26%

74%

usuaris

PERFIL D’USUARI D’ASPACE
El perfil de funcionament queda definit pel grau
d'autonomia que les persones poden exercir
en diferents àrees de la seva vida quotidiana,

Plantilla
mitjana anual

Assistencials

PERSONES ATESES EN ELS NOSTRES
SERVEIS DE FORMA PERMANENT
ESCOLA

Un increment de
contractació de
65 persones

PERFILS ASSISTENCIALS. Permeten atendre la
persona i la seva família des de la vessant biopsicosocial: metges de diferents especialitats, psicòlegs,
fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, infermers,
logopedes, treballadors socials, mestres, monitors
(d’esports, de tallers) i auxiliars i cuidadors. També
hi ha altres especialistes com musicoterapeutes que
estan contractats en plantilla.
PERFILS NO ASSISTENCIALS. També comptem
amb gestors de centre i personal de serveis generals (Administració, RRHH, TIC, Manteniment).

Voluntaris

72 voluntaris
Els nostres voluntaris han donat suport a les activitats de tots els serveis d’ASPACE: lleure i respir,
centres de teràpia ocupacional, residència, escola
i serveis d’esports.

FORMACIÓ ALS TREBALLADORS

57

accions
de formació

486

hores de formació del total
de les accions formatives

28,58 hores de formació /participant
S’ha comptat amb formadors externs però també
s’ha apostat per la figura del docent intern, expert
en àrees tècniques i que és capaç d’aplicar la seva
experiència pràctica al dia a dia i realitat dels usuaris de la nostra entitat.

3,78 / 4
Valoració general de la formació
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6. CARTERA
DE SERVEIS
D’ATENCIÓ
A LES PERSONES
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
PEDAGÒGICS
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
L’escola d’educació especial ASPACE atén alumnes
d’entre els 3 i els 21 anys afectats de paràlisi cerebral i/o altres patologies del desenvolupament. En
l’actualitat tenim concertades amb el Departament
d’Ensenyament 12 unitats (2 d’educació infantil
i 10 de primària).

Serveis de Salut
i de Rehabilitació
CONSULTES EXTERNES
I SERVEIS INTERNS
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. Tanmateix es presten serveis
de fisioteràpia, teràpia ocupacional i logopèdia integrades a l’escola, als centres ocupacionals i al centre
especial de treball ASPACET.

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

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

Serveis
ComunitaRIS
CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL
BADALONA i POBLENOU
Proporcionen serveis de teràpia ocupacional i ajustament
social i personal.

SERVEIS DEL CENTRE
INTEGRAL MONTJUÏC
Centre que integra diversos espais de rehabilitació i ús
compartit per a tots els usuaris d’ASPACE, a més d’una
residència, un centre de teràpia ocupacional, servei de fisioteràpia, esports, lleure i respir.

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 D’ESPORTS
Servei d’esports i manteniment físic que
complementa el servei de rehabilitació.

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.
12
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Moments dels usuaris realitzant diverses activitats en els centres

Associació ASPACE | Memòria 2015

7. SERVEIS
DE SALUT I DE
REHABILITACIÓ
14

L

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

15
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SERVEI DE REHABILITACIÓ EXTERNA

CCEE

Total d’actuacions realitzades

CONSULTES EXTERNES

L

59.890

27%

Aquests serveis estan adreçats al desenvolupament de programes i activitats rehabilitadores per
a persones amb paràlisi cerebral i patologies afins.
Els tractaments es realitzen en forma de sessions
periòdiques i sempre lligades a les necessitats de
cada cas.

SERVEIS D’ATENCIÓ
AMBULATÒRIA ESPECIALITZADA

D

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

Primeres visites		
Segones visites		
Control terapèutic		
Teràpia psicològica
Exploracions complementàries		

222
3715
1906
1379
1941

’objectiu d’aquest servei és donar tractament
de fisioteràpia, teràpia ocupacional i logopèdia
a persones integrades a l’escola ordinària i adults
integrats en centres ocupacionals, centres especials
de treball, en el seu domicili, etc.

9.163
actuacions

15%

atenció
ambulatòria

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

16.446
actuacions

2%

Els centres on es fa aquest tipus de tractament són:
AMBULATORI ASPACE BILBAO
C. de Bilbao 95-97. 08005, Barcelona
Pacients atesos 40

AMBULATORI ASPACE BADALONA
Av. Marquès de Montroig 48. Badalona
Pacients atesos 46

AMBULATORI DE CENTRE PILOT
C. dels Tres Pins 31-35. 08038, Barcelona
Pacients atesos 179

AMBULATORI ASPACE NUMÀNCIA
CENTRE DE RECURSOS I AJUDES TÈCNIQUES
C. de Numància 137-139. 08029, Barcelona
Pacients atesos 209

rehabilitació
externa

S’han atès un total de

Hem atès 1.730 pacients amb 9.163 actuacions.

474 pacients.

S’han fet un total de 16.446 actuacions,
de les quals 250 han estat d’atenció domiciliària.

SECCIÓ D’HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

A

quest servei du a terme tractaments intensius
i continuats a persones amb paràlisi cerebral
i altres patologies del desenvolupament.

Les necessitats que presenten els pacients precisa
d’un treball interdisciplinar i d’una complementació
de les actuacions.

S’han realitzat un total de 33.286 intervencions.
Un 5,70% més que l’any anterior.
16

33.286
actuacions
hospitalització
parcial

56%
L’activitat assistencial es detalla atenent quatre grans tipologies de serveis:

Són funcions d’aquest servei: tractament clínic
intensiu, rehabilitació i readaptació activa en l’entorn socio-familiar, suport socio-familiar, coordinació amb els diferents serveis sanitaris, socials
i educatius per garantir la continuïtat assistencial,
reeducació de les dispràxies, logopèdia, reeducació de les disfàsies, sistemes alternatius de comunicació, teràpies ortopèdiques (valoració d’ortesis
i guixos), farmacològiques (tractament amb toxina
botulínica) i psicològiques, visites domiciliàries.

PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES

995

prestacions
complementàries

27
Motlles de guix		 16
Infiltracions toxina botulínica		 492
PAOs
448
Visites domiciliàries interdisciplinàries		 12
Fèrules hipercorrectores		

P

el que fa a les prestacions complementàries s’ha
de destacar la consolidació del tractament amb
aplicació de la toxina botulínica per tal de millorar
l’espasticitat secundària a la paràlisi cerebral.

