Fundació Aspace Catalunya

Memòria

ASPACE
2017

www.aspace.cat

Fundació Aspace Catalunya

Fundació Aspace Catalunya

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
Benvolguts col·laboradors, amics i treballadors:
Com a president de la nounada Fundació Aspace Catalunya
em correspon acompanyar amb unes paraules la memòria
anual que se us presenta. Vull fer una sèrie de reflexions
sobre l'esdevenir d'un exercici que determina un abans i un
després en el si d'Aspace.
Pel que fa a la dinàmica del funcionament corrent de l'entitat, us he de dir que, un cop més, tots els actors que la
componen –usuaris, famílies i professionals– han estat els
protagonistes d'un treball ben fet que va consolidant dia
a dia el nostre àmbit d'actuació, és a dir, l'àrea dels serveis
educatius, els serveis comunitaris (centres ocupacionals i
serveis residencials), així com els serveis de salut i tots els
serveis transversals que donen suport als anteriors. Per això
s'ha reforçat la línia directiva ampliant-la amb l'objectiu de
ser més transversals i guanyar en funcionalitat per tal d'arribar a més projectes futurs. Per tot això, els dono les gràcies.
De totes maneres i sense cap dubte, la fita més significativa de l'any ha estat la transformació de la forma jurídica de l'entitat: hem passat de ser una Associació a ser una
Fundació. Aquest fet es va formalitzar a través de l'acord
adoptat en assemblea general extraordinària de socis de
l'Associació de Paràlisi Cerebral (ASPACE) el 22 de juny de
2017 i la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya.
Si recordeu, per allà als anys seixanta un grup de pares va
fundar el que ha estat fins ara l'Associació Aspace. Ho van
fer per atendre les persones amb PC i cobrir en certa manera les mancances de l'Administració. En l'esdevenir del
temps, ens hem anat convertint en un centre de referència
en PC amb un model assistencial innovador que ja integrava
des dels seus orígens la multidisciplinarietat en el tractament i rehabilitació de la persona amb PC.
Avui dia Aspace compta amb un conjunt aproximat de 300
treballadors, i atenem 230 usuaris permanents i uns 2.700
usuaris entre els serveis d'atenció ambulatòria i el CDIAP.

Durant tots aquests anys hem anat creixent amb la posada
en marxa dels centres ocupacionals de Poblenou i Badalona, amb la creació del Centre Especial de Treball. Hem crescut en nombre d'usuaris permanents atesos i en el nombre
de professionals. Hem posat en marxa una important Residència que és la casa principal de 45 dels nostres usuaris i
recentment el Departament de Treball, Assumptes Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya ens han acreditat
l'obertura del servei de teràpia ocupacional d'Aspace Montjuïc amb una capacitat registral de 60 places.
Podem dir que hem aconseguit tancar el cercle de les fases
de vida dels nostres usuaris afectats de PC (CDIAP, escola,
centres ocupacionals i residència). No en la dimensió que
ens agradaria segurament, però impensable deu anys enrere. Tot això ho hem fet no exempts de molts problemes i
vicissituds, tant de caire econòmic com associatiu.
Avui dia l'exigència de l'Administració amb les entitats concertades és total, no només en els aspectes de transparència, sinó també en la gestió dels seus recursos. L'Administració ens ha delegat igual que a altres entitats la funció
d'atenció als PC i per tant hem de ser molt curosos en el
nostre àmbit d'actuació.
Per tant, la nostra obligació és salvaguardar tots els llocs
de treball que, en gran mesura, fan possible el dia a dia dels
nostres usuaris, així com els serveis d'atenció ambulatòria
que s'atenen. Però, a més, hi ha una cosa que ens demana
encara més exigència per sobre de la resta i és que ara tenim la Residència, la casa per a tota la vida dels seus usuaris
i que no podem deixar als canvis de les decisions arbitràries
o assembleàries d'una associació.
El trànsit per la vida en general ens condueix al fet que haguem de adaptar-nos a cadascuna de les situacions que
se'ns van oferint dia rere dia. Si no som capaços de fer-ho
en cada moment, les nostres esperances d'èxit són mínimes.
Estem i seguim treballant per enfortir la nostra entitat i assegurar la seva pervivència en el temps per sobre de tots
nosaltres. No dubteu que ho aconseguirem.

Jordi Portella,
President de la Fundació Aspace Catalunya
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FITES ACONSEGUIDES

REPTES DE FUTUR

• Transformació de l’entitat d’associació a fundació.

• Elaborar i definir el Pla Estratègic de l’Entitat, en un període de 3 anys, des de 2019 fins a 2021.

• S’ha reforçat la línia directiva ampliant-la amb l’objectiu
de ser més transversals i guanyar en funcionalitat per tal
d’arribar a més projectes futurs.
• A nivell de tecnologies de la informació i comunicació,
s’ha finalitzat la integració de tota la plataforma informàtica, de manera que qualsevol treballador accedeixi als
servidors de l’entitat de forma transparent. A més, s’ha
incrementat la capacitat de les comunicacions amb els
centres per tal de potenciar el treball directe amb els servidors centrals.

• Seguir en la línia de la millora de les eines actuals, explorant les opcions que el món digital ofereix per aplicar-lo
a la nostra feina i als nostres usuaris. D’aquesta manera
al llarg de 2018 s’ha de generalitzar l’ús de la història clínica a tots els serveis de la Fundació Aspace Catalunya
i enriquir-se amb noves funcionalitats i recursos externs.

• S’ha consolidat l’aplicació de Social.SIC com a eina global
de gestió de les dades dels usuaris d’Aspace.

• Apropar els serveis de rehabilitació a la població, amb
l'obertura del nou ambulatori Marc Aureli.

• S’ha implantat l’aplicació d’Història Clínica en els serveis
d'atenció ambulatòria i el CDIAP. Aquesta nova aplicació
neix amb l’objectiu de digitalitzar i unificar tota la informació clínica dels usuaris atesos en els serveis d’Aspace. Ha estat desenvolupada internament, i està integrada
amb els sistemes d’informació de Catsalut.

• Consolidar el concert amb Catsalut proposant un canvi
que ens permeti acreditar un nou hospital de dia i així
passar a formar part del Siscat.

• Acreditació de l'obertura del servei de teràpia ocupacional Aspace Montjuïc amb 20 places, per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

4

• Formació en seguretat i protecció de dades als treballadors de l’entitat, adaptant-la al nou reglament europeu
de protecció de dades.

• Incrementar l’ocupació de les places dels Centres Ocupacionals fins arribar al 100% amb un total de 119 usuaris
atesos (actualment 103 places ocupades).
• Augmentar la presència i participació d’Aspace en el sector dels Serveis Socials incidint en el model d’atenció a la
persona i en les tarifes econòmiques.

5

Fundació Aspace Catalunya

Fundació Aspace Catalunya

Organigrama
general
Aspace 2017
L’ENTITAT

PATRONAT
DIRECCIÓ GENERAL

COMITÈ DIRECCIÓ

COMUNICACIÓ

La Fundació Aspace Catalunya és una entitat sense ànim de lucre fundada
l’any 1961 amb la missió d’atendre les persones afectades per paràlisi cerebral.

DIRECCIÓ
SERVEIS DE SALUT

DIRECCIÓ
PEDAGÒGICA

DIRECCIÓ
SERVEIS COMUNITARIS

El seu objectiu és l’atenció integral a les persones amb paràlisi cerebral i altres
patologies similars i del desenvolupament, així com l’atenció a les seves famílies. Aquesta atenció té un caràcter multidisciplinari i innovador i comprèn els
àmbits de salut, educatiu i social al llarg del cicle vital de les persones ateses,
oferint una cartera de serveis ajustada a les necessitats de les persones.

Servei d’admissions

Equip Docent

Unitat d’Atenció a l’Usuari

Equip especialistes
de suport

Hospital de dia
Atenció Ambulàtoria
• Atenció ambulatòria
• Serveis rehabilitació
• Serveis de rehabilitació perifèrics

Centres Ocupacionals
• Poblenou
• Badalona
• Montjuïc
Servei d'esports
Servei de lleure
i respir

Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç

QUI SOM?

Residència
Aspace Montjuïc

DIRECCIÓ
D’ADMINISTRACIÓ
I SERVEIS GENERALS
DIRECCIÓ RRHH

DIRECCIÓ
DE TIC
DIRECCIÓ
DE QUALITAT, CET
I DELEGADA DE
PROTECCIÓ DE DADES

Servei de transport

Servei de Recursos i Tecnologia de Suport

Missió

Òrgan de Govern:

La raó de ser de la Fundació Aspace Catalunya és l'atenció integral a les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies
del desenvolupament, així com a les seves famílies. Aquesta atenció té un caràcter multidisciplinari i abasta els àmbits de la
salut, educatiu i social, al llarg del cicle vital de les persones ateses, oferint una cartera de serveis ajustada a les necessitats
de les persones i a criteris de sostenibilitat.

L'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, i està format pels membres que havien format part de la darrera Junta
Directiva de l'Associació de Paràlisi Cerebral, amb els següents càrrecs:

La Fundació Aspace Catalunya desenvolupa la seva activitat amb vocació de millora contínua i d'innovació, que inclou l'activitat docent.

Visió
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.

Valors
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.
El COMPROMÍS SOLIDARI a garantir la sostenibilitat d'Aspace, col·laborant activament en el bon funcionament dels serveis
i a mantenir i millorar l'eficiència.
COMPARTIR EL CONEIXEMENT I LES BONES PRÀCTIQUES, per orientar la nostra activitat quotidiana als màxims nivells
d'eficiència i excel·lència.
El COMPROMÍS A DIFONDRE a la societat el coneixement sobre la paràlisi cerebral o com treballem per tractar-la.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Jorge de Pallejá Ricart		
Sr. Jordi Portella i Rebordosa
Sra. Anna Aurell i Armengol
Sr. Lluís Farrés i Cardoso		
Sr. Josep M. Roch i Llamas		
Sr. Carles Clua i Clua		
Sr. Marcel Carrera i Cortiella
Sra. Concepció Mestres i Miralles
Sr. Josep Ballester i Rosselló
Dr. Carles Sanrama i Sánchez

President d’honor
President
Vicepresident
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretari i no patró

L’Equip Directiu està format per les persones responsables de les principals àrees de l’entitat i s’encarrega de definir, impulsar i liderar les diferents actuacions que deriven del mandat del Patronat i els principals objectius marcats. El Director
General és el responsable màxim executiu de l’equip directiu de la Fundació.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Carles Sanrama Sánchez 				
Director General
Sra. Marta Borràs Balmes					
Direcció RRHH
Dra. Anna Fornós i Barreras; i Sra. Elena Puigdevall i Grau
Direcció de Serveis de Salut
(incorporació al novembre en substitució de la Dra. Anna Fornós)
Sra. Míriam Torrella Raymond				
Direcció de Serveis Comunitaris
Sra. Paqui Hernández García				
Direcció Pedagògica
Sr. Albert Canton Brizuela (incorporació al desembre)
Direcció d’Administració i Serveis Generals
Sra. Yolanda Elipe López (incorporació al desembre)		
Direcció de CET i Delegada de Protecció de Dades
Sr. Paul Mussach Rodríguez (incorporació al desembre)
Direcció de Tecnologies de la Informació i Comunicació
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POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ
60

Homes

COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA
Durant el 2017 el nombre total de persones que han format
part de la nostra plantilla és de 266 persones a finals d'any.
La mitjana anual és de 221 persones.

