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...durant tota la vida.

Salutació del President
Sr. Lluís Farrés Cardoso
President de l’Associació

Benvolguts socis, col·laboradors, amics, amigues:
És un plaer un any més acompanyar la publicació de la memòria anual amb unes
paraules. Cada any preparar aquest document suposa també un moment de reflexió
molt important en el qual pots copsar de manera condensada quina ha estat l’activitat
i quins han estat els reptes i les fites aconseguides. El 2016 ha estat un any important
per a l’Associació, i vull donar les gràcies a totes les persones que ho han fet possible:
usuaris, famílies, professionals i els companys de la junta directiva que tinc l’honor de
presidir. L’any passat es van complir els 55 anys de la creació d’ASPACE i estem molt
contents d’haver pogut continuar la feina iniciada per aquelles famílies que, mogudes
pel repte d’aconseguir uns serveis per als seus fills, van començar el camí que ara
seguim. Aquest 2016 hem tancat amb unes xifres que mostren el creixement, la feina
feta i el nivell de responsabilitat per garantir que tot el que s’ha aconseguit sigui sostenible i perdurable i que els reptes que ens ocupen en el futur es puguin emprendre
amb molta solidesa. En vull destacar quatre: 2.791 usuaris dels serveis de salut, 226
usuaris atesos de manera permanent en els nostres centres, 263 persones treballant
als diferents serveis i, per últim, vull destacar l’especial importància de la formació
dels professionals amb 72 accions formatives durant l’any passat.
Estem molt orgullosos de les fites aconseguides i estem determinats a seguir treballant pels objectius de l’entitat emmarcats pels valors que ens identifiquen, ens fan
singulars i ens esperonen a millorar.
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Aquest darrer any suposa un punt clau dels 55 anys d’història; hem assolit unes fites
que eren difícils d’imaginar, ara ens toca avaluar on som, com consolidem tot el que
hem aconseguit, pensar on volem anar i com ho volem fer per garantir que d’aquí a
55 anys més es pugui seguir explicant una història d’èxit, de creixement i de respecte
per a les persones amb paràlisi cerebral i les seves famílies, motor de la nostra tasca:
escoltem les necessitats dels usuaris i les famílies i treballem per ajudar que aquest
sigui un país on els nostres fills tinguin les mateixes oportunitats que qualsevol altre
i puguin veure ateses les seves necessitats assistencials amb respecte, afecte i professionalitat.
Seguirem treballant i seguirem comptant amb tots vosaltres.
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Qui som?

Fites aconseguides 2016
• Hem seguit el pla de treball establert relatiu a la implementació futura del sistema de gestió de la qualitat
EFQM en els serveis concertats amb l’Administració.
Concretament, el CDIAP està en disposició de passar
l’auditoria.
• Hem informatitzat els processos de gestió de la persona usuària en tots els serveis d’ASPACE, de forma que
la visió d’aquesta persona és única i compartida entre
tots els professionals que intervenen en el seu pla individual de treball. Així mateix, de forma paral·lela s’han informatitzat diversos processos relacionats amb l’atenció al personal treballador.

• S’han incorporat de forma estable i sistemàtica els
valors ètics en l’abordatge i atenció de l’usuari i les
seves famílies, a través dels grups de reflexió ètica en
els serveis d’atenció a les persones adultes. Aquest fet
és el punt de partida per fer-los extensius a la resta de
serveis i elaborar així el codi ètic de l’entitat.
• Formem tot el personal en matèria de Seguretat i
Protecció de dades i passem satisfactòriament l’auditoria, avalada per Faura- Cases.

Reptes de futur 2017
• Donar continuïtat al treball realitzat sobre el sistema
de gestió de la qualitat EFQM, amb la finalitat de disposar de l’acreditació respectiva en tots els serveis concertats.

• Posar en marxa el Centre Ocupacional ASPACE
Montjuïc amb l’ampliació de 16 places del concert actual amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

• Incorporar la metodologia de grups de reflexió ètica a tots els serveis garantint la participació de tots els
professionals en diferents nivells i iniciar l’elaboració
d’un codi ètic de l’entitat.

• Elaborar i definir el Pla estratègic de l’entitat per al
període 2017- 2019.

Valors

ASPACE és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1961,
declarada associació «benèficosocial» l’any 1964 i considerada
d’utilitat pública l’any 1968. Fou creada 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.

Missió

Visió

La raó de ser d’ASPACE, entitat sense
ànim de lucre, és l’atenció integral a les
persones amb paràlisi cerebral i altres
patologies del desenvolupament, així
com a les seves famílies.

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.

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.

El compromís de difondre a la societat
què és la paràlisi cerebral i com treballem
per tractar-la.
Compartir el coneixement i les bones
pràctiques, per orientar la nostra activitat quotidiana als màxims nivells d’eficiència i excel·lència.
El compromís solidari per garantir la
sostenibilitat d’ASPACE, col·laborant
activament en el bon funcionament dels
serveis i ajudant a mantenir i millorar
l’eficiència.
El respecte als usuaris i les seves famílies
així com als companys. Aquest respecte
es manifesta en un tracte afectuós i en la
il·lusió que posem en la nostra tasca.
La flexibilitat i l’adaptació a les necessitats de la demanda, amb capacitat innovadora.

ASPACE desenvolupa la seva activitat
amb vocació de millora contínua i d’innovació, incloent-hi l’activitat docent.

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.