S’han realitzat un total de 995 actuacions i prestacions.
Un 1,22% més que l’any anterior.
17
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CDIAP

CRA

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç

Centre de recursos i tecnologia de suport
S’han atès un total de

E

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

En un equip multidisciplinari, format per professionals especialitzats com metges neuropediatres,
psicòlogues, logopedes, fisioterapeutes i treballadora social, i en el marc d’un treball interdisciplinari
i alhora transdisciplinari, la intervenció es realitza
tant de forma directa amb el nen i la família, com
indirecta a través d’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 la relació
creixent amb altres departaments i organismes com
el Departament de Justícia i altres organismes com
ONCE, CREDAC, Fundació Concepció Juvanteny,
Càrites, etc.
NOMBRE DE PRIMERES VISITES

300

285

269

250

226
200
18

2013

2014

2015

usuaris de forma individual.

20

sessions de demostració del pis entre grups d’estudiants de cicles
formatius, universitats i professionals.

Districte 3
Sants-Montjuïc

3683

Un total de
sessions d’assessorament
i rehabilitació, tant en el nostre centre com a
domicilis, escoles o altres centres.

Durant aquest any 2015,
s’han atès

670

PROJECTES DESTACATS

infants i les seves famílies.

233
nenes
437
nens

ACTIVITATS
DESTACADES
• Per tal d’adaptar-nos als nous requeriments del
Departament de Benestar i Família hem iniciat el
procés d’acreditació a un sistema de gestió de la
qualitat de l’assistència.
• S’han iniciat quatre grups terapèutics, dos de psicomotricitat i dos de logopèdia que donen continuïtat als dos grups que ja estaven funcionant.

+6%

217

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

• Projecte Aspacenet: participació a la comissió de
noves tecnologies i comunicació de la confederació ASPACE.
• Projecte SEPA, amb l’objectiu de valorar la sedestació i el posicionament dels usuaris per tal de millorar la salut i la participació activa.
• Projecte de plataforma de cadires de rodes per
millorar la mobilitat dels nostres usuaris.
• Manteniment de l’espai amb l’adquisició de material per millorar les intervencions, especialment el
racó sensorial.

• S’ha assistit a diferents fires i congressos per tal
de mantenir actualitzats els nostres coneixements
sobre productes de suport. A més a més hem
compartit els nostres coneixements com a docents en diferents cursos o ponències.
• Atenció als centres propis d’ASPACE, on hem
participat incloent-nos en els equips terapèutics
aportant la nostra especificitat en el coneixement
dels recursos tècnics, oferint un suport setmanal
als tallers, CIM i a l’escola. Suport tècnic als serveis
que ens ho han requerit.
• Sinergies amb altres entitats: Concert amb la fundació l’Espiga de Vilafranca en l’assessorament en
matèria de tecnologia per al suport a l’autonomia
personal.

• Participació a la plataforma d’entitats del districte
de Les Corts. Participació a l’espai d’inclusió del
barri de Les Corts.
19

Moments dels alumnes realitzant diverses activitats a l’escola.

Associació ASPACE | Memòria 2015

L

8. Serveis
PEDAGÒGICS
20

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

21
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EEE

TOTAL MATRÍCULA

28

Alumnes de 16 a 20 anys
ED. PRIMÀRIA
(CICLE SUPERIOR)

ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
En l’actualitat tenim concertades amb el Departament d’Ensenyament:

E

l concert educatiu ha estat renovat aquest any
2015 (Resolució ENS/1285/2015, DOGC núm.
6896, de 19.06.2015). La renovació d’aquest concert és per un període de 6 anys i té efectes a partir
de l’inici del curs escolar 2015/2016.
D’altra banda l’escola ha rebut del Departament
d’Ensenyament, per la Resolució ENS/94/2015 de
23 de gener (DOGC núm. 6800, de 30.01.2015),
una subvenció destinada al finançament de despeses de personal de serveis d’esbarjo, menjador
i transport.

96
places

12

unitats
(2 d’educació infantil
i 10 de primària)

Pla Terapèutic Individualitzat
Màxim coneixement de l’alumne.

CRITERIS
DE GLOBALITAT

EQUIPS INTERDISCIPLINARIS

Desenvolupem la nostra tasca educativa mitjançant equips interdisciplinaris que treballen
de forma unificada seguint criteris de globalitat
i tenint en compte les necessitats individuals
de cada alumne. La finalitat d’aquests equips
és arribar al màxim coneixement de l’alumne
22
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Alumnes de 12 a 15 anys
ED. PRIMÀRIA
(CICLE MITJÀ)

13

14,29%

Alumnes de 2 a 5 anys
ED. INFANTIL

30,77%

43
nenes

48
nens

30,77%

25

Alumnes de 6 a 11 anys
ED. PRIMÀRIA
(CICLE INICIAL)

27,47%

ACTIVITATS DESTACADES

• Participació en el projecte «Expressart-Museu
portàtil» del MACBA. Aquesta activitat forma
part d’un projecte que està pensat per dur-lo a
terme durant dos cursos escolars culminant amb
una visita al MACBA. Es tracta d’un conjunt de
propostes didàctiques amb una sèrie de materials
cedits pel Museu d’Art Contemporani de Barcelona. El projecte està pensat per acostar els nens
i nenes a l’art contemporani. L’objectiu d’aquest
any ha estat oferir als alumnes un mitjà d’expressió per poder comunicar idees, sentiments i emocions utilitzant diferents objectes que poden significar coses ben diferents.

• Participació en el projecte «Escoles + Sostenibles» de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta
d’un programa que implica els centres educatius
de la ciutat en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible,
començant per la intervenció en l’entorn més immediat. És una iniciativa de Medi Ambient i l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquest és el dotzè any que la nostra escola forma
part activa en aquest compromís, treballant per a
l’educació, participació i implicació cívica de tots
els col·lectius que en formem part.

• Participació en un programa de teràpia amb gossos amb l’associació Discan. Durant els mesos
d’abril, maig i juny els alumnes de tres grups-classe
de l’escola van poder gaudir d’aquesta activitat.

• Adquisició de 5 pissarres digitals interactives per
a l’escola gràcies a la col·laboració de Ramon
Molinas Foundation.

NECESSITATS
INDIVIDUALS

ALUMNE

per tal de poder organitzar el Pla Terapèutic
Individualitzat (PTI). 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.
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Moments dels usuaris realitzant diverses activitats.
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9. Serveis
ComunitaRIS
24

E

ls Serveis comunitaris vetllen per l’atenció a les
persones adultes amb programes específics de
teràpia ocupacional, rehabilitació, esports i lleure,
promovent l’autonomia de la persona usuària, la seva
socialització, participació i integració social i laboral.