266
Total de
la plantilla

206

PERSONAL ASSISTENCIAL
Metges

8

Psicòlegs

14

Fisioterapeutes

26

Terapeutes ocupacionals

19

Logopedes

15

Treballadores socials

8

Monitors

44

Auxiliars

66

Mestres
Tècnics especialistes
Infermeria

3

Auxiliars Clínica

2

Auxiliar EEG

1

TOTAL

225

Dones

PERSONAL NO ASSISTENCIAL
Monitors Transport

7

16

Serveis Generals

18

3

Admissions

8

Equip Directiu

5

Gestors Centres

3

Total

41

Característiques de la plantilla:
Mitjana edat: 40,61 anys
Mitjana antiguitat:

8,25 anys

A la Fundació tenim com a objectiu la promoció de l’estabilitat contractual, i per tant, apostem pels contractes
indefinits, fet que va a favor de donar estabilitat a la nostra
plantilla i una seguretat als nostres treballadors per tal que
estiguin a gust amb les seves condicions laborals. A més a
més, ens regim per la normativa laboral vigent i vetllem pel
foment de la contractació estable i indefinida.
Els contractes INDEFINITS representen un 93% i la resta
(7%) són contractes celebrats per certs projectes/serveis
temporals que anualment es donen durant l’any.
També cal tenir en compte els contractes temporals fruit
de serveis com ara el Respir Familiar de cap de setmana,

el servei de Casal lúdic al mes de juliol, obres de durada
determinada per diferents projectes finits en el temps i els
contractes relleus (relleu i rellevista).
Podríem dir que el PERFIL MAJORITARI de la persona que
treballa a Aspace té les següents característiques:

DONA amb contracte indefinit i jornada completa.
La Fundació té una plantilla molt estable i l’índex de rotació
és molt baix, al voltant del 2%, cosa que ens indica que els
professionals estan a gust, tenen un gran nivell de compromís i implicació.

DIVERSITAT I POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Del total de la nostra plantilla, al 2017 han treballat a
Aspace un total de 15 persones amb discapacitat: 10 homes
i 5 dones. Representa el 7% de la plantilla sobre la mitjana
de la plantilla.

10/60

Homes amb discapacitat

5/206
Dones amb discapacitat
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Les diferents persones amb discapacitat ocupen diferents
llocs de treball: metges, monitors de transport, de CTO i
d’esport, especialistes de rehabilitació, personal de neteja i
personal d’administració.

7%

de la plantilla
és personal
amb
discapacitat.
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FORMACIÓ
La Formació (cursos, seminaris, jornades, tallers i congressos) és una eina que té per objectiu:
• Donar els recursos necessaris per tal que la plantilla
s’integri i desenvolupi millor la seva feina.
• Mantenir i millorar el nivell d’especificitat que requereix
la feina en el nostre sector.

El tipus de formació que oferim a ASPACE es divideix en:
•
•
•
•

Formació
Formació
Formació
Formació

d’acollida i organitzacional
tècnica
d’habilitats i desenvolupament
normativa

• Motivar les persones i fer-les sentir part de l’equip.
• Complir amb la normativa regulada que s’ha de seguir.

MATERNITATS, PATERNITATS
I CONCILIACIÓ FAMILIAR
La reducció per guarda legal per a mares amb fills menors
de 12 anys és habitual per les treballadores que són mares i
així ho sol·liciten a la Direcció. S'han fet els canvis organitzatius necessaris per tal de poder conciliar la necessitat de
les mares amb les necessitats i requeriments dels serveis
d’Aspace.

Tot i que la revisió anual és voluntària i s’ofereix a tota la
plantilla, durant el 2017, s’han realitzat voluntàriament la revisió mèdica un total de 144 persones.
També s’han fet revisions especials totes aquelles persones
embarassades i/o col·lectius sensibles. En aquest sentit,
s’han dut a terme 6 revisions.
La Direcció i el Comitè de Seguretat i Salut intercentres treballen conjuntament per tal de tenir una visió global i anar
millorant en una matèria on sempre cal estar alerta per cuidar i prevenir, de cara a mantenir una plantilla sana i que pugui desenvolupar la seva feina amb les millors condicions.
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Puntuació
superior a 3/4

NOMBRE TOTAL
D’ACCIONS FORMATIVES:

Dins de la l’Àrea de Prevenció i Salut Laboral, s’han treballat
els següents projectes:

92%

Del 92% al 16%
tenen una
puntuació de 4/4

64
(en les seves modalitats de presencials,
mixtes, online i a distància).

8%

No hi ha cap formació amb una valoració per
sota de 2.8, essent aquesta la valoració més baixa.

FORMACIÓ BONIFICADA:

35

Del total de les accions que s’han fet,
han estat
bonificades (és un 54,68% del total de formació).

SALUT LABORAL
La Salut Laboral es té molt present a nivell de polítiques de
millora. Donada l’estructura que tenim a l’entitat, actualment
comptem amb un Servei de Prevenció Aliè i amb la Mútua
d’Accidents de Treball, quedant així cobertes les diferents
disciplines.

VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ:

MITJANA DE
VALORACIÓ

MITJANA D’HORES DE
FORMACIÓ PER PARTICIPANT

De fet, el crèdit de bonificació del 2017 s’ha exhaurit al
100% per primera vegada, per tant, s’ha fet una bona gestió
de la bonificació, que hem anat millorant des de fa anys.

22,49 h. 3,61/4
(tenint en compte la plantilla mitjana)

• Ergonomia.
• Prevenció de la grip.
(alta incidència en el nostre col·lectiu)
• Prevenció de riscos.
(formació general, però també específica per lloc de
treball)
• Simulacres d’emergència: s’han fet formacions específiques i simuladres en el el 80% dels centres de
treball, cosa que fem habitualment 1 cop cada any o
cada 2.

Nombre de voluntaris

VOLUNTARIAT

80

Des de la seva creació, Aspace ha comptat amb la col·laboració de persones que, de forma totalment voluntària, ens
han dedicat temps i esforç. Actualment, en el funcionament
de l’entitat, continua havent-hi moltes activitats que serien
impossibles de realitzar si no poguéssim comptar amb accions voluntàries.

Nombre
de voluntaris

79

Nombre d’accions
de voluntariat

132

· Acompanyaments
mèdics
· Excursions
· Sortides de lleure

voluntaris

A Aspace, a part d’allò determinat en la legislació actual
sobre conciliació familiar, es tracten els casos, peticions i
sol·licituds particulars d’aquells treballadors de manera individual valorant sempre les necessitats organitzatives però
essent sensibles a les necessitats dels treballadors.

Nombre total
hores de formació
realitzades

70
60
50
40
30
20
10
0

64

66

79

2015

2016

2017

Suport a:
· Servei d'Esports
· Servei de Lleure i Respir
· Centres de Teràpia Ocupacional

· Residència
· Escola
· CDIAP
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PERFIL D'USUARIS ADULTS ATESOS DE
FORMA PERMANENT:

3.

USUARIS
D’ASPACE

Total adults

POBLACIÓ ADULTA AMB PLURIDISCAPACITAT ATESA A
ASPACE: MALALT CRÒNIC I PACIENT COMPLEX
Gran part del perfil d'usuaris que atenem encaixa amb el
col·lectiu del Programa del pacient crònic complex PPCC i
dintre de les prioritats del Pla de Salut 2016-2020 i del Pla
Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària
PIAISS.

USUARIS ATESOS ALS SERVEIS DE
SALUT I REHABILITACIÓ:

USUARIS ATESOS ALS SERVEIS
D’ASPACE DE FORMA PERMANENT:
85
48
51
45

ESCOLA 		
CTO POBLENOU 		
CTO BADALONA		
RESIDÈNCIA 		

Total
usuaris

CDIAP 			
Atenció Ambulatòria

229

287
1725

TOTAL 2392

PERFIL D’USUARIS INFANTS ATESOS
DE FORMA PERMANENT:
Total infants

136

S'entén per pacient complex aquell que en el seu quadre
de salut inclou situacions diverses com són multi morbilitat
(diverses patologies al mateix temps, sinònim de pluripatologia), hiperingressadors, polimedicació, estratificació de
riscs elevats, fragilitat avançada, situació de malaltia avançada i terminal, etc.
El concepte de complexitat des de l’òptica sanitària ve definit per la dificultat en la gestió de l’atenció al pacient i
la necessitat d’aplicar-li plans individuals específics a causa
de la presència o concurrència de malalties, de la seva manera d’utilitzar els serveis o de les característiques del seu
entorn.

GRAU DE DISCAPACITAT

89%
80

Referent a l’àmbit cognitiu, gairebé un 77% tenen un retard
mental sever i un 80% dificultats severes per a l’expressió
comunicativa.

25 persones
amb dependència
moderada

10%

42,9%

% de discapacitat

MENTAL

Neurologia
(principalment epilèpsia)

75

55%

Deteriorament cognitiu

80

59%

SÍNDROMES
CRÒNICS

DADES SALUT
- CRÒNICS

Polimedicació

19

14%

Depressió/Ansietat greu

33

24%

Fàrmacs
Psicofàrmacs

112

82%

LOGOPÈDIA

COMUNICACIÓ

ALIMENTACIÓ

(Sistema augmentatiu
i alternatiu de la
comunicació)

22

Disfàgia

55

Botó gàstric

7

37 persones
amb dependència
lleu-autònom

55%

74 persones amb
dependència greu

27%

Grau mínim

DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES

EXPRESSIÓ
5,7%

Normal
14,3%

39 persones
>=41 anys

28%

27%

Lleu
Moderat

22,9%

8,6%

DIAGNÒSTICS
SECUNDARIS

0

18,8%

35,7%

6%

ESCALA
BARTHEL

20

4,3%

8,6%

11

18%

40

Grau màxim

12,9%

84%

Paràlisi cerebral

DADES DE DEPENDÈNCIA

Mitjana
79%

60

En altres aspectes, hem de destacar que un 27% dels alumnes pateixen dèficit visual sever, un 18% tenen un botó gàstric, sonda nasogàstrica o vesical i a més hi ha 4 alumnes
que reben teràpia respiratòria de manera regular.

FUNCIONALS

114

Dany Cerebral Secundari

100

68,5%

MOBILITAT

DIAGNÒSTICS
PRINCIPALS

SAAC

85

Dels 85 alumnes de l’escola d’educació especial, el 68% tenen una mobilitat molt reduïda (Gross Motor 4 i 5) i dificultats funcionals severes o completes en les tasques de la
vida diària, el que implica un elevat grau de suports personals i tècnics.