Està formada per les següents persones:
President d'Honor

· Sr. Jorge de Pallejà Ricart
President

· Sr. Lluís Farrés Cardoso
Vicepresident

· Sr. Jordi Portella Rebordosa
Secretari

· Sr. Marcel Carrera Cortiella
Vocals:

· Sra. Anna M. Aurell Armengol
· Sr. Carles Clua Clua 			
· Sr. Josep M. Roch Llamas
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L’Equip Directiu està format
per les següents persones:
Direcció general		

· Carles Sanrama Sánchez
Direcció RRHH		

· Marta Borràs Balmes
Direcció assistencial

· Anna Fornós Barreras
Direcció pedagògica

· Paqui Hernández García
Direcció serveis comunitaris

· Míriam Torrella Raymond
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Els nostres serveis
CONSULTES EXTERNES
I SERVEIS INTERNS
Servei d’atenció ambulatòria especialitzada
Servei d’hospitalització parcial
Servei de rehabilitació
Prestacions complementàries

Usuaris
PERSONES ATESES ALS SERVEIS
DE SALUT I REHABILITACIÓ:

PERSONES ATESES ALS NOSTRES
SERVEIS DE FORMA PERMANENT:

620

90

+

CDIAP

2171
CCEE

2791

+ 40 +
Escola CTO

Total

Poblenou

51

CTO

+

Badalona

45

Residència

226
Total

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 de recursos i teconologia de suport.

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 de salut
i de rehabilitació

Els nostres usuaris
i els nostres recursos humans

Plantilla mitjana anual:
274 persones

Plantilla a gener del 2016:

24,33%

263 persones
A desembre del 2016:
283 persones

75,67%

Plantilla equivalent a jornada completa
236 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 i auxiliars
i cuidadors. També hi ha altres especialistes com musicoterapeutes que estan
contractats en plantilla.

ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL

PERFILS NO ASSISTENCIALS

231
274
43
274

Treballadors
amb perfil
assistencial

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).

També comptem amb gestors de centre i
personal de serveis generals (administració, RRHH, TIC, manteniment i neteja).

VOLUNTARIS: 67

Treballadors
amb perfil

NO assistencial

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.

Proporcionen serveis de teràpia ocupacional i ajustament
social i personal.

Formació als treballadors

SERVEIS DEL CENTRE INTEGRAL
MONTJUÏC

76 accions de formació. 699,50 hores de formació totals.
S’han realitzat un total d’hores reals de formació de 4.195,50 per part de tots els
treballadors. El 81,75% de la formació ha estat bonificada.
Seguim apostant per la figura del docent intern i hem introduït molta formació
feta a mida per docents externs. La valoració de la formació per part dels assistents ha estat molt positiva.

Valoració general de
3,54 sobre 4.

Centre que integra diversos espais de rehabilitació i ús
compartit per a tots els usuaris d’ASPACE, a més d’un servei de fisioteràpia, esports, lleure i respir.

RESIDÈNCIA ASPACE MONTJUÏC

El servei d’acolliment residencial substitueix la llar quan
la persona no té família o aquesta no se’n pot fer càrrec.
El servei és temporal o permanent i ofereix allotjament a
persones amb discapacitat física.

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.

Serveis comunitaris

CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL
BADALONA i POBLENOU
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Serveis pedagògics

Treballadors

Serveis de salut
i de rehabilitació

Servei de rehabilitació externa
L’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.

L’activitat assistencial que hem realitzat 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.
Total d’actuacions realitzades:

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.
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.

61.613

CCEE
Consultes externes

Els centres on es fa aquest tipus de tractament són:

• AMBULATORI ASPACE BILBAO
C. de Bilbao 95-97. 08005, Barcelona

Pacients atesos

• AMBULATORI ASPACE BADALONA

Serveis d’atenció
ambulatòria especialitzada
Dins d’aquesta àrea estan integrats els
serveis de diagnòstic, tractament, teràpia psicològica individual i familiar, exploracions complementàries.

40

Av. Marquès de Montroig 48, Badalona
Pacients atesos

• Primeres visites:		

247

• Segones visites: 		

3761

• Control terapèutic:		

2159

• Teràpia psicològica:

2140

Pacients atesos

CENTRE DE RECURSOS I AJUDES TÈCNIQUES
C. de Numància 137-139. 08029, Barcelona

219

S’han fet un total de

Servei d’hospitalització parcial
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189

• AMBULATORI ASPACE NUMÀNCIA

1.674 pacients amb un total de 10.286 actuacions.

Són funcions d’aquest servei: tractament clínic intensiu, rehabilitació i readaptació activa en l’entorn sociofamiliar, suport sociofamiliar, 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 i psicològiques i visites domiciliàries. Les necessitats que presenten els pacients precisen d’un treball interdisciplinari i d’una complementació
de les actuacions.

pacients.

C. dels Tres Pins 31-35. 08038, Barcelona

Pacients atesos

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

499

• AMBULATORI DE MONTJUÏC

• Exploracions				
complementàries: 		
1979

S’han atès

51

S’han atès
un total de

S’han realitzat un total de

33.590

intervencions

De les quals

16.688 actuacions

258 sessions

han estat d’atenció
domiciliària.

Prestacions complementàries
• Fèrules
hipercorrectores

48

• Motlles de guix

82

• PAOs

529

• Altres prestacions 390

S’han realitzat un total de

1.049 actuacions i prestacions.
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Activitats
destacades
• Manteniment de l’espai amb l’adquisició de material per millorar les intervencions. Aquest any ens hem centrat en
tecnologia de suport de baix cost per al
control de l’entorn.
• Participació a la plataforma d’entitats
del districte de Les Corts. Participació a
l’espai d’inclusió del barri de Les Corts.