25
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RESIDÈNCIA
E

nguany l’objectiu principal ha estat la posada en
marxa del centre i l’acompanyament tant dels
usuaris/es com de les seves famílies en aquest canvi
vital de gran càrrega emocional. Així, ens hem centrat en proporcionar als nous residents un ambient
acollidor i alhora tots els recursos per al desenvolupament d’aquesta nova vida, modificant i adaptant
l’entorn, revisant les pautes d’atenció, establint un
protocol mèdic i rehabilitador, dissenyant les dinàmiques diàries.
NOMBRE TOTAL USUARIS

Residència

CTO BADALONA

21
11

9
3

1

2%

25%

47%

20%

6%

< 20
anys

20-30
anys

30-40
anys

40-50
anys

>50
anys

DISTRIBUCIÓ
D’USUARIS SEGONS
GRAU DE DISCAPACITAT

CTO POBLENOU

18
93%

11
49%

PROJECTES DE COHESIÓ
ENTRE SERVEIS

DISTRIBUCIÓ
D’USUARIS
SEGONS EDAT

22
dones

51%

23
homes

0

0%
< 65-70%

3

7%

31%

62%

71-80%

81-90%

91-100%

dels usuaris
tenen més
del 80% de
grau de
discapacitat

ACTIVITATS DESTACADES
La residència s’ha organitzat entorn cinc àrees de treball principals: activitats, rehabilitació, atenció a la
salut, treball social i direcció. Destaquem el següent:

CONCERT DE FINAL DE CURS AL CENTRE INTEGRAL MONTJUÏC (CIM)
Els usuaris dels centres de teràpia ocupacional van
organitzar el concert de final de curs al poliesportiu
del CIM, acompanyats del seu musicoterapeuta.

Van assistir familiars, amics i professionals. Va ser
una jornada molt emotiva i es va gaudir d’una gran
participació cantant poemes i cançons.

• La Teràpia amb gossos amb la col·laboració de
Proyecto Tan Amigos. Cada divendres els professionals d’aquesta entitat vénen a la residència
a oferir-nos els beneficis d’aquesta teràpia, que
coordina l’àrea de fisioteràpia de la residència.
L’exercici físic, la millora del control motriu, la millora de l’autoestima i les relacions interpersonals i
l’entrenament cognitiu són només part dels beneficis d’aquesta teràpia.

• Les fites aconseguides en l’àrea de salut, coordinant els serveis de la residència amb els centres
externs d’atenció primària i especialitzats i establint les pautes i els protocols d’atenció a la salut
dels usuaris/es.

PROJECTE ARTS ESCÈNIQUES
Amb aquesta nova iniciativa hem compartit experiències i maneres de treballar entre els usuaris i
professionals dels diferents centres: els centres de
teràpia ocupacional i el servei d’acolliment residencial, emprant les arts escèniques com a eix dinamitzador al llarg de tot el curs. Vam organitzar-nos en
26

cinc grups, cadascun dels quals va treballar una art
escènica diferent: l’orquestra, la màgia, el cinema
mut, el lipdub i el diari d’un resident. Cada grup va
realitzar un curtmetratge sobre una història i una art
escènica diferent.

• Posada en marxa de la Sala multisensorial de la
residència, que permet treballar la integració sensorial dels estímuls d’una manera acurada i planificada.

• El treball en relació amb la socialització i l’oci dels
usuaris, aconseguint, per exemple, que tots vagin
a la platja durant l’estiu, que mantinguin el vincle
amb companys, que coneguin l’entorn, etc.

• L’atenció proporcionada a les famílies i el seguiment d’aquest procés de canvi vital.
• Taller d’artteràpia quinzenal.
27

Associació ASPACE | Memòria 2015

Associació ASPACE | Memòria 2015

TESTIMONI
La residència va obrir les seves portes el 2 de febrer
del 2015. En una primera fase es van cobrir 19 de
les 45 places en règim residencial. El primer grup
d’usuaris/es el formaven 9 homes i 10 dones. Durant
el mes d’octubre del 2015, en una segona fase, es
van cobrir les 26 places restants.

Testimoni del pare d’un resident

Primera fase - FEBRER

Segona fase - OCTUBRE

Es van cobrir 19 de les 45 places

Es van cobrir les 26 places restants

42%

58%

Procedència dels usuaris/es de la Residència ASPACE

6
4

CTO Poblenou

9%

Altres Residències

11%

5

Usuaris de domicili

17

13%

Altres
CTO, Escoles

87%

38%

dels residents
pertanyen a
l’entorn ASPACE.

2%
27%

1

Escola ASPACE

12

CTO Badalona

Objectius de futur

E

ls objectius de la residència de cara al
proper any se centren a consolidar el
projecte dissenyat, l’equip professional i millorar tot allò que hem pogut detectar durant aquest primer any. L’atenció centrada
en la persona i les seves necessitats serà el

28

punt clau envers el qual giraran els objectius
de totes les àrees. Així mateix, ens marquem
com a fita el treball conjunt amb les famílies,
amb la intenció d’augmentar la seva participació en el dia a dia dels seus fills/es.