S'entén per malalt crònic el pacient amb diferents patologies cròniques, incapacitat, depenent i fragilitat clínica.

DADES DE SALUT

EDAT

36 persones
<= 30 anys

38%

GÈNERE
62%

Sever
25,7%

32,9%

76,8%

80%

Complet
45%
61 persones

Dones 52

84 Homes

31-40 anys
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4.

CENTRES
I SERVEIS
D’ASPACE
t

re

SERVEI

CENTRE

nt
Ce

Visites mèdiques

o

Exploracions i diagnosi

o

Tractament psicològic

o

En aquest sentit, el treball d’Aspace es basa en una sèrie de
CENTRES i de SERVEIS que van enfocats a l’atenció de la
persona amb paràlisi cerebral.
L’entitat està formada per tres grans àrees assistencials:

o

o

Unitat de deglució i nutrició

o

Estimulació sensorial

o

Fisioteràpia

o

o

Logopèdia

o

o

Teràpia Ocupacional

o

o

o

o

Po

P

IA

CD

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Lleure

o

o

o

o

Respir familiar

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Serveis Pedagògics

Transport
o
o

Atenció ambulatòria, hospitalització parcial, rehabilitació,
CDIAP, CRA o centre de recursos i tecnologia de suport.

Assessorament tecnològic i suports

o

o

Residència, Centres de Teràpia Ocupacional, servei de lleure i respir, servei d’esports, servei de transport adaptat.

o

O
CT

Musicoteràpia

• ÀREA DE SERVEIS DE SALUT I DE REHABILITACIÓ:

• ÀREA DE SERVEIS COMUNITARIS:

o

Ba

Esports

o

Escola

o

E

O
CT

no

e
bl

o

Treball social

• ÀREA DE SERVEIS PEDAGÒGICS

N

a

ol
sc

l
da

o

Ortopèdia (fèrules i guixos)

Servei Residencial
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o
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ia
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n

dè

si
Re

a
ci

o

Tractament espasticitat (ones de xoc)

La Fundació Aspace Catalunya treballa l’atenció integral
de les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del
desenvolupament. Aquesta atenció té un caràcter multidisciplinari, i això representa que es té en compte l’aspecte
BIOPSICOSOCIAL de la persona.

lo
Pi

o

En aquest quadre es mostra la relació de centres i serveis que oferim a Aspace, tenint present el model BIOPSICOSOCIAL que se centra en la
PERSONA, atenent per tant:

• L’activitat clínica i de salut
(BIO), referida a l’activitat mèdica i
psicològica, i centrada en l’INDIVIDU.

• L’activitat rehabilitadora (PSICO),
que es basa en l’activitat centrada en
la persona i com es relaciona amb el
seu entorn.

• L’activitat social i comunitària,
basada en allò que es fa en l’entorn
per poder participar-hi.
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5.

SERVEIS DE SALUT
I REHABILITACIÓ

Fundació Aspace Catalunya

ACTIVITAT ASSISTENCIAL
• Atenció Ambulatòria especialitzada en l’abordatge de la
paràlisi cerebral, amb professionals especialistes en neurologia, psicologia, psiquiatria, treball social, on es contemplen també exploracions complementàries com l'oftalmologia, psicometries, electroencefalografia, ajudes i
adaptacions tècniques, ones de xoc, audiometries, etc.

• La cartera de serveis que s’ofereixen en l’àmbit de l'Hospitalització Parcial són: tractaments mèdics especialitzats en psiquiatria, neurologia, rehabilitació, psicològics,
farmacològic, reeducació, fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional, musicoteràpia etc, així com orientació i
assistència a les famílies.

• Hospitalització Parcial: model d’atenció que ofereix rehabilitació global diària. Així com seguiment i abordatge
en l’àmbit de la salut mental per a la psicoestimulació
específica per a nens de 3 a 21 anys amb paràlisi cerebral
i/o altres patologies del desenvolupament.

• Servei de Rehabilitació especialitzat des d'una vessant
multidisciplinària integral de la persona amb paràlisi cerebral, amb professionals especialistes en medicina de la
rehabilitació ambulatòria i domiciliària, fisioterapeutes,
logopedes, terapeutes ocupacionals i musicoterapeutes.

• La major part dels usuaris atesos a l'Hospitalització Parcial s’ofereix a usuaris que estan escolaritzats a l'escola
de la Fundació Aspace Catalunya.

Població atesa
al Servei d'atenció
ambulatòria d'Aspace

Els Serveis de Salut de la Fundació Aspace es basen en un
model integrador i globalitzador de l’assistència que consisteix a donar resposta a les necessitats de la persona amb
paràlisi cerebral (PC) i de les seves famílies. El model rehabilitador integral té en compte tots els aspectes del desenvolupament i, per tant, també la salut mental dels infants i
adults amb PC. També dona molta importància al lloc on es
realitza aquesta atenció i quins professionals la fan.
Gran part del perfil d’usuaris que atenem encaixa amb el
col·lectiu del Programa del pacient crònic complex PPCC i
dintre de les prioritats del Pla de Salut 2016-2020 i del Pla
Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària
PIAISS.
La simptomatologia de la PC i els trastorns del desenvolupament és complexa i precisa de diferents professionals,
que han de ser experts en les diferents àrees del desenvolupament, treballar de manera interdisciplinària, transdisciplinària i amb la participació de les famílies i del mateix usuari
quan això sigui possible.
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Total:

1.725 casos atesos a Aspace 2017

BARCELONÈS
BAIX
LLOBREGAT

GARRAF
TARRAGONÈS

MARESME

Distribució de la població atesa a Atenció ambulatòria
d’Aspace (a Atenció Ambulatòria i al Servei de Rehabilitació), d’acord amb la procedència territorial:
Tal i com s’observa en el mapa, Aspace atén la població majoritàriament de la Regió Sanitària de Barcelona Sud, Regió Sanitària de Barcelona Ciutat i Regió
Sanitària de Barcelona Nord. Especialment la població de Barcelona Ciutat, Baix Llobregat, Alt Penedès,
Garraf, Barcelonès Nord, Vallès Oriental i Occidental
i Maresme.
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ACTIVITAT REALITZADA AL 2017:

Total
d’usuaris

L’any 2017 s’han atès als Serveis de Salut de la Fundació Aspace.

Fundació Aspace Catalunya

1.725

A continuació es descriu l’activitat per cadascuns dels Centres de Servei de Salut:

ACTIVITATS DELS CENTRES DE SERVEI DE SALUT
Per serveis		
CENTRE ARCÀNGEL
SANT GABRIEL

Visites
presencials

9.253

Nombre de
pacients atesos

Mitjana de visites
per pacient

Mitjana de visites
diàries per Servei

Temps mitjà entre
visites (dies)

1.696

5,46

43,85

24,95

C. REHABILITACIÓ I
AJUTS TÈCNICS (CRA)

3.347

C.T.O. BADALONA

5.016

51

98,35

23,77

3,38

C.T.O. POBLENOU

4.647

48

108,07

22,02

2,78

223

15,01

15,86

6,38

Cada servei té la seva dinàmica i les seves característiques pròpies.
El servei d'atenció ambulatòria es caracteritza per l’assistència de neuropediatria, neurologia, psiquiatria, psicologia,
treball social, revisions oftalmològiques, electroencefalogrames, exploracions psicomètriques, així com adaptacions tècniques i audiometries. Això fa que els usuaris atesos
tinguin una mitjana de 5 visites l’any.
Els Centres de Teràpia Ocupacional ofereixen rehabilitació
funcional quasi diària als usuaris adults que assisteixen al
centre, amb una mitjana de 100 sessions de rehabilitació a
l’any per usuari.

Al Centre de Rehabilitació i Ajuts Tècnics de Numància
(CRA), la freqüència de tractament és de 6 dies (dinàmica
setmanal).
A l'atenció ambulatòria la mitjana de freqüència de tractament és de 25 dies (dinàmica mensual) pròpia dels tractaments i visites mèdiques.

Activitat assistencial global:
Activitat realitzada

SERVEIS
DE SALUT

25.684

3.340

Els Serveis de Salut especialitzats en Paràlisi Cerebral inclouen l’activitat d'atenció ambulatòria (al Centre Arcàngel Sant Gabriel), les sessions de rehabilitació als centres
d’adults (CTO de Badalona i CTO Poblenou) i l’activitat
de rehabilitació duta a terme al Centre de Rehabilitació i
Ajuts Tècnics (CRA). Aquesta activitat es pot diferenciar

ACTIVITAT
ASSISTENCIAL

AMBULATÒRIA
PRIMERA VISITA (MÈDICA)

214

SEGONA VISITA (MÈDICA)

2.952

TERÀPIA PSICOLÒGICA

1.700

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

254

SUPORT PSICOSOCIAL I EDUCAT.

285

CONTROL TERAPÈUTIC

3.340

EDAT I SEXE DELS USUARIS ATESOS
ALS SERVEIS DE SALUT:

Total general

8.745

COMPLEMENTÀRIES
El perfil dels usuaris atesos als Serveis de Salut es caracteritzen per ser un usuari bastant jove, més del 60% són
menors de 30 anys. A nivell de gènere, una gran proporció d’usuaris atesos han estat homes, el 61,26%, i el 38.74%
d’usuaris atesos han estat dones.

ELECTROENCEFALOGRAMA

572

REV. OFTALMOLÒGICA

531

PSICOMETRIA

380

EXPL. LLENGUATGE

127

EXPL. FONÈTICA

43

AUDIOMETRIA

16

De 40 a 50

ONES DE XOC

139

De 30 a 40

GUIX

50

FERUL·LA

17

De 70 a 80

Activitat d’atenció
indirecta

Activitat
presencial

22.263

% Activitat d’atenció
Indirecta

15,00%

entre l’activitat presencial o assistència directa a les persones, i l’activitat indirecta que realitzen els professionals
quan avaluen o diagnostiquen els pacients. Així com totes
aquelles activitats de coordinació i treball amb altres serveis com l’Atenció Primària, Unitats Hospitalàries, Escoles,
Serveis Socials, etc.

L’activitat ambulatòria especialitzada en l’abordatge de les
persones amb problemes de Paràlisi Cerebral ofereix atenció
i seguiment amb professionals especialitzats en neuropediatria, neurologia, psiquiatria, psicologia, i treball social.
En l’Atenció Ambulatòria es contemplen també exploracions complementàries de salut. Donada la complexitat dels
usuaris atesos amb paràlisi cerebral, oferim els serveis de
forma integral de: revisions oftalmològiques, electroencefalogrames, exploracions de psicometria, així com ones de xoc,
adaptacions tècniques i audiometries.
El Servei de Rehabilitació especialitzat en paràlisi cerebral
ofereix seguiment mèdic especialitzat en rehabilitació,
així com tractaments de fisioteràpia, logopèdia i teràpia
ocupacional.