CDIAP

• 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.
Coordinació i objectius comuns amb 21
entitats del sector. Treball continuat amb
17 proveïdors i distribuïdors de productes sobre recursos i tecnologia de suport.

(Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç)
És un servei de la xarxa pública d’Atenció
Precoç de la Generalitat de Catalunya que
atén els infants i les seves famílies del districte 3
Sants – Montjuïc de Barcelona.

S’han atès

CRA

643 infants i les seves famílies.

L’equip multidisciplinari especialitzat del CDIAP ASPACE està en constant formació, a més d’estar sota la supervisió per part de professionals externs dels casos
més complexos. També compta amb el suport d’un equip d’administració que facilita la tasca dels professionals així com la mateixa qualitat assistencial.
Els professionals del CDIAP, a banda d’assistir a jornades, cursos i congressos,
també hi participen en molts casos com a ponents i exerceixen de docents de
diferents formacions universitàries de postgrau.
Com a servei del districte, prenen part en reunions de la xarxa de dispositius
públics com la TIAF (Taula d’Infància i Adolescència i Famílies de La Marina),
i participen en les coordinacions amb els serveis de pediatria dels ambulatoris,
CSMIJ, serveis socials i EAIA, EAP i escoles, EAEN, ONCE, CREDAC, entre
d’altres, per tal d’oferir la intervenció més eficaç i menys invasiva per a l’infant i
la seva família.

Equip del CDIAP
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•
•
•
•
•

Psicòlegs 			
Fisioterapeutes 			
Logopedes			
Treballador social 			
Neuropediatres			

• Aquest any hem fet sessions de formació interna impartida per personal de
l’entitat sobre els següents àmbits: accés
a l’ordinador, control de l’entorn, comunicació augmentativa i alternativa en
adults, empoderament de les famílies i
integració sensorial.

7
3
2
1
3

Activitats
destacades
• S’han realitzat tasques de divulgació
i prevenció en escoles i ambulatoris en
temes com la plagiocefàlia, abús sexual
infantil, autisme, la importància del joc
en la primera infància, entre d’altres.
• L’augment de la demanda d’atenció,
amb la situació de contenció en els recursos, ha consolidat i propiciat l’increment
de noves modalitats assistencials, com
poden ser els grups terapèutics en les diferents disciplines.
• Amb l’objectiu de cercar l’excel·lència
en la gestió assistencial, durant l’any
2016, s’ha iniciat la preparació i implementació (que finalitzarà el mes d’abril
del 2017), del sistema d’acreditació de
gestió de la qualitat.

(Centre de recursos i
tecnologia de suport)

S’han atès un total de

225 usuaris de forma individual.

4.350

Un total de
sessions d’assessorament i rehabilitació, tant en el nostre
centre com a domicilis, escoles o altres centres.
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Hem tingut
sessions de demostració del pis, entre grups d’estudiants de cicles
formatius, universitats i professionals.

Projectes:
• 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.

• S’ha col·laborat amb els altres serveis
d’ASPACE aportant als equips terapèutics la nostra especificitat en el coneixement dels recursos tècnics, oferint un suport setmanal als Centres de Badalona,
Poblenou, CIM i Escola. Tanmateix s’ha
ofert suport tècnic als serveis que ens ho
han requerit.
• S’ha assistit a diferents fires i congressos per tal de mantenir actualitzats els
nostres coneixements sobre productes de
suport, així com també hem compartit
els nostres coneixements com a docents
en diferents cursos o ponències.
• Assessorament en projectes de fi de
màster sobre realitat virtual per a usuaris amb paràlisi cerebral i de fi de carrera
sobre el posicionament del joystick de
mentó en la cadira de motor.
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Escola
d’educació
especial

• Participació en el projecte «Escoles +
sostenibles» de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest curs la nostra escola ha
seguit formant part de la xarxa Escoles +
Sostenibles mitjançant la renovació del
pla triennal que es va signar fins al 2018.
Dins d’aquest projecte transversal en el
qual participen tots els alumnes de l’escola volem destacar dues activitats :

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) amb un total de 96 places. El concert educatiu es va renovar
l’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.

• Recuperació de l’hort escolar. Durant
el curs 15/16 hem reactivat el treball a
l’hort escolar, rebent diversos assessoraments i col·laboracions voluntàries
externes. També hem rebut l’ajut del
personal de manteniment de l’escola que
ens ha construït a l’hort un passadís amb
taulells de fusta per facilitar l’accés als
nostres alumnes.

D’altra banda l’escola ha rebut del
Departament d’Ensenyament, per la
Resolució ENS/338/2016 de 4 de
febrer, una subvenció destinada al finançament de despeses de personal de
serveis d’esbarjo, menjador i transport.
ALUMNES DE 3 A 5 ANYS
Educació infantil

15

Pla Terapèutic Individualitzat

ALUMNES DE 6 A 11 ANYS
Educació primària (CICLE INICIAL)

23

ALUMNES DE 12 A 15 ANYS
Educació primària (CICLE MITJÀ)

22

NECESSITATS INDIVIDUALS

ALUMNES DE 16 A 20 ANYS
Educació primària (CICLE SUPERIOR)

30

50 nens + 40 nenes
TOTAL 90
12

ALUMNE

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.

EQUIPS INTERDISCIPLINARIS
CRITERIS DE GLOBALITAT

La finalitat d’aquests equips és arribar
al màxim coneixement de l’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.

Activitats
destacades
• Participació en el projecte «Expressart-Museu portàtil» del 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. Actualment tots els alumnes de la línia 1 participen d’aquest projecte.