Avui he somiat que el meu fill s’ha independitzat. Passem la vida procurant per ells i un
dia se’n van de casa sense més. El teu cor sent un buit que només es pal·lia quan penses
que «és normal» que se n’hagi anat, i a més a més ho ha fet amb uns amics fantàstics,
així i tot, els nostres dubtes i inseguretats romandran latents per sempre, el dubte de si
hem fet bé sempre hi serà. Però ja són grans i han de viure la seva vida. Pensant-ho bé
no s’estan de res, tenen una casa gran, amb piscina, gimnàs, poliesportiu, jardí i unes
vistes que ja voldrien per a si la majoria de barcelonins. A més, tenen quantitat d’amics,
que cada dia de la setmana els visiten i comparteixen activitats amb ells. Per si fos poc,
tenen un altre grup d’amics que els procuren tot el benestar del món, els atenen en
les activitats diàries, els mimen i cuiden perquè no els falti de res. O potser no era un
somni? Doncs no, no és un somni, és la realitat de la Residència ASPACE Montjuïc. Sí
que va ser un somni fa ja bastants anys, quan molts dels pares que han forjat la meravellosa realitat que ara tenim, pensaven que calia cobrir d’alguna manera la fase de la
«preocupació» a la qual ens enfrontem quan els nostres fills es fan grans. M’explico, en
la nostra singular vida com a pares, podríem dir que passem per tres etapes (això li he
sentit dir al nostre President d’Honor, Don Jorge de Pallejà Ricart): la de «l’esperança»,
la de «l’acceptació» i finalment la de la «preocupació». Al principi tenim l’esperança que
el nostre fill no estigui tan afectat com ens diuen els metges, després amb el temps
anem acceptant la realitat de la situació i fem l’impossible per estimular-lo i procurar-li
la millor vida possible, però sens dubte ens arriba també la inseguretat de pensar què
serà dels nostres fills quan nosaltres faltem, és a dir, al final entrem en la fase de la preocupació. Aquesta última fase, sobretot gràcies a l’esforç de tots, es mitiga en part amb
l’entrada en funcionament de la Residència ASPACE Montjuïc. Podríem dir que hem
començat a tancar un cercle de les nostres vides i la d’ells, al principi passant pel CDIAP,
després per l’Escola, després pels Centres Ocupacionals de Badalona o Poblenou, i ara
al final amb la Residència.
Ha passat ja un any i podem estar satisfets de com s’ha desenvolupat aquest primer
aniversari, però no per això deixaré de fer unes reflexions que em semblen importants.
La Residència és la casa dels 45 usuaris que l’habiten. És casa seva. Això ens ha de quedar clar a tots i sobretot als que som pares d’usuaris. No és la nostra casa, és la d’ells i
així ho hem de respectar. També hem de donar suport als professionals que treballen
amb els nostres fills. Ells segur que no ho fan com nosaltres, ho fan d’una altra manera.
Per no és ni millor ni pitjor. És diferent, i cal acceptar-ho així.
Mireu, la Residència és un món en petit on els seus habitants veuen, senten, parlen,
pensen, pateixen, riuen, tenen els seus problemes, pors i alegries, però sobretot moltes ganes de viure, de viure la vida que els ha tocat i de viure-la a la seva manera, per
aquesta raó hem de ser molt curosos amb la seva intimitat.
Sí us puc dir que, malgrat totes les nostres pors i inseguretats, penso que la decisió que
vam adoptar com a pares ha estat la correcta i estem molt i molt satisfets de com s’ha
desenvolupat aquest primer aniversari. Ha estat un any molt especial per al nostre fill
i sobretot per a nosaltres, que també hem après que fins i tot hi ha vegades que ells
poden estar i passar sense nosaltres.
Gràcies a tots els que fan possible el dia a dia dels nostres fills.
Jordi Portella
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CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL

POBLENOU
NOMBRE TOTAL USUARIS

DISTRIBUCIÓ D’USUARIS SEGONS GRAU DE DISCAPACITAT

18

Tota l’activitat del centre s’organitza a través de sis tallers:
UNESCO, RÀDIO, CINEMA, ECOLOGIA i VIATGEM.

13
dones
32%

TERÀPIA OCUPACIONAL
• Habilitats d’interacció i autonomia socials (HIAS),
Grup de mans, AVD (vestit/higiene/alimentació/
wc), biblioteca, activitat sensorial, hort, preparar
taules per dinar.

11
9

40
usuaris
68%

72,5%

27
homes

dels usuaris
tenen més
del 80% de
grau de
discapacitat

2

17

5%
< 65-70%

baixes

17 usuaris trasllat a la
Residència ASPACE
0 baixes voluntàries

12

22,5%

27,5%

45%

71-80%

81-90%

91-100%

altes

3 usuaris derivats de l’escola ASPACE
9 usuaris provinents d’altres recursos
(domicili, CTO...)

PROGRAMA D’AJUSTAMENT
PERSONAL I SOCIAL
SOCIALITZACIÓ
• Setmana UNESCO: el lema va ser «La Diversitat
Cultural» i per treballar-lo vam fer una conferència
sobre l’Islam, vam visionar la pel·lícula La bicicleta verda, vam fer un treball amb l’Institut veí (IES
Quatre Cantons) sobre la diversitat cultural; vam
elaborar un collage sobre les diferents cultures
treballades i finalment vam muntar una paradeta
solidària en col·laboració amb el Banc d’Aliments
de Barcelona.
• Presentació del 6è número de la revista EP!
ESTEM AQUÍ: vam comptar amb la presència del
Sr. Miquel Martí –antic coordinador de la UNESCO- ,
que ens va parlar sobre què significa pertànyer a la
UNESCO.

AUTONOMIA
• Visita al Museu Blau de Barcelona: exposició
«Animals Enverinats».
• Museu del Disseny: exposició «Invents que ens
poden canviar la vida».
• Camió d’Iberdrola a la Ciutadella, on vam participar en el Taller sobre energies alternatives.
MUSICOTERÀPIA
• Concert fi de Curs.
• Projecte Arts Escèniques.
ACTIVITAT ESPORTIVA
Teràpia aquàtica i jocs esportius.

• Jornada de portes obertes.
• Esdeveniments culturals: Castanyada, Postals nadalenques, Pessebre, Carnestoltes, Cuina, Taller
de disseny d’obridors imant com a regal nadalenc.

ACTIVITATS DE REHABILITACIÓ
• Fisioteràpia
30

ACTIVITATS D’OCUPACIÓ TERAPÈUTICA

• Logopèdia

REVISTA
• Aquesta activitat es pot considerar una «macroactivitat» transversal, ja que s’elabora cada any al
llarg de tot el curs, i ens proporciona temàtiques
i tasques per a altres centres d’interès. Dins la
revista trobem diferents apartats que han estat
treballats per àrees i dirigides per cada un dels
monitors del Centre: UNESCO, RÀDIO, CINEMA,
ECOLOGIA I VIATGEM

ACTIVITATS DESTACADES
ESDEVENIMENTS:
• Celebració del 16è Aniversari del Centre
• Dia de la pau i la no-violència
• Jornada de portes obertes al C.T.O.
• Portes Obertes Piscina
XERRADES:
• Viatgem: Cuba. El Sr. Ricardo Malgrat va venir a
parlar-nos sobre el seu país i va aconseguir apropar-nos una mica a la seva cultura.
• UNESCO: El Sr. Antoni Dolader, representant del
Banc d’Aliments de Barcelona, va venir a fer una
xerrada sobre la solidaritat i la recollida d’aliments.
• Ecologia: Desfilada de gossos Jack Russell, va
venir un criador d’aquests animals i ens va explicar aspectes d’aquesta raça a més de fer-nos una
desfilada.
• Cinema: El Sr. Daniel Agudo, professor de l’Escola
Superior de Cinema de Catalunya va venir a fernos una xerrada sobre com es grava una pel·lícula
de Hollywood.
• Ràdio: La Dra. Silvia Fernández va venir a fer-nos
una xerrada sobre salut i alimentació, tema treballat a l’àrea de Ràdio.
• Campanya de recollida d’aliments:
Com ja va essent una tradició al Centre, aquest
any també hem fet una recollida d’aliments per
col·laborar amb el Banc d’Aliments de Barcelona,
aquest cop es van recollir 120 kilos.