De 60 a 70
De 50 a 60

De 20 a 30
De 10 a 20
De 0 a 10

Dones

18

Homes

Total general

1.875

Total general

15.064

REHABILITACIÓ

Pel que fa a l’hospitalització parcial que es realitza sobre
pacients amb un alt nivell de dependència i deteriorament,
han precisat de 30.918 intervencions de rehabilitació i seguiment mèdic especialitzat al llarg de l’any 2017.
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6.

És un servei de la xarxa pública d’atenció precoç de la Generalitat de Catalunya que atén els infants i les seves

CDIAP
Activitat grupal desenvolupada en el marc de la consulta externa:
A l'atenció ambulatòria s'ofereix atenció grupal psicològica, de logopèdia, de fisioteràpia i de teràpia ocupacional.
A continuació es descriu l’activitat grupal desenvolupada
l’any 2017.

Total sessions
grupals
realitzades

709

Mitjana de
visites grupals
per pacient

7

Nombre
pacients
sessions
grupals

100

12%
Atenció grupal
Ter. Ocupacional

Sessions
grupals
realitzades

709

27%
Atenció grupal
fisioteràpia

45%
Atenció grupal
psicològica

16%
Atenció grupal
logopèdia

Usuaris atesos:

L‘any 2017 s’han atès 51 usuaris al CTO de Badalona i 48
usuaris al CTO de Poblenou, amb un total de 9.663 visites
de tractament de rehabilitació realitzades. S'ofereixen una
mitjana de 100 sessions de rehabilitació per usuari atès al
llarg de l’any.

A continuació es descriu l’activitat assistencial de l’equip de
rehabilitació segons especialitat a cada CTO:

Badalona

Poblenou

Numància

Total
4.647

Total
4.443

Mitjana de
sessions per
pacient l’any

Mitjana de
sessions
diàries de
RHB al CTO

Fisioteràpia

Fisioteràpia

Fisioteràpia

2.855

1.622

1.217

BDN
(CTO)

5.016

51

98,35

23,77

Logopèdia

Logopèdia

Logopèdia

PBN
(CTO)

4.647

48

108,07

22,02

752

848

1787

Teràpia
Ocupacional

Teràpia
Ocupacional

Teràpia
Ocupacional

1.409

2.177

1.308

Adaptacions
tecnològiques

Adaptacions
tecnològiques

Adaptacions
tecnològiques

-

-

131

Destaquem que més del 60% dels usuaris atesos als
serveis de rehabilitació de Badalona i Poblenou tenen
un elevat grau de discapacitat, fet que comporta un
augment del suport sanitari i de rehabilitació que els
oferim.

als
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Pacients atesos			

667

Altes 2017

		

287

Baixes 2017

		

290

Nen
s

28,5%

 l nombre d’altes (nous usuaris atesos) i
E
baixes (derivacions) indica l'elevat índex
de rotació d’usuaris al servei (Índex de
Rotació de 0,98).

71,5%

• El 88,28% dels casos atesos al CDIAP reben un tractament d’entre 3 i 4 anys de durada al servei.
• El 52,07% dels nous casos atesos al CDIAP han estat per demanda directa de la família, seguit del 27,93% derivats
des d’altres dispositius públics (pediatria, unitats de neonatologia etc..); la resta de casos provenen de sol·licituds
de derivació del CDSMIJ, Educació, i altres dispositius privats.

CDIAP ASPACE
Pacients atesos			

Mitjana de visites anual per pacient
667

18,54

TEMPS MITJÀ d’espera entre
VISITES (DIES)
8,63

• El CDIAP Sants Montjuïc es caracteritza per l’assistència de neuropediatria, psicologia, fisioteràpia, logopèdia i
treball social. Els 610 usuaris atesos han rebut l’any 2017 una mitjana de 18,54 visites anuals.

• La mitjana de visites realitzades al CDIAP és de 53,61 visites diàries.
Total
5.016

Usuaris
atesos

els
us

EDAT I SEXE DELS USUARIS
ATESOS AL CDIAP:

es
en

• El temps mitjà d’espera entre visites ha estat de 8,63 dies.

Visites
presencials

els
us

PACIENTS ATESOS
CDIAP ASPACE

ACTIVITAT GRUPAL

Activitat de Rehabilitació desenvolupada per als usuaris dels Centres
de Teràpia Ocupacional:
En els centres de Teràpia Ocupacional es disposa d’un equip
multidisciplinari de rehabilitació (metge rehabilitador, fisioterapeuta, logopeda i terapeuta ocupacional), que ofereix
als usuaris seguiment mèdic i tractament de rehabilitació
funcional adaptada a les seves necessitats.

de Barcelona.

N

Usuaris
x grup

3,39

famílies del districte 3 Sants-Montjuïc
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL
L’any 2017 s’han realitzat 14.135 visites de les quals 2.824
han estat activitats d’atenció indirecta (coordinació amb les
escoles, coordinacions amb pediatria, serveis socials, etc...)

ACTIVITAT
PRESENCIAL

11.311

75 %

ACTIVITAT
INDIRECTA

2.824

25 %

ACTIVITAT CDIAP

7.

14.135

ACTIVITAT GRUPAL
L’any 2017 s’han realitzat 1.124 sessions grupals, i s’han atès
83 usuaris i/o les seves famílies. La mitjana de visites d’atenció grupal ha estat de 13,5 visites l’any per a cada usuari. La
mitjana d’usuaris atesos per grup ha estat de 5,48.

Professionals especialistes que han realitzat
tractaments grupals:

71,8 % Psicòlegs

SESSIONS GRUPALS
1.123

Nombre pacients
atesos

17,3 % Fisioterapeutes

83

Mitjana de visites
grupals per pacient

7,7 % Logopedes
3,2 % Treballadores socials

13.5

Usuaris per
grup

5,48

SERVEI DE
RECURSOS I
TECNOLOGIA
DE SUPORT
Aquest servei pretén millorar la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat, a
través de la rehabilitació, l’habilitació i les
ajudes tècniques, que facilitin l’autonomia
personal i familiar.

DIAGNÒSTIC PRINCIPAL DEL
TOTAL D’USUARIS ATESOS
Diagnòstic principal dels usuaris atesos al CDIAP:

ACTIVITATS DESTACADES:

Entre els principals problemes de salut detectats dels casos
atesos s’identifica el trastorn en el desenvolupament motor
en el 17,69% dels casos, seguit dels trastorns emocionals,
cognitius i del comportament.

S’ha col·laborat amb els diferents serveis d’Aspace aportant l'especificitat en el coneixement dels recursos tècnics i
oferint un suport continuat als centres de teràpia ocupacional, la residència i l'escola.

1. Trastorns en el desenvolupament motor
2. Trastorns visuals			
13, 14 0%

3. Trastorns auditius 			

15. 2,25%

12. 8,25%

4. Trastorns psicomotors 				

1. 17,69%

5. Trastorns en el desenvolupament cognitiu

2. 0,15%

6. Trastorns en el desenvolupament del llenguatge
7. Trastorns d'expressió somàtica 		

Fundació Aspace Catalunya

3. 0,45%
11. 13,49%

Suport al projecte -No nos cortamos- d’ASPACENET
(http://www.aspace.org/aspacenet/) de la Confederació
Aspace i la Fundació Vodafone, en el qual es proposa la
realització d’un curtmetratge per part del centre de teràpia ocupacional de Badalona en col·laboració amb el centre
Aremi de Lleida. Els usuaris de tots dos centres han compartit una estada en ambdós centres i un festival on han
mostrat els curtmetratges al públic.

8. Trastorns afectius - emocionals 		
9. Trastorns de la regulació i del comportament

4. 7,35%

10. Trastorns de la relació i la comunicació
11. Altres trastorns 			
12. Variant de la normalitat 			
13. Altes capacitats 			

10. 10.79%

5. 10,04

14. Només factors de risc			
15. En procés diagnòstic			
6. 8,40%

9. 10.79%
7. 0,45%

PROJECTE #ASPACENET: formem part de la comissió de
noves tecnologies i comunicació de la Confederació Aspace, el qual ha liderat el projecte #Aspacenet que té com a
missió promoure l'ús de la tecnologia de suport als usuaris
de diferents centres Aspace.
Projecte SEPA de posicionament per a la participació activa. Gràcies a aquest projecte, especialitzem l’equip multidisciplinari i adquirim elements per millorar el posicionament dels usuaris i la seva salut tant en la prevenció del
dolor i les malformacions com pel fet de participar més activament al seu entorn.

Projecte millor entre tots!, amb aquest projecte es dona
atenció grupal a alumnes d’escoles ordinàries amb alumnes
que tenen poques oportunitats de compartir experiències
amb persones que tenen les mateixes dificultats d'aprenentatge que ells. Es formen grups d'usuaris del servei amb
alumnes d'altres escoles i comparteixen objectius de rehabilitació desenvolupant activitats conjuntes.
Treballem amb les famílies per a la millora de l'adaptació
de l'espai amb l'adquisició de material. Aquest any ens hem
centrat en tecnologia de suport de baix cost per l’accés
amb la mirada. Amb aquestes intervencions fomentem
l'autonomia de la persona en un estorn normalitzat.

SINERGIES AMB ALTRES ENTITATS:
Col·laboració amb la Fundació l’Espiga de Vilafranca en
l’assessorament en matèria de tecnologia per al suport a
l’autonomia personal. Coordinació i col·laboracions conjuntes amb 21 entitats del sector i distribuïdors de productes
sobre recursos i tecnologia de suport.
Hem realitzat 16 sessions de demostració del pis domotitzat
d'Aspace, entre grups d'estudiants de cicles formatius, universitats i professionals.

INVESTIGACIÓ
Conjuntament amb l'Ateneu de fabricació de Les Corts, i
el musicoterapeuta d’Aspace s’està tirant endavant un projecte per tal de poder programar la plataforma Arduino i
que amb diferents sensors els usuaris puguin accedir a instruments MIDI. Arduino és una placa electrònica a la qual
podem connectar els sensors que cada persona pot fer servir a l'entrada i té com a sortida un instrument musical. En
funció de com es programi aquesta placa i dels sensors que
hi connectem podem fer que els usuaris dels centres d'Aspace toquin instruments.

8. 9,90%
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8.
ESCOLA D'EDUCACIÓ
ESPECIAL
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
a un període de 6 anys.

L’Escola d’Educació Especial ASPACE
atén alumnes entre els 3 i els 20 anys
afectats de paràlisi cerebral i/o altres
patologies del desenvolupament.

ACTIVITATS DESTACADES

D’altra banda l’escola ha rebut del Departament d’Ensenyament, per la Resolució ENS/118/2017 de 30 de gener, una
subvenció destinada al finançament de despeses de personal de serveis d’esbarjo, menjador i transport.

TOTAL MATRÍCULA del curs 2016-17
ED. INFANTIL
Alumnes de 3 a 5 anys

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

11
21

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. 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.