• Participació en el projecte «Embolcalls
+ sostenibles». La finalitat d’aquest
projecte és intentar reduir els residus que
generem en els esmorzars, eliminar l’ús
del paper d’alumini i conscienciar tota la
comunitat educativa (alumnes, famílies i
personal educatiu) de la necessitat de reduir els residus.
• La Festa dels germans. Un any més,
a les aules del parvulari hem celebrat
aquesta festa, on els germans dels alumnes passen un matí a la nostra escola
compartint activitats tots junts. És una
activitat que té com a objectiu que coneguin i s’apropin a la realitat del dia a dia
de l’escola especial i dels seus germans.
• Llançament d’un nou blog a l’escola
amb l’objectiu que les famílies dels alumnes de l’escola tinguin un espai en el qual
trobar informacions rellevants sobre les
activitats que fan els seus fills.
www.aspace.cat/ca/escola/inici
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Residència
Activitats de socialització
Activitats orientades i centrades en el benestar emocional de la persona, treballant
especialment les relacions socials, l’oci i el desenvolupament personal.
• Preparació de festes tradicionals:
Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Castanyada, etc.
• Sortides de lleure i culturals:
Fundació Miró, CaixaForum, Sagrada Família, Filmets, Fantosfreak Festival,
Mercat dels Encants, Auditori, Cosmocaixa, Museu de la guàrdia urbana,
MACBA, Monestir de Pedralbes, Mercat de la Boqueria, Museu de Cultures
del Món, Museu del Disseny, Jardí Botànic.

Total usuaris

Activitats
d’ocupació
terapèutica

45

Places concertades pel Consorci dels
Serveis Socials de Barcelona

DISTRIBUCIÓ PER SEXE
22

Activitats que tenen com a objectiu
l’adquisició de nous aprenentatges,
l’estimulació i el manteniment de les
capacitats cognitives.

23

ALTES 2

• Tallers de natura, art i cuina

BAIXES 2

• Debat
• Filmclub

• Visites als CTO’s de Badalona i Poblenou.
• Activitats especials d’estiu: observació astronòmica, sortides a la platja, taller
de cocktails, taller de samarretes, bodypainting, etc.

DISTRIBUCIÓ D’USUARIS PER
GRAU DE DISCAPACITAT:

• Espai de reflexió grupal.

65-70%

• Facebook i xarxes socials.
• Col·laboració en l’elaboració de truites per la festa del «Pinxo solidari» de la
Casa Navarra de Barcelona.
• Col·laboració en el projecte «Escoles + sostenibles» amb l’EEE ASPACE.
• Preparació de les botiguetes de Sant Jordi i Nadal amb part de la recaptació
destinada a projectes solidaris, com la Marató de TV3.
• Apadrinament de dos nens amb paràlisi cerebral a través de la Fundació
Vicente Ferrer.

71-80%
81-90%
91-100%

0

• Lectoescriptura
• Viatge pel món
• Jocs

Activitats
de rehabilitació

3
16

• Teràpia amb gossos

26

Eleccions al consell de participació
(març): es va portar a terme la campanya
electoral i les votacions.
•

• Taller de jardineria i exposició «De
Flor en Flor»: iniciem durant el 2015
el primer contacte amb el món de la jardineria, a través d’una col·laboració amb
el Jardí Botànic i el Poble Espanyol. Els
usuaris van poder aprendre conceptes amb
un taller previ i finalment vam col·laborar
plantant espècies a la plaça principal del
Poble Espanyol, durant la Fira «De Flor
en Flor». Com a recompensa per l’esforç
el Jardí Botànic ens va regalar un arbre
que hem plantat a la residència. Després
d’aquesta experiència, introduïm el taller
de jardineria a les activitats.

• Musicoteràpia

• Festa del 1r aniversari de la residència:

• Activitat sensorial

El mes de maig fem la festa per celebrar el primer aniversari de la residència,
mostrant i fent participar a les famílies
i convidats a les activitats de teràpia amb
gossos, cuina, musicoteràpia i activitat
sensorial i fent un dinar especial. Ens
van acompanyar durant la jornada el
Sr. Ramón Lamiel, gerent de l’Institut Municipal de persones amb discapacitat i la
Sra. Pepita Cabiscol, cap de Servei d’atenció a les persones amb discapacitat del
Consorci de Serveis Socials.

• Fisioteràpia
• Teràpia ocupacional
• Psicologia

• Mitjans de comunicació: Visita i entrevista dels programes Espanya Directo
de TV1 i Tebvist del Servei Ocupacional
d’Inserció del Grup Cooperatiu TEB.
• Projecte esportiu: Coincidint amb

els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro iniciem un projecte per treballar l’esport.
Ens visiten l’Amal i el Ferran del CTO
de Badalona per fer una xerrada sobre la
seva experiència i el Museu Olímpic ens
proporciona material per preparar una
posterior visita a les seves instal·lacions.
• Posada en marxa de l’espai de reflexió
i els grups de suport familiar, destinats
a dotar d’un espai tant a usuaris com a
famílies per compartir experiències i
acompanyar en els canvis que esdevenen
en les diferents etapes vitals.
• Inici del projecte Afectivitat i Sexua-

• Taller de música i moviment

• Logopèdia
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Activitats
destacades

litat, destinat a respondre les demandes
i necessitats dels usuaris i familiars.
• Participació al Flashmob organitzat per

la FEPCCAT amb la cançó Jo sóc com tu.
• Relacions amb altres centres: Visites
d’alumnes i usuaris de l’Escola Era de
Dalt, Residència Tres Pins i professionals
d’Aremi Lleida.