CENTRE INTEGRAL MONTJUÏC
• Durant tot l’any, un cop per setmana s’han utilitzat espais del CIM com ara la piscina, la sala mutisensorial i el poliesportiu, per realitzar diverses
activitats.

• Activitat sensorial
31
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CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL

BADALONA
NOMBRE TOTAL USUARIS

ACTIVITATS D’OCUPACIÓ TERAPÈUTICA

DISTRIBUCIÓ D’USUARIS SEGONS GRAU DE DISCAPACITAT

18

18

18
dones
40%
9

46
usuaris
60%

78%

1
28
homes

14

baixes

2%

20%

39%

39%

<65-70%

71-80%

81-90%

91-100%

12 usuaris trasllat a la
Residència ASPACE
2 baixes voluntàries

11

altes

• Tallers d’Actualitat, Taller Literari, de lectoescriptura
i càlcul.
• Esdeveniments culturals del Centre: Festa de Carnestoltes. Celebració dels XI Jocs Florals del Centre,
Sant Jordi, la Castanyada, Botiguetes de Nadal i de
Primavera.
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• Activitat sensorial

Realització d’entrevistes a Tomàs Molina (meteoròleg), Pau Savall (músic), usuaris del Pont del
Dragó, membres de la Fundació Carrefour, nois i
monitors que es traslladaven a la residència del CIM.

A l’àrea d’Informàtica i gestions, elaborem el Butlletí núm. 16 sobre les activitats del Centre, fem comandes de Xapes personalitzades a diferents clients
i elaborem calendaris del 2016 i altres encàrrecs.

ACTIVITATS DESTACADES

recursos (domicili, CTO...)

AUTONOMIA
• Projecte «El millor moment del dia».
• Projecte «Visita guiada al Casc Antic» organitzada
i portada a terme per un grup de nois del Centre.
MUSICOTERÀPIA
• Concert fi de Curs amb el CTO de Poblenou i el CIM.
• Projecte Arts Escèniques.
ACTIVITAT ESPORTIVA
Teràpia aquàtica i jocs esportius.

ACTIVITATS DE REHABILITACIÓ
• Logopèdia

• Premi del Públic a la Secció «Inclús Entitats» al
festival INCLUS d’Audiovisuals i Discapacitat, pel
Curtmetratge Resi què?

3 nous ingressos
8 usuaris provinents d’altres

• Projecte d’Escacs: Taller d’escacs i creació d’un Torneig d’Escacs amb l’Escola d’ASPACE i el CIM.

• Fisioteràpia

A l’activitat de Ràdio, creem el Blog de Ràdio (radioblogbadalona.blogspot.com.es), amb les noves
seccions de música i cultural.

dels usuaris
tenen més
del 80% de
grau de
discapacitat

PROGRAMA D’AJUSTAMENT
PERSONAL I SOCIAL
SOCIALITZACIÓ
• Teatre: representació al Centre Cívic de la Salut de
l’obra Misteriós Viatge.

A Ecoaula, treballem la temàtica d’Egipte, decorem
el centre i visitem el Museu Egipci. També fem un
taller de reciclatge de papers de diferents entitats.

A l’àrea de Vídeo:
• Participació a la 41a edició del Festival Internacional de Curtmetratges FILMETS, amb la presentació a concurs del curtmetratge Men Te 2.0,
creat pel grup de Vídeo.

A Cuina, treballem el projecte de Cuines del Món.

• Atorgament de la subvenció de l’Ajuntament de
Badalona al Projecte «La Botigueta al Carrer».
• Membres de la Plataforma 3D que engloba entitats del tercer sector de Badalona. Organització
i Celebració de la Festa de la Diversitat, amb la
participació dels nois del Centre.
• Visita de l’Alcaldessa de Badalona al grup de Teatre al Centre Cívic La salut.
• Participació de la Treballadora Social del Centre
en les reunions semestrals del GAC (Grup d’Acció
Comunitària) de treball social de Badalona.
• Xerrades i visites de diferents centres i entitats:
amb l’IES Joan Maragall de Badalona, l’IMPO de
Badalona i amb el Pont del Dragó.
• Rehabilitació d’una nova sala del Centre, com a
Projecte de col·laboració amb la Fundació Carrefour en el seu «Día de la buena gente».
• Participació en el Mobile World Congress (MWC)
fent la presentació del projecte ASPACEnet a l’estand de Vodafone.

• Projecte Apropa Cultura de l’Auditori de Barcelona. Participació d’un noi del Centre en el Vídeo
promocional i la presentació a premsa del projecte Apropa Cultura.
• Visita de l’Anna Garcia per fer la presentació del
Conte «L’Ona i el seu aniversari».
• Participació en la coreografia del Flashmob «Amb
molta marxai» organitzat per la FEPCCAT i IPSEN
Pharma, el dia 13 de setembre.
• Sortida a l’Auditori de Barcelona i participació en
una activitat de Taller de Música.
• Sortida a una Exposició dels Beatles.
• Participació a la iniciativa «Arracades per aliments», organitzada pel Centre de Salut Mental
Barcelonès Nord.
• Marató de TV3: Participació en el cicle de conferències sobre el tema «Diabetis i obesitat».
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LLEURE I RESPIR
Programes de respir

Casal d’estiu

S

É

ervei 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.
Oferim un cap de setmana de dos o tres dies un
cop al mes, segons les preferències i necessitats de
cada família.

8

Estades respir de cap de setmana

1

estada de respir més
que l’any passat.

Aquest any hem ampliat el nombre d'usuaris i per
primera vegada hem comptat amb un extern.

• 5 estades a la Residència ASPACE Montjuïc

71

• 1 estada a la casa de colònies Can Maiol a Sant
Feliu de Guíxols

Es manté l’organització de grups per edats cronològiques i grau de discapacitat. En funció dels interessos i capacitats dels nois/es, adaptem el nivell de
dificultat i participació de l’activitat, i compaginem
el programa d’activitats amb el rehabilitador. Al casal d’estiu han participat un total de 3 voluntaris,
que han ajudat a dinamitzar les activitats.