38 nenes
ED. PRIMÀRIA
(CICLE MITJÀ)
Alumnes de 12 a 15 anys

ED. PRIMÀRIA
(CICLE SUPERIOR)
Alumnes de 16 a 21 anys

24

47 nens

85
en total
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L’atenció i rehabilitació de l'alumne amb
paràlisi cerebral requereix d’una actuació multiprofessional i és per això que
els nostres equips estan formats per
mestres, fisioterapeutes, logopedes,
terapeutes ocupacionals, psicòlegs,
metges, infermeres i treballadores
socials. La finalitat d’aquests equips
és arribar al màxim coneixement de
l’alumne per tal de poder organitzar el
Pla Terapèutic Individualitzat (PTI).

L’escola Aspace té com a objectiu principal aconseguir
el benestar de l’alumne i el seu desenvolupament en
tots els àmbits de la vida.
24

• 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 “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:
1.

Participació al Concurs APILO que organitza el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de
l’Agència de Residus de Catalunya i de les entitats
gestores Ecopilas, ERP, UNIBAT i ECOLE. És un projecte que vol fomentar la recollida selectiva de piles
i acumuladors portàtils entre l’alumnat i les seves famílies. El vam portar a terme amb la col·laboració de
l’AMPA i vam recollir 395 kg de piles.

2. Campanya «L’Escola diu NO a l’alumini». En la línia
de la reducció de residus, ens hem proposat eliminar l’ús de paper d’alumini mitjançant una campanya
de conscienciació amb alumnes, famílies i personal
educatiu.
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9.

SERVEIS
COMUNITARIS

IDEES CLAU REFERENTS A L’USUARI:
• Factor envelliment: fragilitat, pèrdua d'autonomia, preocupacions per la família, necessitats
emocionals diferents segons el moment del seu cicle vital.
• Factor convivència intergeneracional. En els centres conviuen persones des de 21 anys fins
a 60 anys.
• Model de treball mixt, que combina activitats amb grups d'usuaris amb perfils assistencials
i cognitius heterogenis i activitats amb grups homogenis. Considerant tant les capacitats i
nivells d’afectació com les edats.
• El nostre rol: suport al creixement i a la maduració de la persona. Els acompanyem en el seu
procés vital i complementem la família.
• La socialització i participació com una forma de reconeixement de l’individu en el grup.
• L’àmbit psicosocial, una de les vies més efectives que incideixen en el benestar i desenvolupament de la persona, per la qual es considera determinant el context social i emocional.
• L’àmbit ocupacional permet equiparar-se amb al món adult laboral i emmirallar-se en el que
veuen que fa la societat. És important que trobin sentit al que fan i prendre consciència del
l sentit de la responsabilitat i el compromís.

IDEES CLAU REFERENTS ALS PROFESSIONALS:

REFLEXIONS
COMPARTIDES
Al llarg de l’any 2017 es va realitzar un treball de reflexió
amb tots els professionals dels centres d’atenció a la persona adulta (CTO Poblenou, CTO Badalona i Residència)
sobre la realitat dels nostres centres i la necessitat d’incorporar-la a la nostra visió sobre el model d’intervenció.
Destaquem els factors de reflexió que, de forma compartida, van sorgir i que marcaran la nostra línia d'abordatge.
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• Les necessitats dels nostres usuaris tenen un fort component emocional.
• Els professionals necessitem posar en comú les pautes d’atenció i estratègies de treball amb
l’usuari.
• Els grups de reflexió i les tutories als usuaris són una bona eina de treball per canalitzar les
emocions i abordar preocupacions.
• L’equip de treball transcendeix l’equip dels centres. Es fa imprescindible ser conscients i treballar amb un sistema de comunicació únic i compartit.
Valors destacats dels centres:

• Dinamisme
• Flexibilitat
• Adaptabilitat al moment vital de la persona
• Respecte
• Solidaritat
• Comunicació i diàleg

• Entorn càlid, generador de confiança i benestar.
• Actitud positiva i clima saludable
• Cohesió i consciència d’equip
• Escolta activa
• Empoderament
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ACTIVITATS I SERVEIS COMPLEMENTARIS
•
•
•
•
•
•

10.

ACTIVITATS DESTACADES

RESIDÈNCIA
NOMBRE D'USUARIS ATESOS

22

Grau III
42 usuaris

Dones

23

Homes

45

Grau II
3 usuaris

ALTES/BAIXES
93%

DISTRIBUCIÓ PER EDATS
- de 30 anys
31 - 40 anys
+ de 41 anys

3
24
18

Destaquem: Intervenció i col·laboració de l'entitat Egoismo
positivo amb la qual hem participat en diversos esdeveniments (cursa, sortides culturals, etc).
Escacs: campionats intercentres al llarg de tot l'any.

7%

TOTAL

48%

Els divendres es fa una activitat especial, escollida pels usuaris basada en el coneixement d'entitats, experiències i/o
projectes externs al centre.

NIVELL DE DEPENDÈNCIA

51%

Activitat aquàtica
Activitat esportiva
Musicoteràpia
Teràpia amb gossos
Estimulació multisensorial
Activitats de relació amb la
comunitat i intercentres/sortides.

0

0

Altes

Baixes

DISTRIBUCIÓ PER GRAU DISCAPACITAT

7%
53%
40%
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65-70%
71-80%
81-90%
91-100%

0
3
16
26

0%
7%
36%
57%

PROGRAMES D’ATENCIÓ DIÜRNA
A la residència d'Aspace Montjuïc s’ofereix un àmpli ventall d’activitats, fins un total de 22, 11 de les quals s'adrecen
a grups d'usuaris amb un perfil de necessitats de suports
similar, i les 11 restants són activitats adreçades a grups
d'usuaris amb perfil i necessitat de suport heterogeni.

Algunes de les activitats adreçades a grups homogenis
són: espectacle sensorial, Cine Club, imatge personal,
xarxes socials, lectoescriptura etc.
Algunes de les activitats adreçades a grups heterogenis
són: artesania, cuina creativa , jardineria, preparació del
cap de setmana, dansa, esport etc.

VALORACIÓ GENERAL
Ha estat el segon any de rodatge de la residència i valorem positivament l’estabilitat aconseguida en el funcionament del centre, tant pel que fa a l’àmbit assistencial com a l'àmbit d’atenció diürna.
Al llarg de l’any 2017 hem incorporat la figura del monitor tant en el torn de matí com de tarda, a través de la qual
hem pogut donar més qualitat a les activitats diürnes plantejades.

REPTES DE FUTUR
• Posada en marxa del centre de dia i ocupacional.

ACTIVITATS DE SOCIALITZACIÓ I RELACIÓ AMB L’ENTORN
• Concert al Poble Espanyol «Peces d'un Trencaclosques»
protagonitzat pels usuaris dels centres d'adults
d'Aspace (residència, CTO Poblenou i CTO Badalona).
• Participació per part dels usuaris de forma estable en el
Consell de Participació del Districte de Sants-Montjuïc.
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• Informe de barreres arquitectòniques de l'entorn
proper al centre realitzat pels nostres usuaris i
presentat a l'Ajuntament.

• Treballar el concepte d’inserció en la comunitat: Incloure tallers que suposin la relació amb la comunitat i donin
visibilitat als nostres usuaris.
• Incorporar tècniques i visió específica de treball que promogui i garanteixi la inserció de les persones amb més
necessitat de suport i dificultats de participació.

METODOLOGIA DE TREBALL
Elaboració d’Itineraris de treball i activitats per a cada usuari, comptant amb la seva participació en la mesura del
possible i adaptat a les necessitats individuals sense vincular-lo a una àrea de treball única al llarg de l’any.
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11. CTO Poblenou
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ACTIVITATS D'OCUPACIÓ TERAPÈUTICA
• Creació i disseny
de la revista
Ep! Estem aquí.
• Taller nadalenc:
Disseny de postals i
creació d'un pessebre.
• Taller de cuina
• Taller de castanyada
• Taller de carnestoltes
• Taller de Sant Jordi
• Taller sobre l'hort urbà:
Organitzat per la
Fàbrica del Sol

PROGRAMA D'AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL
• Habilitats d’interacció i autonomia socials (HIAS),
Grup de mans, AVD (vestit/higiene/alimentació/
wc), activitat sensorial, hort, preparar taules per dinar.
• Socialització: dinàmiques de grup, encàrrecs i activitats d'ajuda mútua.

ACTIVITATS I SERVEIS COMPLEMENTARIS
•
•
•
•

Activitat aquàtica
Activitat esportiva
Musicoteràpia
Teràpia amb gossos

• Estimulació multisensorial
• Activitats de relació amb la comunitat
i intercentres/sortides.

ACTIVITATS DESTACADES
NOMBRE D'USUARIS ATESOS

13

•

27%
Grau III
43 usuaris

Dones

48

35
Homes

NIVELL DE DEPENDÈNCIA

73%

Grau II
5 usuaris

90%

10%

TOTAL

Vallès Oriental
Maresme 		
Barcelonès
Baix Llobregat
Osona: 		

4
2
24
10
1

•

ALTES/BAIXES

DISTRIBUCIÓ PER GRAU DISCAPACITAT

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

9

1

Altes

Baixes

65-70%
71-80%
81-90%
91-100%

- de 30 anys 14
31 - 40 anys 14
+ de 41 anys 12

30

2
12
9
26

4%
25%
19%
52%

35%
35%
30%
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•

Setmana UNESCO: el lema va ser «Un anhel de pau
ferm i constant L'ISLAM». Durant aquesta setmana es
van organitzar diferents activitats relacionades amb els
cinc pilars de l'ISLAM: professió de fe, oració, almoina,
dejuni i peregrinació a la Meca. Vam crear un mural sobre aquest tema, vam visionar la pel·lícula Zona Hostil i
una xerrada sobre costums i tradicions de l'Islam a càrrec de la Sra. Marta Torràs, practicant d'aquesta religió.
Presentació del 19è número de la revista EP! ESTEM
AQUÍ: es va comptar amb la presència del Sr. Rosendo
Calvet de l'Arxiu Històric de Poblenou, que ens va parlar sobre els canvis estructurals i de població del barri.
Sortides: Fira de santa Llúcia, Sagrda Família, Museu
del Disseny, Caixaforum, Casa dels Entremesos.

•

DENIP: Aquest any vàrem treballar a partir del documental Camins cap a l'escola on podíem veure les
diferències entre els països desenvolupats i els països
del tercer món, i com a resultat vàrem crear un mural
sobre aquestes diferències.

•

Jornada de portes obertes.

•

Esdeveniments culturals: Castanyada, Postals nadalenques, Pessebre, Carnestoltes, Cuina, Taller de
clauers com a regal de Sant Jordi.

•

Cicle de xerrades relacionades amb el tema de la
revista: Jordi Paris de l'Institut de Paisatge Urbà de
l'Ajuntament de Barcelona, Rosendo Calvet de l'Arxiu
Històric de Poblenou, Francesc Mateu, responsable
d'Intermón-Oxfam a Catalunya.
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ACTIVITATS DE REHABILITACIÓ
Els serveis de salut d'Aspace inclouen les sessions de
rehabilitació als centres d'adults (CTO Badalona i CTO
Poblenou).

Fundació Aspace Catalunya

12.