15

Programa d’ajustament personal i social
SOCIALITZACIÓ
• Setmana UNESCO: amb el lema «Quan viatjar no és un plaer», vàrem
treballar el tema de la immigració a partir del que significa viatjar per
a qualsevol de nosaltres i en contraposició a les persones que han de
marxar del seu país.
• Treball de conscienciació sobre ser turista o immigrant a l’hora de viatjar.

CTO Poblenou
Total usuaris

40

Places concertades pel Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.

ALTES 9
3 Usuaris derivats de l’escola ASPACE
6 Usuaris provinents d’altres recursos
(domicilis, CTO...)

DISTRIBUCIÓ PER SEXE
12

28

BAIXES 2
1 Usuari traslladat
a la residència ASPACE Montjuïc
i 1 baixa voluntària.

• Cine-fòrum sobre la pel·lícula Samba -immigrant senegalès a França-,
un treball sobre la cançó de Raimon Jo vinc d'un silenci i el poema de
Miquel Martí i Pol El meu país.

DISTRIBUCIÓ D’USUARIS PER
GRAU DE DISCAPACITAT:
65-70%

• Hem celebrat el DENIP (Dia escolar de la no-violència i la pau) amb les
músiques tradicionals del món. Així, a la pissarra digital s'ha col·locat un
mapa del món i cada continent s'ha relacionat amb diferents instruments
musicals propis de la zona. S'ha acompanyat tota aquesta activitat amb
explicacions sobre la cultura de cada lloc del món.

2

71-80%
81-90%

11
7

91-100%
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• Jornada de portes obertes.

Activitats d’ocupació terapèutica
Tota l’activitat del centre s’organitza a través de cinc tallers:
UNESCO, ràdio, cinema, indumentària dels esports i viatgem.

4 Vallès
Oriental

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.

2 Maresme
21 Barcelonès
13 Baix Llobregat

Activitats de
rehabilitació
• Fisioteràpia
• Logopèdia

Activitats
destacades
ESDEVENIMENTS
• Celebració del 17è Aniversari del centre
• Dia de la pau i la no-violència
• Jornada de portes obertes al CTO
• Portes obertes a la piscina

• Esdeveniments culturals: Castanyada, postals nadalenques, pessebre,
Carnestoltes, cuina, taller de disseny de moneders-clauers com a regal
de Sant Jordi.
USUARIS PER TERRITORI

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 d’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.

• Presentació del 18è número de la revista Ep! estem aquí: vam comptar
amb la presència del Sr. Benito Sánchez, esportista de les Paralimpíades
de Rio de Janeiro, que ens va explicar les seves experiències com a
participant dels Jocs Paralímpics.

AUTONOMIA
• Visita al Museu del Disseny.
• Visita al camió sobre l’exposició de la pell al sol i riscos que
hi ha si no ens protegim.
• Visita als Encants de Barcelona
• Museu de l’Esport.

Activitats complementàries
MUSICOTERÀPIA
• Concert arts escèniques de Curs.
• Projecte Arts Escèniques.
ACTIVITAT ESPORTIVA
Activitat aquàtica i jocs multiesportius
ESTIMULACIÓ SENSORIAL

XERRADES
• Esport adaptat: La Sra. Àngels Solà
va fer-nos una xerrada sobre els esports
adaptats, amb material divers per realitzar aquests esports.
• Paralimpíades El Sr. Carles Varela

(fisioterapeuta del CRA d’ASPACE), va
venir a explicar-nos la seva experiència a
les diferents olimpíades a què va assistir,
com a seleccionador de l’equip olímpic
de Boccia.
• Cinema i l’esport: de la Universitat de
Terrassa van venir a parlar-nos sobre la
presència de l’esport al cinema.

• Ràdio i esport: Ens van visitar uns
periodistes esportius de Rac1 i Catalunya Ràdio per parlar-nos sobre la ràdio i
l’esport.

• Teràpia ocupacional
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Activitats
destacades

CTO Badalona

Treball en xarxa amb l’Ajuntament
i entitats de Badalona: visita al Centre de l’alcaldessa de Badalona, Dolors
Sabater i del regidor de Badalona Justa
i Inclusiva, Francesc Ribot.
•

•

Projecte «La Botigueta al carrer»

Com a membres de la Plataforma 3D
que engloba entitats del Tercer Sector
de Badalona: Organització, celebració
i actuació dels nois del grup de Música
al «Concert per la Diversitat», i organització i participació en la Cursa per
la Diversitat.
•

Activitats d’ocupació terapèutica
CUINA
• Sortida a la Fundació Alícia: taller de cuina saludable.
• Projecte Cuines del món.
• Tallers monogràfics de cuina
ECOAULA
• Sortida a la fira Handmade
• Participació al concurs Premi a la Creació Artística Agustí de Semir
i Conxa Millán.
• Elaboració d’encàrrecs: trofeus per al Club Red Runners, productes
per a la Botigueta.
• Projecte Decoració Sorral Centre, amb temàtica Port de Barcelona.
Sortida amb les Golondrines pel Port.
• Elaboració d’un taller de reciclatge de paper per diferents entitats
(IMPO Badalona, IES Joan Maragall...)
ÀREA DE RÀDIO
• Actualització del Blog de ràdio (radioblogbadalona.blogspot.com.es)
• Monogràfics: creació d’un audioconte o una secció de missatges per
al dia dels enamorats.
• Entrevista al programa de ràdio a Dolors Sabater, alcaldessa de
Badalona.
ÀREA DE VÍDEO
• Participació a la 42a edició del Festival Internacional de
Curtmetratges FILMETS, amb la presentació a concurs del
curtmetratge El Jovencito Cojonstein, creat pel grup de Vídeo.
• Inici del projecte No nos cortamos, dins de la Confederación
ASPACE amb la col·laboració de Fundación Vodafone España,
en el qual els nois de Vídeo han creat un curtmetratge.