Persones participants

• 2 estades a l’Alberg «Pere Tarrés» a Barcelona

11

En aquest servei hem comptat amb alguns voluntaris, que han facilitat la realització de les activitats de
lleure i han donat suport durant les estades.

s un servei que es realitza en època de festivitat escolar. Fem servir instal·lacions de l’Escola
d’Educació Especial d’ASPACE. Les activitats que
realitzem són de caràcter lúdic i cultural, i normalment s’aprofita per treballar algun centre d’interès.

participants més
que l’any passat.

(increment del 18%)

Grups de lleure

Colònies d’estiu

El casal d’estiu s’ha organitzat del
22 juny al 24 de juliol de 2015,
de 9.30h a 15h amb un total de

49

24
nenes

Participants
El funcionament durant
l’època d’estiu és similar a la
de tot el curs.

25
nens

(increment del 25%)

2

torns de colònies
amb un total de

74

33
homes

27
dones

E

spai de lleure per a aquelles persones amb discapacitat, que difícilment poden gaudir d'un
lleure adaptat i compartit amb els seus amics i companys, fora de l'entorn familiar.
En aquest programa hi participen usuaris dels CTO’S
de Poblenou i de Badalona, de la Residència, de l’escola i usuaris externs, majors de 16 anys. Es realitza
una sortida lúdica mensual, en cap de setmana. Per
tal de potenciar la seva autodeterminació, sempre
es tenen en compte les seves propostes d’activitats
d’oci. S’han fet activitats com karaoke, cinema, teatre, concert, barbacoa, pícnic, visita al Tibidabo, platja, discoteca, partits de futbol, etc.

60

50

participants

Sortides de lleure

14

sortides
més que 2014

(increment del 38%)

9

participants
més que 2014

(increment del 18%)

8

E

stades de vacances, compreses entre els mesos de juliol i agost, per oferir un recurs a totes
aquelles persones amb discapacitat que volen gaudir
d’unes vacances fora del nucli familiar, amb persones
de la mateixa edat, interessos i motivacions comunes.

Promoció
del voluntariat

P

er a la creació de la borsa de voluntariat, fem
difusió del programa a partir de diferents vies
(universitats, escoles de formació, entitats, etc.), i
realitzem entrevistes i processos de selecció, per tal
de donar resposta als objectius del programa.

participants
participants
més que 2014

(increment del 12%)
Les colònies han estat a:
Can Maiol- Sant Andreu (Salou)
El Vilà – Porqueres (Banyoles)

61
accions amb el suport de

72

voluntaris.
de
7,5% més
voluntaris
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TRANSPORT

ESPORT

L

D

es rutes de transport d’ASPACE garanteixen l’assistència i participació dels nois i noies als centres gestionats per la nostra entitat, tant a l’escola com als centres ocupacionals.

Els transports es realitzen en autocars adaptats,
per portar persones amb discapacitats motrius.

			

La majoria dels nostres usuaris són persones
que utilitzen cadires de rodes.

es de l’equip d’ASPACE Esports volem contribuir al desenvolupament de la persona amb
paràlisi cerebral a través de l’activitat esportiva; per
tal d’aconseguir-ho volem estimular l’interès per
l’activitat física i l’esport, facilitar l’accés al major
número possible d’esports i jocs, utilitzar l’esport

com a eina per transmetre valors com el respecte,
la responsabilitat, la cooperació i incorporar l’activitat física com a estil de vida saludable.

ACTIVITAT AQUÀTICA

ACTIVITAT ESPORTIVA

157

BADALONA

13
dones

Núm d’usuaris

35

22
homes

(22,29%)

20
homes

(20,38%)

47
homes

(57,32%)

Núm d’usuaris

72
9

4
dones

5
homes

(12,50%)

3
dones

9
homes

(16,66%)

11
dones

21
homes

(44,44%)

10
dones

9
homes

POBLENOU

12
dones

32

12

ESCOLA

43
dones

Admin.
Públiques

86

7 rutes

Gestionades pel Consorci Gestionades per
d’Educació
ASPACE

46%
36

54%

65%

19

(26,39%)

Als centres ocupacionals, diàriament

19
rutes

transporten un total de

75

usuaris.

alumnes.

6 rutes

ASPACE

60% de les rutes

Total de rutes.

que transporten un total de

21

				

A l’escola tenim diàriament

13

11

35%

ACTIVITATS DESTACADES

32

rutes

32

RESIDÈNCIA

Hi ha dos tipus de rutes:
Les rutes que gestiona ASPACE i les rutes que es
gestionen des de les Administracions Públiques,
tant autonòmiques com locals.

40% de les rutes

90

15 rutes
Gestionades per
ajuntaments i consells
comarcals

74%

4 rutes
Gestionades per
ASPACE

26%

• Participació del grup C1 de l’escola a l’Open Day
de la Fundació Cruyff, el dia 4 de juny al pavelló
de la Mar Bella.
• Organització d’activitats aquàtiques lúdiques durant el casal del mes de juliol d’ASPACE.
• Trobada entre el centre ocupacional de Poblenou
i l’escola ordinària Singuerlín de Santa Coloma de
Gramanet. El dia 17 de desembre som els amfitrions i vénen els alumnes de l’escola Singuerlín a
les nostres instal·lacions i realitzem activitats esportives de manera conjunta.

• Activitat aquàtica basada en el joc per als alumnes de l’escola i activitat aquàtica utilitària i esport per als adults dels altres centres d’ASPACE.
• Activitats esportives: jocs de pilota, futbol, boccia, eslàlom i atletisme per als alumnes de l’escola.
• Nou projecte «esports per a tothom», amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de l’infant
o el noi/a en la mesura de les seves possibilitats i
capacitats.
• Torneig d’estiu de futbol al pavelló del CIM amb
la participació dels adults dels diversos centres
d’ASPACE.
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10. INFORMACIÓ ECONÒMICA
INGRESSOS

A

l 2015 l’Associació de la Paràlisi Cerebral (ASPACE)
va tenir uns ingressos per les seves activitats
de 8.746.940,27€, destacant especialment la posada
en marxa dels serveis de Residència d’acord amb el
conveni de col·laboració entre l’Associació i el Consorci
de Serveis Socials de Barcelona a partir del 2 de febrer
del 2015.

2014

8%

2015

4%

8%

3%
Departament de Salut - CatSalut
Serveis socials

21%

Presentem a continuació els estats financers auditats
favorablement per GONZALEZ & CIA AUDITORS, S.L.
A la nostra pàgina web (www.aspace.cat) podreu
accedir a l’informe d’auditoria complet, així com als
nostres comptes anuals.