CTO Badalona

VALORACIÓ GENERAL
El curs es valora satisfactòriament ja que els objectius marcats a principis de curs s'han portat a terme: creació
de la revista, participació dels usuaris en les diferents activitats organitzades, seguiment individual d'usuaris i
familiar, seguiment mèdic i psicològic.

REPTES DE FUTUR
Buscar noves eines tecnològiques de comunicació per tal de facilitar la participació dels usuaris amb més afectació.

METODOLOGIA DE TREBALL
La revista creada en el Centre ens permet treballar en diferents àrees d'aprenentatge: l'atenció, la lectoescriptura,
el treball en equip, la motricitat fina/gruixuda, el respecte de les opinions, informàtica, entre d'altres.
Hem organitzat diverses xerrades i tallers pràctics sobre les festes i tradicions de la ciutat i sobre com construir
un hort urbà.
Les diferents excursions estaven relacionades amb els temes tractats: Fira de Santa Llúcia, Museu del Disseny,
la Sagrada Família, el Caixaforum i la Casa dels Entremesos.
En els tallers de cuina els plats estaven relacionats amb les tradicions i la cultura gastronòmica de la ciutat i de
Catalunya com pot ser fer una coca de llardons, truites, mones de pasqua, un empedrat... Els tallers creatius de
nadal i de Sant Jordi on els nois/es varen crear dissenys per poder vendre i els motius dels dibuixos estaven
relacionats amb la ciutat de Barcelona.
En la dinàmica dels grups d'usuaris intentem que tots els nois se sentin part implicada i activa en totes les
activitats.
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NOMBRE D'USUARIS ATESOS

17

NIVELL DE DEPENDÈNCIA

33%
Grau III
39 usuaris

Dones

51

34

Grau II
9 usuaris

72%

Grau I
3 usuaris

16% 6%

TOTAL

Homes 67%

ALTES/BAIXES

DISTRIBUCIÓ PER GRAU DISCAPACITAT

2

65-70%
71-80%
81-90%
91-100%

Altes

2
Baixes

0
10
18
23

0%
19%
35%
46%

Vallès Oriental: 5
Vallès Occidental: 2
Maresme: 4
Barcelonès: 32
Baix Llobregat: 8

DISTRIBUCIÓ PER EDATS
- de 30 anys 19
31 - 40 anys 23
+ de 41 anys 9

37%
45%
18%
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ACTIVITATS D'OCUPACIÓ TERAPÈUTICA
• Vídeo:
• Participació del grup de Vídeo, conjuntament amb AREMI Lleida, en el Projecte “No
nos cortamos” de la Confederación Aspace, Aspace.net, i la Fundación Vodafone.
Es va dotar al Centre de material audiovisual i adaptacions tècniquesper a l'elaboració i filmació d’un curtmetratge. Visita del grup de Vídeo al Centre Aremi Lleida i
presentació dels curtmetratges el 28 d’abril al Centre Cívic la Salut.
• Participació a la 43ª edició del Festival Internacional de Curtmetratges FILMETS,
amb la presentació a concurs, i projecció dins la programació del Festival, obert
al públic, del curtmetratge Cites.com.

• Ràdio:
• Creació secció Musicals – recull cançons
• Elaboració Audioconte per Sant Jordi
• Actualitzar el Blog de ràdio amb monogràfics sobre temes diversos i publicació
d’entrevistes.

• Informàtica i gestions:
• Butlletí trimestral sobre les activitats del Centre per per a famílies
• Taller de xapes – encàrrecs i nous productes de xapes personalitzades (xapes mirall)

• Gestions i encàrrecs del Centre (menús setmanals, regals aniversaris...)
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ACTIVITATS DESTACADES
• Sortida a Port Aventura de dos dies/una nit, el 4 i 5 de
maig, amb tots els usuaris i personal del Centre, gràcies a les col·laboracions de Red Runners i Novartis.
• Projecte Adaptacions tècniques: participació d'un
usuari del Centre de Badalona, amb el director del
CRA, a les VI Jornades d'ASPACE.net, el 19 i 20 de
maig, organitzat per la Confederación ASPACE.
• Participació d'un grup d'usuaris del Centre de Badalona en el Projecte "Activa't" i "accessibilitat en medi
natural" conjuntament amb la Fundació de l'Esplai
(FUNDESPLAI) i estudiants de l'Institut Joan Maragall.
• Projecte amb l’Ateneu de Fabricació i un grup d'usuaris del Centre per conèixer i manipular amb maquinària
tecnològica innovadora.

• El Centre de Badalona organitza visites guiades del
Centre, amb explicació i tallers per part dels usuaris,
obertes a diferents institucions i centres. Aquest any
hem tingut la visita d'uns 150 estudiants de diferents
Instituts de Barcelona i rodalies, així com de diferents
centres.
• Representació el dia 28 de juny d’un espectacle per als
usuaris del Centre de Pallassos sense Fronteres”, gràcies al Projecte “Correos reparte sonrisas”, al Centre
Cívic la Salut, obert a la comunitat.
• Sortides culturals dos cops al trimestre: Liceu, Palau
Robert, Fórmula 1, Rebaixes d'estiu i d'hivern, sortides
d’àrea, entre d’altres.

• Participació d’un grup d’usuaris del Centre en el Projecte “Impressió amb 3D”, amb estudiants de l’Institut
Quatre Cantons.

• Ecoaula:
•
•
•
•

Elaboració Taller paper reciclat per visites d'instituts, escoles i centres.
Participació en la XIX edició del Premi de Pintura Agusti Semir-Conxa Millan.
Decoració sorral amb el tema «Mona de Pascua» i sortida Museu de la Xocolata.
Elaboració de l’arbre de Nadal i la panera per la Rifa de Nadal.

• Cuina:
•
•
•
•

Taller «Cuines del Món»
Actualització i elaboració de nous receptaris
Elaboració de nous encàrrecs: pastissos de Sant Valentí, Coques de Sant Joan
Sortida exposició Tapes, Centre Cultural el Born.

ACTIVITATS DE REHABILITACIÓ
Els serveis de salut d'Aspace inclouen les sessions de rehabilitació als centres d'adults (CTO Badalona i CTO Poblenou).

PROGRAMA D'AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL
• Autonomia: Taller d’Habilitats socials i emocionals,
Taller de Cuina, Taller Viatgem, Taller estimulació
cognitiva, Tallers monogràfics (Compres, centraleta,
Xerrades visites Centre).

• Socialització: Teatre, Taller literari, Taller d’Actualitat,
Manualitats, sortides...

VALORACIÓ GENERAL
La valoració que fem de l’any 2017 és molt positiva. Com sempre s'ha intentat ser un centre molt dinàmic i realitzar
moltes activitats socialitzadores, a més d’estar al cas individualment de cada persona i d’allò que necessita.
Cal destacar amb molt d'èmfasi que ha estat un any molt especial ja que s'ha fet realitat un projecte plantejat des
de fa anys: una escapada de dos dies a Port Aventura tot l'equip (en total vàrem mobilitzar 65 persones), gràcies al
suport de dues entitats, Novartis i Red Runners.

REPTES DE FUTUR

ACTIVITATS I SERVEIS COMPLEMENTARIS
•
•
•
•
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Activitat aquàtica
Activitat esportiva
Musicoteràpia
Teràpia amb gossos

• Estimulació multisensorial
• Activitats de relació amb la comunitat
i intercentres/sortides.

Planificació del 15è Aniversari del Centre a Badalona.

METODOLOGIA DE TREBALL
Model d’atenció basat en l’abordatge integral, en la construcció d’objectius comuns i compartits, en l’empatia,
treballant amb la metodologia de la PCP (planificació centrada en la persona), per tal d’empoderar i capacitar les
persones tenint en compte el seu desenvolupament natural i maduratiu. Intentem fugir de paternalismes, per acompanyar les persones en la decisió fomentant la capacitat de raonar.
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13. Lleure i respir
RESPIR FAMILIAR
Servei de cap de setmana, destinat a les famílies que tenen
algun fill a càrrec amb discapacitat major de 16 anys, per tal
d'evitar situacions d'estrès i sobrecàrrega familiar. Oferim
un cap de setmana de dos o tres dies un cop al mes, segons
les necessitats de les famílies.
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Distribució per territori dels beneficiaris de tots els programes de Lleure i Respir.
RESPIR FAMILIAR

GRUP DE LLEURE

CASAL D’ESTIU

PROGRAMA
VACANCES d’ESTIU

Vallès Occidental

-

2

-

2

4

2,6%

Vallès Oriental
Maresme

1

2

-

2

5

3,2%

2

4

-

4

10

6,5%

Barcelonès

13

51

28

23

115

76%

Baix Llobregat

1

7

3

7

18

12%

Totals:

17

66

31

38

152 usuaris

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.

Aspectes a millorar
Cercar nous espais accessibles per seguir portant a terme
l'activitat.

Nombre de participants i estades. Evolució
Reptes de
futur
Reptes
de
futur

6 estades

10 estades

4,3 / 5

Aspectes a millorar

11 estades

100
80

Ampliar el servei per poder arribar a més beneficiaris.

Incrementar el nombre de participants.

Nombre de participants. Evolució

60
40
20
0
60 / 0

73 / 10

2015

2016
Usuari d’Aspace

80 / 10
2017

usuaris

usuaris

Grau de satisfacció
dels usuaris

60
50
40
30
20
10
0

Usuari extern

GRUPS DE LLEURE

Reptes de futur
Homologar-nos al districte de Sants-Montjuïc com a servei
que concedeix l'Ajuntament de Barcelona perquè les famílies
puguin optar a beques de transport.

48 / 1

48 / 3

2015

2016

Usuari d’Aspace

29 / 3
2017

PROGRAMA VACANCES D’ESTIU
Estades de vacances durant els mesos de juliol i agost, per
oferir un recurs a aquelles persones amb discapacitat majors de
16 anys, que volen gaudir d’unes vacances fora del nucli familiar,
amb persones amb les mateixes motivacions, interessos i edat.

Aspectes a millorar

Nombre de participants i estades. Evolució

36 sortides

Reptes de futur

39 sortides

42 sortides
Nombre de participants. Evolució

80

Fomentar la suficient autonomia per tal que algun dia, els
propis usuaris del servei organitzin el seu propi lleure i el
puguin combinar amb el servei que oferim.

2 torns

60

3 torns

3 torns

Ens trobem amb un gran nombre d’usuaris que volen participar en aquest programa i ha hagut anys que hem tingut
llista d’espera. El programa IMSERSO només beca tres torns
com a màxim i sense aquesta beca es fa molt complicat que
les famílies puguin fer front al cost que tindrien les colònies.

50
40

40

20

30
20

0
51

58

2015

2016

68
2017

usuaris

usuaris

4,6 / 5

4/5

Usuari extern

Aspectes a millorar

Grau de satisfacció
dels usuaris

Grau de satisfacció
dels usuaris

La davallada del nombre d'usuaris ve donada perquè el 2017 Aspace no ha
ofert servei de transport.