18

ÀREA D’INFORMÀTICA I GESTIONS
• Visita guiada al diari El Punt Avui i xerrada amb diferents
professionals del diari.
• Elaboració del Butlletí núm. 17 sobre les activitats del Centre.
Elaboració d’encàrrecs, comandes de xapes i calendaris.

Total usuaris

Activitats de rehabilitació

51

• Fisioteràpia • Logopèdia • Teràpia ocupacional

Places concertades pel Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.

Programa d’ajustament personal i social

DISTRIBUCIÓ PER SEXE
19

SOCIALITZACIÓ

32

• Teatre: representació al Centre Cívic de la Salut de l’obra
Una nit de 5 Estrelles
• Esdeveniments culturals: carnestoltes, celebració dels XII Jocs Florals
del Centre, Sant Jordi, la Castanyada, botiguetes de Nadal i de primavera.
• Sortida del dia de les Rebaixes.
• Celebració de Halloween amb la creació del «Passatge del túnel
del terror»
• Tallers d’actualitat, taller literari, de lectoescriptura i càlcul.

ALTES 5
3 usuaris provinents de l’etapa escolar
(Pont del Dragó)
2 usuaris provinents d’altres recursos
(domicili, CTO...)

DISTRIBUCIÓ D’USUARIS PER
GRAU DE DISCAPACITAT:
65-70%
71-80%

AUTONOMIA
• Tallers de compres, taller d’habilitats socials, taller de cuina i taller
d’autonomia al carrer (sortida Museu de Badalona).
• Projecte «Actualització del facebook» del Centre.
• Projecte «Guies turístics per les Rambles» organitzat i portat a terme
per un grup de nois del Centre.

0
10

81-90%

19

91-100%
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Activitats complementàries

USUARIS PER TERRITORI

MUSICOTERÀPIA

6 Vallès
Oriental

• Concert Festa de la Diversitat, per commemorar el Dia Internacional de
la Discapacitat, amb les entitats de la Plataforma 3D de Badalona.

2 Vallès
Occidental

ACTIVITAT ESPORTIVA
3 Maresme

6 Baix
Llobregat

32 Barcelonès

Entrevista de Ràdio Ciutat Badalona, a Chema Martín, coordinador pedagògic del Centre i Marcos Fernández
i Marta Bonilla, dos nois del Centre.
•

Participació en unes Jornades
d’intercanvi amb l’Escola Progrés de
Badalona, dins del marc del Consell de
la Infància entre les escoles i l’Ajuntament de Badalona.
•

Xerrades i visites donades a diferents centres i entitats: La Salle de
Gràcia, Escola FEDAC, Intercanvi
d’experiències amb l’IES Joan Maragall
de Badalona, Pont del Dragó.
•

• Participació en la coreografia del
flashmob «Amb molta marxa» organitzat per la FEPCCAT i IPSEN Pharma.

Marató de TV3: participació en el cicle de conferències sobre el tema «Ictus
i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques», i en el Concurs Pinta la Marató.
•

• Activitat aquàtica i jocs multiesportius

• Visita i xerrada al Centre de la
Georgina, membre de la Associació
Asendi, que va venir a parlar i ensenyar el món de les persones amb dèficit
visual.

ESTIMULACIÓ SENSORIAL

• Sortides: al Museu Olímpic, a la Platja

de Badalona, al Liceu i a l’Auditori.

Lleure
i respir

Casal d’estiu
És un servei que es realitza en època de festivitat escolar. Fem servir instal·lacions de l’Escola d’Educació Especial ASPACE. Les activitats que realitzem són
de caràcter lúdic i cultural, i normalment s’aprofita per treballar algun centre
d’interès.
Aquest any hem ampliat el nombre d'usuaris i per primera vegada hem comptat
amb un extern. 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.

Participants:

49

26
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Programes de respir

Colònies d’estiu

Servei de caps de setmana, destinat a les famílies que tenen un fill/a a càrrec amb
discapacitat, per evitar situacions d’estrès i sobrecàrrega familiar.

Estades 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.

Oferim un cap de setmana de dos o tres dies un cop al mes, segons les preferències i necessitats de cada família.
• 8 estades a l’alberg Estrella de Mar Youth Hostel
• 3 estades a la casa de colònies Artur Martorell a Calafell

Participants

En aquest servei hem comptat amb 3 voluntaris, que han facilitat la realització de
les activitats de lleure i han donat suport durant les estades.

Participants:

78

L’any 2016 s’han organitzat 3 torns de vacances.
4 participants més que l’any passat

151

(80 participants més que l’any passat: increment del 112,68 %)

Grups de lleure

Promoció del voluntariat

Espai 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.

Per 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.

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.

Sortides

39 i participants 58

27

31

S’han realitzat

77 accions amb el suport de 67 voluntaris.

Al 2015 es van realitzar 61 accions amb el suport de 72 voluntaris
Han augmentat el nombre de voluntaris continus setmanal i/o quinzenalment,
que formen part dels projectes del Servei d'esports i arts escèniques.
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Esport
Enguany l’estructura del servei ha fet un gir, apostant per oferir activitat física a
tots els usuaris dels centres, en lloc de practicar una modalitat esportiva de les
existents en l’esport regulat per a persones amb paràlisi cerebral. Les persones
interessades en una activitat esportiva de competició s’adrecen directament a la
Federació Esportiva Catalana d’esport per a paralítics cerebrals.