20%

48 %

43 %

Departament d’Ensenyament
Quotes d’usuaris i socis
Resta d’ingressos

19%

26%

DESPESES
BALANÇ DE SITUACIÓ

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

ACTIU					

31/12/2015

31/12/2015

ACTIU NO CORRENT			

1.345.762,81

Ingressos per a les activitats
8.746.940,27
Departament de Salut - Programa de suport a
les persones amb paràlisi cerebral - Activitat
3.265.191,77
Departament de Salut - Programa de suport a les
persones amb paràlisi cerebral - Transport		
458.024,88
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
- Residència CIM
780.069,76
Departament de Benestar Social i Família - CDIAP
798.058,68
Departament de Benestar Social i Família Tallers ocupacionals
453.345,72
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 		
690.902,31
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
51.145,06
Departament d'Ensenyament - Educació - Manteniment 101.969,28
Departament d'Ensenyament
- Educació - Esbarjo, menjador i transport		
239.663,63
Departament de Benestar Social i Família
- Tallers ocupacionals
241.856,06
Departament de Benestar Social i Família
- Llar i voluntariat
28.672,58
Departament d'Ensenyament Pagament delegat Monitors
1.363.186,88
Consell Comarcal del Vallès Oriental		
61.600,00
Altres subvencions rebudes
88.858,33
Donacions i altres ingressos per activitats
124.395,33
Aprovisionaments
-811.471,48
Despeses de personal
-6.604.841,93
Sous i salaris
-5.081.475,96
Càrregues socials
-1.523.365,97
Altres despeses d'explotació
-1.106.172,96
Serveis exteriors
-1.010.228,24
Tributs
-2.514,05
Variació de provisions per operacions de les activitats
-87.089,43
Altres despeses de gestió corrent
-6.341,24
Amortització de l'immobilitzat
-138.554,69
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
52.596,17
Altres resultats
793,69
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
139.289,07
Ingressos financers
2.905,30
Despeses financeres
-19.506,81
RESULTAT FINANCER
-16.601,51
RESULTAT DE L'EXERCICI
122.687,56

Immobilitzat intangible			

19.444,07

Immobilitzat material			

1.322.318,74

Inversions financeres a llarg termini		

4.000,00

ACTIU CORRENT			

3.493.077,10

Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar		

2.682.526,75

Inversions financeres a curt termini
en parts vinculades			

74.419,00

Inversions financeres a curt termini		

350.015,53

Periodificacions a curt termini		
Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU 		

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET
Fons propis
Dotació fundacional o fons social
Excedents d'exercicis anteriors
Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

10.795,67
375.320,15
4.838.839,91

31/12/2015
2.433.197,44
1.898.127,83
617.971,00
1.157.469,27
122.687,56

Subvencions, donacions i llegats rebuts

535.069,61

PASSIU NO CORRENT

629.916,82

Provisions a llarg termini
Deutes a llarg termini
PASSIU CORRENT
Deutes a curt termini
Deutes amb empreses del grup i associades
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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132.871,07
497.045,75
1.775.725,65
92.472,14
696.737,23
986.516,28
4.838.839,91

2014

2%

2015

7%

10 %
2%

13 %

14 %

12 %
Sous i salaris

61 %
18%

59 %
18 %

Càrregues socials
Serveis exteriors
Amortització de l’immobilitzat
Resta

11. RECERCA

ESTUDI APLICACIÓ D’ONES DE XOC VS. TOXINA BOTULÍNICA
Professionals d’ASPACE realitzen un estudi comparatiu, en col·laboració amb Blanquerna – Universitat
Ramon Llull, sobre l’aplicació d’ones de xoc i toxina
botulínica per al tractament de l’espasticitat en pacients amb dany cerebral. És un estudi pilot creuat i
aleatoritzat on han participat 70 pacients 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 variable 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
pel departament de recerca i investigació clínica de
l’Hospital de Sant Pau (IIB). Els resultats de l’estudi
es tindran a finals de l’any 2016.
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12. FETS ASSOCIATIUS RELLEVANTS

POSADA EN MARXA DE LA RESIDÈNCIA

24 – 27 de febrer MOBILE WORLD CONGRESS

Com a fet rellevant volem destacar la posada en
marxa de la residència ASPACE Montjuïc, que forma
part d’un dels projectes que en els darrers 10 anys
els pares han posat més expectatives. Es tracta d’un
projecte que dóna resposta a les necessitats de les
persones adultes que opten per una vida independent i també dóna resposta a la preocupació de les
famílies per l’atenció futura del seu fill, filla o familiar.

ASPACE col·labora amb Vodafone en el projecte de
#ASPACEnet amb l'aplicació de aMiAlcance, al Mobile World Congress.

Des d’una perspectiva professional, el projecte ha
suposat la creació de 60 llocs de treball en dues fases,
d’acord a la progressiva posada en marxa del centre.
Ha estat un any molt intens i satisfactori, amb les
bases de treball i organització establertes en les
principals àrees de treball:
•
•
•
•
•

Atenció assistencial i de salut
Atenció diürna i ocupacional
Rehabilitació
Treball amb les famílies
Serveis generals

L'objectiu d'aquesta aplicació és augmentar l'accessibilitat de dispositius mòbils i especialment de
les aplicacions de missatgeria per donar resposta a
la demanda de les persones amb paràlisi cerebral
i cobrir així la necessitat bàsica de la comunicació
que tots tenim.
En aquesta edició han participat dos usuaris del Centre Integral de Badalona d'ASPACE i el Director del
Centre de Recursos i Ajuts tècnics (CRA) d'ASPACE.
ASPACE va rebre la visita de Sa Majestat el Rei Felip VI, el Ministre d'Indústria, energia i turisme, Sr.
José Manuel Soria, l'Hble. president de la Generalitat de Catalunya, Sr. Artur Mas, l'Excm. Alcalde de
Barcelona, Sr. Xavier Trias, i altres autoritats, i els van
poder fer algunes demostracions de l'aplicació.