Espai de lleure per a aquelles persones amb discapcitat,
que difícilment poden gaudir d’un lleure adaptat i compartit amb els seus amics i companys, fora de l’entorn familiar.
Hi participen usuaris adults, majors de 16 anys, de tots els
centres d’Aspace, inclús externs. Es realitza una sortida lúdica mensual, en cap de setmana.

Necessitat de suport als usuaris que comencen a fer ús
d'aquest servei.

Totals:

Reptes
futur
Reptes de
de futur
Organitzar un quart torn de colònies i no només en
època estival.
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Grau de satisfacció
dels usuaris

4,3 / 5

2017

A partir de 2016 el servei millora en qualitat: augmenta un torn però
disminueix el nombre d'usuaris per torn.
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14. Esports
A DESTACAR
El servei ha crescut significativament en nombre d'usuaris atesos.
L'equip de treball ha crescut i està format per un respnsable de servei llicenciat en INEF i especialista
en esport adaptat, 7 monitors especialitzats i 1 auxiliar de suport.

METODOLOGIA A DESTACAR
Introducció de la metodologia cooperativa en les dinàmiques de treball; aplicació dels corrents actuals
de l’educació fisica en la gamificació de les activitats. Això és, convertir en un joc (de taula, virtual, etc.)
l’eix d’animació que lliga les activitats; incorporació dels qüestionaris virtuals per avaluar el grau de
satisfacció de les activitats per part dels usuaris i per part dels professionals; incorporació dels qüestionaris qualitatius per avaluar l’activitat aquàtica escolar per part dels referents de l’escola.

PROGRAMES

CENTRES
Activitat
aquàtica
Esport per
a tothom
Activitats
d’estiu
Activitats
inclusives

Escola

Badalona

76

Residència

33

53

Altres

Grau de
satisfacció
dels usuaris

TOTALS

4,7 / 5

48

38

21

24

22

12

4/5

31

88 homes
130 dones

71

4,5 / 5
Alumnes d’altres
centres educatius

25

17

48

60

25

4,8 / 5

4/5

Estudiants universitaris
en pràctiques

38

21

22

31

5

4,8 / 5
NOTA

Nombre d'usuaris atesos

62 homes
61 dones

41 participants

Voluntaris
i professionals

50

63 homes
59 dones

74 participants

La valoració general de les activitats
per part dels usuaris ha estat molt alta.
4 punts sobre 5.

38

218 participants

122 participants

Projectes de
cohesió Aspace
Activitats
d'innovació
educativa
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Poblenou

20 homes
21 dones

183 participants
85 homes
98 dones

112 participants
59 homes
53 dones
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PROGRAMES D’ESPORTS
Activitat aquàtica

Esport per a tothom

Activitat adreçada a l'alumnat de l'escola i als usuaris de
residència i centres de teràpia ocupacional de Poblenou i
Badalona. Està centrada en el joc com a eix conductor en
l'àmbit escolar i en el manteniment físic i la socialització en
el cas de les persones adultes.

Activitat fÍsica basada en els jocs i reptes motrius que es
practiquen en grups heterogenis de capacitats, de forma
que en el seu disseny s'ha buscat l'adaptació de tasques
i metodologies que garanteixin la participació de tothom.
En el cas dels escolars, es planteja com una alternativa a
l'educació física pròpia d'aquesta etapa.

Activitats d’estiu

Activitats d'innovació educativa

Durant el mes de juliol es preparen activitats poc habituals, com anar a la platja, jugar a futbol, fer sessions d'activitat fisica amb suport musical i boccia enfrontada; es tanca
el cicle d'activitats amb un torneig on assisteixen tots els
usuaris dels centres.

En el disseny de les activitats d'esport per a tothom
utilitzem els últims corrents pedagògics de l'educació: hem
utilitzat la «gamificació», provinent de la paraula game anglesa, tot convertint l'activitat motriu en un joc on intervé
l'atzar o l'estratègia, tot partint de jocs de taula. Aquest any
hem inventat i utilitzat «El Joc de l'Oca esportiva» i «El joc
de les Escales».

Activitats inclusives

Joc de taula camí adaptat a Tòkio

Fundació Aspace Catalunya

15. Transport

Les rutes de transport de la Fundació
Aspace Catalunya garanteixen
l’assistència i participació dels nois i
noies als centres gestionats per la nostra
entitat, tant a l’escola com als centres
ocupacionals.

A l’Escola tenim diàriament

13

40

El fil conductor del projecte d'esports de 2016 a 2020 és
la creació d'un joc de taula divulgador de l'esport adaptat,
sobretot de la paràlisi cerebral, que es va construint amb
la implicació de tots els agents de l'entitat i col·laboradors.
Aquest joc consisteix a encertar preguntes (estil Trivial Pursuit) sobre un taulell de slalom o de boccia o d'atletisme.
L'any 2017 s'ha complert la segona fase, que és l'aportació
de 400 preguntes i respostes provinents de l'alumnat dels
centres educatius INS Josep Mestres i Busquets de Viladecans i l'escola Singuerlin de Santa Coloma de Gramenet.

Als Centres Ocupacionals tenim diàriament

16

rutes

6 rutes (autocar)
Són jornades socioesportives d'intercanvi amb centres
educatius ordinaris, de diferents franges d'edat, en la qual
es dissenyen activitats inclusives, que garanteixin la participació conjunta de tots els participants. El centre educatiu
ens visita i després els visitem nosaltres. Són els alumnes
de l'altre centre els qui dissenyen les activitats de la jornada
de retorn. Els centres amb qui hem treballat aquest curs
han estat l'escola Singuerlin de Santa Coloma de Gramenet,
l'INS Josep Mestres i Busquets de Viladecans i l'escola Mediterrània, també de Viladecans.

Els transports es realitzen en vehicles adaptats, tant autocars com taxis i atenen un total de 181 usuaris durant el 2017,
distribuïts en 29 rutes.
Hi ha dos tipus de rutes:
Les rutes que gestiona la Fundació Aspace i les rutes que
es gestionen des de les administracions públiques, tant autonòmiques com locals.

7 rutes (autocar)

Gestionades pel Consorci
Gestionades per Aspace, per
d’Educació, per a usuaris de la a usuaris de fora de
ciutat de Barcelona
Barcelona

Transporten un total de

85 alumnes.

11 rutes (autocar)

rutes

5 rutes (taxis)

Gestionades per ajuntaments Gestionades per Aspace.
i consells comarcals.

Transporten un total de

Escola + Centres Ocupacionals sumen un total de

96 usuaris.

29 rutes.
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16.
IMPACTE
SOCIAL I
PROJECCIÓ
EXTERNA

La Fundació Aspace
Catalunya col·labora amb
altres entitats del sector
de la discapacitat, a fi de
teixir aliances i arribar
a la societat sobre la
nostra tasca d’atenció a
les persones amb paràlisi
cerebral i altres patologies
del desenvolupament.

Professionals dels centres, acompanyats per un filòsof
consultor analitzen i reflexionen sobre els reptes ètics que
plantegen diferents situacions i la presa de decisions, sempre amb la finalitat de millorar la qualitat d'atenció de les
persones ateses i vetllar per la seva autonomia, llibertat i
dignitat, i amb el compromís permanent que les persones
amb discapacitat siguin protagonistes de la seva vida.

Revista Connexió:
Durant el 2017, s’ha donat continuïtat a la publicació de la
nostra Revista Connexió, amb l'edició dels números 30 (febrer) i 31 (setembre), de manera semestral. La revista Connexió aporta continguts diversos, ja siguin més personals o
divulgatius, convidant també persones i entitats de l’exterior de l’entitat a participar, a fi d’arribar a més gent i treballar amb més rigor. Els últims números han promogut noves
seccions com la reflexió de valors actuals de la societat, o
ens han comentat temes com els Jocs Paralímpics de Rio,
record dels Jocs Paralímpics de Barcelona 92 en motiu del
seu 25è aniversari, difusió de tecnologia accessible, tendències en fisioteràpia i rehabilitació, i difusió de campanyes
de sensibilització de la paràlisi cerebral promogudes per la
Confederación Aspace, entre d’altres.

Butlletí Anual
d’Aspace:

PORTAL WEB I XARXES SOCIALS

Visites al web

Seguidors al Facebook

1 /1/17 - 31/12/17

1/1/17 - 31/12/17

Enguany, les dades reflecteixen un menor número de visites
al web respecte l’any anterior però s’han incrementat els seguidors del Facebook, a causa de l’augment de la seva dedicació. Cada vegada som més conscients de la importància
de les xarxes socials i cada cop més estan alineades amb
l’estratègia de l’entitat. S'intenta una participació més activa
i conjunta per part de tots els serveis i centres d’Aspace.

El Sr. Marcel Cano i Soler, professor de filosofia, Teorètica i
pràctica a la Universitat de Barcelona (UB) i especialista en
ètica ha coordinat tots els grups dels centres on s'han debatut diverses temàtiques que preocupen i en l'abordatge
de casos que ens suposen dilemes de tipus ètic.
La valoració és molt positiva i es considera important seguir treballant en aquest línia.

VII CURSA SOLIDÀRIA
“EN MARXA PER LA PARÀLISI CEREBRAL”

Butlletí adreçat als usuaris,
famílies i treballadors de les
activitats de cada centre amb
la finalitat de donar a conèixer la
nostra activitat i promocionar la comunicació i coneixença
entre els diferents centres d’Aspace.

18.845
20.000

1500

15.209

1.130

15.000

1200

10.000

900

5.000

600

1.321
“EN MARXA PER LA PARÀLISI CEREBRAL” és una cursa solidària organitzada per Ipsen Pharma i la Federació Catalana de
Paràlisi Cerebral (FEPCCAT), a favor del col·lectiu de persones
amb paràlisi cerebral i etiologies similars.

300
0

2016
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GRUPS DE REFLEXIÓ ÈTICA PER A TOTS ELS SERVEIS

Aspace incorpora en la gestió dels seus serveis la visió de
l'ètica i per això, al llarg de l'any 2017, ha creat diversos
espais de reflexió com a eina de treball de millora contínua.

COMUNICACIÓ

La nostra pàgina web recull l’activitat assistencial, social i
pedagògica que fem en els nostres serveis i centres, i tots
els projectes de recerca que posem en marxa.

Fundació Aspace Catalunya

2017

2016

2017

Aquest esdeveniment solidari i lúdico-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 edició es van inscriure més de 2.100 persones.

La seva setena edició va tenir lloc el 5 de novembre de 2017
al barri de Les Corts de Barcelona. La cursa va comptar
amb dos recorreguts, d'1 i de 5 km.
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17.
PROJECTES
DE COHESIÓ
ENTRE SERVEIS
Projectes compartits entre serveis i centres d'adults

PECES D'UN TRENCACLOSQUES

FEM EL CIM

ARTS ESCÈNIQUES

ESCACS

A les sessions de musicoteràpia, des de fa més de tres anys
hem estat cultivant, compartint sentiments, vivències, idees
i emocions importants per als usuaris dels diferents centres d’Aspace. Aquest projecte el vam materialitzar en un
llibre de poemes i cançons anomenat Peces d'un Trencaclosques: poemes i cançons entre tots, editat i dissenyat
pel Centre Especial de Treball ASPACET, i que es pot adquirir en qualsevol dels nostres centres. El llibre incorpora
els àudios dels poemes que s'estan gravant i estaran disponibles a través dels codis QR quan estiguin tots finalitzats.