Activitat aquàtica
Segueix una doble línia:
• Una línia educativa, centrada en
l’activitat aquàtica basada en el joc,
adreçada a l’alumnat de l’escola.
Usuaris participants:
Escola
Poblenou
Badalona
Residència

• Una línia basada en aprenentatges
aquàtics funcionals i de manteniment físic, dirigida a les persones
adultes.

• Participació escolar en la Jornada
Open Day, organitzada per la Fundació Cruyff. Van participar 8 alumnes de l’escola.
• Suport a les activitats aquàtiques al
casal d’estiu d’ASPACE.
• Jornades recreatives de cohesió inter-centres: la gimcana «Fem el CIM».

90
34

191 total

42
25

Esport per a tothom i esport específic
ESCOLA:

ADULTS:

L’esport per a tothom promou l’educació física a tots els alumnes de l’escola adaptant-se a les capacitats motrius
individuals de cadascú. Es realitzen
jocs motrius habituals, iniciació esportiva adaptada i altres activitats amb
acompanyament musical.

Durant el 2016 ha variat l’enfocament
d’aquest servei, fent que l’activitat esportiva arribi a tothom. S’hi aporten
els principis de l’aprenentatge cooperatiu i es parteix d’activitats de joc tradicionals, activitats físiques variades, i
que responguin amb estímuls diversos
a la diversitat del grup.

Hi han participat 35 alumnes

L’esport específic és la iniciació esportiva als esports competitius que es regulen des de les federacions esportives
per a persones amb paràlisi cerebral.
Hi han participat 16 alumnes
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Activitats
inclusives

Hi han participat 49 persones

L’esport específic només es fa de forma monogràfica. S’han dut a terme entrenaments d’un únic esport (eslàlom,
boccia i atletisme), prèvia inscripció
dels usuaris, amb l’objectiu de participar en una trobada d’atletisme tots els
usuaris de tots els centres.
Hi han participat 45 persones

• Intercanvi amb l’escola Singuerlin
de Santa Coloma, amb la proposta
de realitzar conjuntament jocs propis de l’educació física, trobant les
adaptacions necessàries per a què
tots els participants puguin jugar.

Activitats
d ’innovació
educativa
Envers la inclusió efectiva en les
activitats físiques.
Des del servei d’esports s’ha fet el seguiment i participació efectiva en el
projecte «Juguem» (link: https://www.
youtube.com/watch?v=Qp3RhIvP32s)
i seguim formant part del grup d’estudi
de l’ICE de la Universitat de Barcelona
sobre la inclusió de l’alumnat amb discapacitat a les classes d’educació física.

Transport
Les 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 a les necessitats dels nostres
usuaris, la majoria dels quals són persones que utilitzen cadires de rodes.
Paral·lelament, a ASPACE comptem
amb 4 furgonetes adaptades que
diàriament transporten usuaris per a
la realització d’activitats diverses.

13 rutes

6 rutes

Gestionades pel Consorci
d’Educació, per als nens/es de la
ciutat de Barcelona i

7 rutes

Gestionades per ASPACE,
de nens/es de fora de Barcelona

Transporten un total de 86 alumnes.

12

rutes i
de l’Ajuntament de Barcelona.

Als Centres Ocupacionals tenim diàriament

RUTES PER TERRITORI

1 Bages

6 Vallès
Occidental

A l’Escola tenim diàriament

10 taxis

Transporten un total de 80 usuaris.

15 rutes

8 Vallès
Oriental

7 Maresme

Gestionades per ajuntaments i
consells comarcals.

4 rutes

Gestionades per ASPACE,
de nois/noies de fora de Barcelona

112 Barcelonès
32 Baix Llobregat

Escola + Centres Ocupacionals sumen un total de

25 rutes.
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Projectes de cohesió entre serveis

Testimoni

Projectes compartits entre serveis i centres.

Projecte
Arts Escèniques
S’ha dut a terme al llarg de l’any, conjuntament als centres ocupacionals
de Badalona i Poblenou i també a la
residència. Al juny es va fer la Gala de
Lliurament de d'Arts Escèniques al
CIM, on es van presentar els treballs
realitzats.

Projecte d’Escacs
Tallers i torneig d’escacs amb els participants del CTO de Badalona, l’Escola i la
Residència. El torneig es va fer al CIM.

Projecte
«Fem el CIM»
Jornades recreatives de cohesió intercentres, la gimcana «Fem el CIM», amb
una estructura cooperativa, i deu estacions de joc-treball. Va haver una participació massiva de tots els usuaris de
tots els centres. La participació total va
ser de 144 participants, col·laboració de
22 persones de suport, complicitat dels
companys treballadors als despatxos, entitats externes amb bicicletes adaptades
i l’equip d’esports en ple dinamitzant les
activitats amb l’ajut de dos voluntaris.