4 d’octubre V CURSA SOLIDÀRIA
EN MARXA PER LA PARÀLISI CEREBRAL
És una cursa solidària de 5 km organitzada per
Ipsen Pharma i la Federació Catalana de Paràlisi
Cerebral (FEPCCAT), a favor del col·lectiu de persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del
desenvolupament.
La seva cinquena edició va tenir lloc el 4 d’octubre
del 2015 al barri de Les Corts de Barcelona. La cursa
va comptar amb dos recorreguts. Un és de 5 quilòmetres, i un altre d’1 quilòmetre.
Aquest esdeveniment solidari i ludico-festiu, com
cada any, té lloc amb motiu de la celebració del Dia
Mundial de la Paràlisi Cerebral. Cada any ASPACE
participa activament, aportant el seu coneixement
i els seus valors als altres. En aquesta quarta edició es van inscriure més de 2.100 persones i es va
comptar amb 10 voluntaris.

El 100% de les famílies es mostren satisfetes amb la posada en marxa del centre i el funcionament del servei.

SALA D’ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL
18 i 19 d’abril INTERMÓN OXFAM
– TRAILWALKER 2015
26 de febrer INAUGURACIÓ
DEL CENTRE INTEGRAL MONTJUÏC (CIM)
L’acte va comptar amb la presència de l’Hble. Sra.
Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l’Excm. Sr. Xavier
Trias, alcalde de Barcelona i l’Il·lma. Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat
i Esports de l’Ajuntament de Barcelona; acompanyats del president i presidenta de l’Associació i Fundació ASPACE, Sr. Lluís Farrés i Sra. Anna M. Aurell.
Es van poder visitar les instal·lacions, escoltar parlaments dels responsables principals de l’entitat i
gaudir d’un aperitiu preparat pel servei d’hostaleria
de la residència.
40

ASPACE CAMINA, un equip format per 6 professionals i 2 usuaris d’ASPACE, va participar a la
Trailwalker d’Intermón Oxfam, una prova solidària
d’ultra fons, amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa i la fam al món.
El repte era recórrer 100 km. en menys de 32 hores.
L’equip ASPACE CAMINA havia de començar i acabar junts en un clar exemple de solidaritat i treball
conjunt. Amb la Trailwalker es van aconseguir donatius que Oxfam Intermón destina a projectes de
cooperació, acció humanitària, comerç just i sensibilització a més de 90 països de tot el món.

ASPACE posa en marxa a les noves instal·lacions
del Centre Integral Montjuïc–CIM, una sala multisensorial dissenyada amb l’última tecnologia de BJ
Adaptaciones per tal d’oferir solucions d’estimulació sensorial amb fins terapèutics, educatius i lúdics
a persones amb paràlisi cerebral.
L’objectiu principal que es treballa durant les sessions d’estimulació multisensorial és facilitar la interacció de l’usuari amb el seu entorn; per això, amb
l’ús de recursos de què disposa l’aula, el terapeuta
pot oferir d’una manera molt controlada els estímuls
que trobem en el nostre dia a dia. D’aquesta manera
l’aula ens permet graduar la intensitat dels estímuls
i simular controladament la realitat incidint directament en el to muscular, el nivell d’estrès, la comunicació, les habilitats cognitives i molts altres aspectes.

SERVEI DE TERÀPIA AQUÀTICA
ASPACE ofereix un nou servei a usuaris externs amb
l’objectiu de complementar l’activitat de rehabilitació.
Aquest servei es realitza a les instal·lacions del Centre Integral Montjuïc, ja que es compta amb una piscina de teràpia d’11,5m x 5,5m i una profunditat de
1,2m. És una piscina climatitzada amb una temperatura de 33ºC i totalment adaptada i accessible a
persones amb mobilitat reduïda.

PROJECTE «VALORANDO CAPACIDADES»
Aquest 2015 hem continuat participant activament
en el projecte «Valorando Capacidades» posat en
marxa per la Confederación ASPACE i que s’ha estès a un total de 19 entitats de tot el territori espanyol.
L’objectiu del projecte és valorar de forma objectiva
les característiques clíniques, el perfil de la discapacitat i la situació social de les persones amb paràlisi cerebral, de manera que totes les entitats participants
treballem amb un mateix llenguatge, basant-se en la
Classificació Internacional del Funcionament, de la
discapcitat i de la salut (CIF) promoguda per l’OMS.
Les accions concretes es basen en formacions
teorico-pràctiques (en video-conferència) sobre el
model CIF per part de l’equip tècnic de la Confederación als professionals de les entitats.
Aquests professionals, posteriorment, fan les valoracions dels usuaris d’ASPACE amb el model CIF
consensuat amb els formadors.
Després es defineixen els objectius a treballar amb
la persona però, tenint en compte la seva mirada
subjectiva i les seves opinions i interessos. Finalment s’elabora un informe, el Pla Individual, que
serà la guia de treball al llarg de l’any. Passat aquest
temps, es fa una revisió dels objectius proposats,
com han evolucionat, dificultats trobades, etc., elaborant per l’any següent un nou Pla Individual amb
les modificacions del cas.
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13. AGRAÏMENTS

D

es d’ASPACE volem expressar el més sincer
agraïment a tots aquests organismes públics,
empreses, entitats financeres, fundacions i institucions privades que a través de diferents possibilitats de col·laboració ens han donat suport durant
l’any 2015.
La seva col·laboració és una aliança de valor compartit, una aposta per la solidaritat i ens permet
oferir majors oportunitats de futur a les persones
amb paràlisi cerebral.

Organismes públics

Fundacions i entitats

• Generalitat de Catalunya

• Confederación ASPACE

• Departament de Benestar Social i Família:

• DINCAT

· Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció
de l’Autonomia Personal
· Institut Català de la Dona
· Secretaria general de Joventut
· Secretaria de Família
· Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària
• Departament d’Ensenyament
• Departament de Salut:
· Consorci Sanitari de Barcelona

• Federació Catalana de Paràlisi Cerebral - FEPCCAT
• Federació ECOM
• Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals
• Fundació Blanquerna
• Fundació Félix Llobet i Nicolau
• Fundació Ramón Molinas
• Fundación Antoni Serra Santamans

• Departament d’Empresa i Ocupació

• Fundación María Francisca de Roviralta

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

• Fundación ONCE
• Fundació FC Barcelona

• Departament d’Economia i Coneixement
• Diputació de Barcelona
• Ajuntament de Barcelona:
· Institut Barcelona Esports
· Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat
• Ajuntament de Sant Joan Despí
• Ajuntament de Badalona
• Consorci Serveis Socials de Barcelona
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad
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A entitats Financeres
• Obra Social “La Caixa“

Laboratoris farmacèutics
• Laboratoris Esteve
• Allergan
• Ipsen Pharma
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www.aspace.cat

GRÀCIES
DE TOT
COR
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Dissenyat i produït per ASPACET