Lipdub
En el marc de l’activitat d’Arts Escèniques es va portar a terme a les instal·lacions del Centre Pilot i del CIM, el Lipdub en què van participar tots els serveis
de l’entitat així com tots els usuaris.
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Fets associatius rellevants

Recerca
Estudi de l’aplicació de les
ones de xoc en comparació
amb la toxina botulínica

Rehabilitació
amb realitat virtual
LA CONFEDERACIÓN ASPACE
ENS RECONEIX COM A EXPERTS
EN TECNOLOGIA DE SUPORT
Aspacenet és un projecte de la comissió de tecnologia de
suport de la Confederació ASPACE que té com a missió millorar l'autonomia i la qualitat de vida de les persones amb
paràlisi cerebral a través de la tecnologia i, específicament,
les Tecnologies de Suport (TA) i els Sistemes Alternatius i
Augmentatius de Comunicació (SAAC). Compta amb el
suport de la Fundación Vodafone. Des d’ASPACE participem de manera doble. D’una banda hem desenvolupat els
projectes HaxHa i Me comunico con ritmo (en col·laboració amb la Fundació Maresme) i de l'altra formem part de
la comissió de tecnologia de suport d'ASPACE. Aquest últim any destaquem la posada en marxa del projecte No nos
cortamos en el marc del qual es proposa la realització d’un
curtmetratge per part del centre ocupacional de Badalona i
del centre Aremi de Lleida.
El fet d'haver realitzat tots aquests projectes fa que la Confederación ASPACE ens reconegui com a centre expert en
tecnologia de suport.

JORNADA SOBRE REFLEXIÓ ÈTICA
DELS CENTRES RESIDENCIALS
Una jornada, celebrada al CIM d'ASPACE, en què es va
posar en comú el treball realitzat pels diferents equips que
treballen en els espais de reflexió ètica que funcionen als
centres residencials de Barcelona des de fa dos anys. Fou
organitzat pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i hi
van col·laborar múltiples representants de diferents residències de persones amb discapacitat de Barcelona.
Aquesta jornada marca el model d’atenció a la persona amb
discapacitat, incorporant els valors ètics en l’abordatge.
Professionals dels centres, acompanyats per un filòsof consultor, el Sr. Marcel Cano, i per la presidenta del Comitè
d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, la Sra. Begoña Román, van analitzar i reflexionar sobre els reptes ètics que
plantegen diferents situacions i la presa de decisions, amb
la finalitat de millorar la qualitat d'atenció de les persones
ateses i vetllar per la seva autonomia, llibertat i dignitat.

VI CURSA SOLIDÀRIA
«EN MARXA PER LA PARÀLISI CEREBRAL»
En la VI Cursa Solidària «En marxa per la paràlisi cerebral»
es va rendir homenatge a totes les persones que conviuen
amb la paràlisi cerebral o amb altres discapacitats similars.
D’aquesta manera, la cursa, on participen persones de totes
les edats, amb i sense discapacitat, es va projectar com una
activitat totalment compartida, en una mostra efectiva de
les possibilitats d’una plena integració social. «En marxa
per la paràlisi cerebral» és promoguda per la Federació
Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) i
IPSEN Pharma. ASPACE ha participat activament com
cada any, i en aquesta sisena edició s’hi han inscrit prop de
2.500 persones.

ASPACE participarà en una investigació que lidera l'UPF
(Universitat Pompeu Fabra), que vol demostrar l'eficàcia
rehabilitadora d'un sistema de realitat virtual anomenat
RGS (Rehabilitation Game System). Aquest sistema proporciona entrenament motriu i cognitiu a persones amb
dany cerebral adquirit i, hipotèticament, facilita la recuperació motriu després d’un ictus, pel que fa a la velocitat
dels moviments i la seva precisió, millorant els resultats vers
la teràpia ocupacional, quan aquesta és el tractament únic.

Des del 2014, un col·laborador d’ASPACE ha estat portant a
terme un estudi comparatiu, en col·laboració amb la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon
Llull, sobre l’aplicació d’ones de xoc en comparació amb la
toxina botulínica tipus A en el tractament de l’espasticitat
en pacients amb paràlisi cerebral. És un estudi pilot creuat
i aleatoritzat on han participat 70 pacients amb dany cerebral amb edats compreses entre 5 i 55 anys.

Podeu trobar més informació de cada
uns dels projectes en l’apartat Recerca
de la web d’ASPACE.

http://aspace.cat/ca/que-fem/recerca

Informació econòmica
INGRESSOS

Al 2016 l’Associació de la Paràlisi Cerebral (ASPACE) va tenir uns ingressos
per es seves activitats de 9.554.925€
(8.746.940€ al 2015).
A la nostra pàgina web (www.aspace.
cat) podreu accedir a l’informe d’auditoria complet, així com als nostres
comptes anuals, auditats favorablement per Gonzalez & CIA Auditors, s.l.
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Departament de Salut - CatSalut

Despeses de personal

Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Resta d’epígrafs de pèrdues i guanys

Departament de Benestar - CDIAP

Altres despeses d’explotació

Departament de Benestar - Tallers

Aprovisionaments

Departament d’Ensenyament

Excedent de l’exercici

Quotes d’usuaris
Altres ingressos
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Agraïments
Organismes públics
• Generalitat de Catalunya
• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
· Direcció General de Protecció Social
· Direcció General de Joventut
· Secretaria de Família
· Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
• Departament d’Ensenyament
· Consorci d’Educació de Barcelona.
• Departament de Salut:
· Consorci Sanitari de Barcelona
• Departament d'Empresa i Coneixement
• Departament de la Presidència:
· Consell Català de l’Esport
• Departament de la Vicepresidència i d'Economia
i Hisenda
• 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
• Consell Comarcal del Vallès Oriental
Fundacions i entitats
• Confederación ASPACE
• DINCAT
• 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
• Fundación María Francisca de Roviralta
• Fundación ONCE
• Fundació Álex
Laboratoris farmacèutics
• Laboratoris Esteve
• Allergan

Dissenyat i produït per ASPACET

GRÀCIES
DE TOT COR

www.aspace.cat