La gimcana "Fem el CIM" són unes jornades recreatives de
cohesió entre els centres d'adults, amb una estructura cooperativa, i deu estacions de joc-treball. Es compta amb la
participació conjunta dels usuaris i treballadors dels centres
de Residència, Poblenou i Badalona.

Aquest és un projecte transversal en el qual hi participen
tots els usuaris dels tres centres d’adults d’ASPACE, així
com els professionals en el marc de les arts escèniques. És
el tercer any consecutiu que el portem a terme gràcies a
l’èxit aconseguit en la participació i satisfacció dels usuaris.
Durant el projecte hem elaborat, per grups, curtmetratges,
improshow, un cercavila, moviment i expressió musical, i
un projecte a través de la veu com a element comunicatiu.
Amb aquest projecte també compartim espais, metodologies de treball i relacions socials i laborals.

6è Torneig d’escacs ASPACE, en el qual participen 3 equips:
la residència, el CTO Badalona i l’escola. El torneig s’ha celebrat en 6 jornades. Sempre és una experiència gratificant
i profitosa per a tots, per moltes raons entre les quals destaquem: l’interès de competir en ambients diferents a l’habitual, i la gran motivació que genera el fet de retrobar-se
amb antics companys. La jornada de cloenda (8 de juny) va
acabar amb entrega de diplomes i premis per a tots els jugadors, dinant tots junts finalment a la terrassa del CIM.

La participació total va ser de 144 participants i 22 persones de suport. Van participar entitats externes de bicicletes
adaptades i l'equip d'esports va dinamitzar l'activitat amb
ajut també de dos voluntaris.

Un cop acabat el llibre, es va realitzar un concert el dia 2
de juny a la carpa del Poble Espanyol, on van assistir més
de 500 persones, on alguns usuaris van cantar i recitar les
cançons i els poemes, juntament amb una banda de músics i
el musicoterapeuta de l’entitat, Dani Royo. Aquests poemes
plasmen un tros de vida i de cor de cada usuari, i van emocionar tot el públic del concert. Va ser un concert memorable.

44

45

Fundació Aspace Catalunya

18.
TRANSPARÈNCIA

Fundació Aspace Catalunya

INFORMACIÓ ECONÒMICA
Al 2017 la Fundació Aspace Catalunya va tenir uns ingressos per les seves activitats de 9.570.741,49€ (9.550.758,44 € al
2016) que li van permetre obtenir un excedent positiu. 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.
5)

10)

4)

1)

9)
8)
1)

7)

3)

6)

5)
4)
3)

2)

2)
DESPESES

INGRESSOS
40%

1) Aprovisionaments

2) Consorci de Serveis Socials de Barcelona
- Copagament Residència

16%

2) Sous i salaris

63%

7%

3) Usuaris Fundació Aspace Catalunya
- Copagament Residència

1%

3) Càrregues socials

18%

4) Departament de Benestar Social i Família
- CDIAP

8%

4) Serveis exteriors

11%

5) Departament de Benestar Social i Família
- Centres de teràpia ocupacional.

8%

5) Amortització de l'immobilitzat

1%

6) Usuaris Fundació Aspace Catalunya
- Serveis opcionals

6%

7) Subvenció del Departament d'Ensenyament
- Funcionament

1%

Com a institució, manté un comportament ètic i respectuós,
en coherència amb els seus estatuts i codi ètic al qual s’adhereix, els quals fixen principis i normes, que tant el Patronat com els treballadors han de complir.

8) Subvenció del Departament d'Ensenyament
- Monitors

2%

9) Subvenció del Departament d'Ensenyament
- Pagament delegat

14%

Anualment, la Fundació realitza una auditoria de comptes
avalada per Gonzalez & CIA Auditors, S.L per garantir una
correcta gestió dels seus recursos. A fi de garantir igualment la confidencialitat de totes les dades a través de les
seves actuacions, mitjançant el compliment de la LOPD,
l’entitat està adherida al Codi Tipus de la Unió Catalana
d’Hospitals i se sotmet regularment a les auditories corresponents que marca la normativa.

10) Altres ingressos

4%

Com a Fundació, Aspace rendeix comptes al Protectorat de
Fundacions, òrgan de control i supervisió del Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya. També rendeix
comptes amb el Departament de Salut, Departament de
Treball, Afers Socials i Família i Departament d’Ensenyament, ja que tenim establerts uns concerts.

La Fundació Aspace Catalunya manté actualitzada en la
seva pàgina web l’apartat de Portal de Transparència. Es
poden trobar documents com els estatuts de la Fundació,
l’auditoria Anual de Comptes, les memòries, els concerts
amb les Administracions Públiques, les subvencions públiques atorgades o l’Auditoria en protecció de Dades, entre
d'altres.
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1) CatSalut - Programa de suport a les
persones amb paràlisi cerebral

LOPD: COMPLIMENT AMB LA LLEI ORGÀNICA DE
PROTECCIÓ DE DADES
El compliment d’aquesta normativa és rellevant ja que tractem dades especialment sensibles dels usuaris atesos.

Durant tot el 2017 no s’ha produït cap incidència ni reclamació relacionada amb l’incompliment de la llei.

La Fundació compleix amb la normativa de manera rigorosa
i estableix mesures adequades. També es va fent formacions
i sensibilització al personal sobre mesures a aplicar i bones
pràctiques. La Fundació fa complir a aquells tercers a qui
se cedeixen dades, encarregats de tractament, una sèrie de
mesures, establides en contractes.

Hem iniciat l’adaptació del nou Reglament Europeu de protecció de dades.
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19.
RECERCA

Fundació Aspace Catalunya

PROGRAMA EXPERIMENTAL. ACTIVITAT FÍSICA
ADAPTADA I INCLUSIVA

REHABILITACIÓ AMB REALITAT VIRTUAL

El Servei d'Esports està participant en el projecte JUGUEM,
un programa pioner en la inclusió d'infants i joves amb pluridiscapacitat en activitats físiques i esportives fora de l'horari escolar.
Hi estan implicats diversos agents: l’Escola Els Llorers, l’AMPA del mateix centre, l’Associació Esportiva Eixample, l'Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona i l’Institut Barcelona Esports. Tots ells, juntament amb
la Fundació Aspace Catalunya, col·laborem amb l’objectiu
d’integrar nens amb pluridiscapacitat en l’esport extraescolar, al costat de nens sense discapacitat.

En el marc d’aquest projecte es realitzen activitats esportives i jocs motrius mitjançant la metodologia cooperativa,
que facilita la participació activa de tothom per aconseguir
un objectiu comú. Per garantir l’èxit de l’experiència, l’activitat està dirigida per professionals de l’educació física i la
inclusió d’alumnes amb discapacitat. Un aspecte important
a destacar és que infants i joves amb pluridiscapacitat han
pogut gaudir, no solament de la pròpia activitat física i esportiva, sinó d'un espai, en forma i temps, per divertir-se
amb nens que no tenen discapacitat.

CONTROL D’ENTORN PER A PERSONES
AMB PARÀLISI CEREBRAL
Aspace ja ha començat a participar en una investigació liderada i finançada per la Universitat Pompeu Fabra, i portada a terme per Aspace, concretament per un fisioterapeuta i una terapeuta ocupacional del CTO Poblenou, que vol
demostrar l’eficàcia rehabilitadora d’un sistema de rehabilitació virtual personalitzat anomenat RGS (Rehabilitation
Game System).
Aquest sistema ajuda a la recuperació funcional després
d’un dany cerebral. Ho fa mitjançant un entrenament motriu i cognitiu en un entorn de realitat virtual que ajuda a
estimular el sistema de neurones mirall i altres sistemes cerebrals per tal d’accelerar el reaprenentatge motriu.
És un sistema que està validat clínicament per la recuperació de pacients que han sofert un ictus ja que potencia la
seva recuperació en fases aguda, sub-aguda i crònica i que
la seva millora es manté durant l’entrenament.
Actualment a Aspace, mitjançant aquest estudi, volem
comprovar si l’aplicació d’aquesta tecnologia és útil en pacients amb paràlisi cerebral i si la seva utilització comporta
un grau de millora en algun dels diferents àmbits de la vida
dels nostres usuaris.
A l’estudi hi participen 17 persones del CTO Poblenou i 3
de la Residència. D’aquests 20 participants, 10 pertanyen al
grup experimental que realitzen entrenament amb RGS i 10
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al grup control que són els que no realitzen l’entrenament i
que ens serveixen per poder comparar els resultats obtinguts. L’entrenament que realitzem amb aquest programa
consta de 3 sessions setmanals de 30 minuts de durada
cada una durant un període de 4 setmanes.
Aquest programa es basa en la realitat virtual, i mitjançant
uns braçalets que es col·loquen als avantbraços dels participants la càmera que incorpora l’ordinador detecta els
mateixos i els projecta a la pantalla. Una vegada els nostres
braços surten a la pantalla de l’ordinador és hora de començar l’entrenament. Aquest consta de 3 jocs ens els quals
hem d’aconseguir la màxima puntuació possible.
Actualment ens trobem en la fase de recollida de dades i
d’anàlisi dels primers resultats. Les primeres impressions
que estem rebent són molt positives ja que és una teràpia que resulta molt motivadora pels nostres usuaris i on
s’observa que hi ha una millora en la puntuació que es va
obtenint en els diferents exercicis.
Quan acabem l’estudi podrem valorar si aquestes millores
que s’observen en el dia a dia durant la realització dels diferents jocs es poden veure reflectides en el grau de mobilitat
o d’autonomia a l’hora de realitzar qualsevol de les activitats de la vida diària.

El projecte “Ja puc canviar el que m'envolta!” és un projecte realitzat a l'entorn d'un taller ocupacional amb 51 persones amb paràlisi cerebral i liderat per dos professionals
d’Aspace, una terapeuta ocupacional del CTO Badalona, i
el director del servei de recursos i tecnologia de suport. La
planificació de les activitats del centre es fa d'acord a les
preferències dels usuaris (planificació centrada en la persona). Aquest curs hem proposat a un grup d’usuaris poder controlar diferents elements que els envolten (com la
el televisor, obrir portes, tocar un timbre, l'aire condicionat,
etc.) i que actualment no poden fer-ho a causa de la seva
limitació motriu / cognitiva i / o sensorial.
Plantegem un taller de control de l'entorn perquè puguin
aprendre a controlar mitjançant la tecnologia els elements
que tenen al seu abast, proporcionant així una major autonomia personal de les persones que hi participin i poder
portar una vida més independent ja que el que aprenguin
ho podrem traslladar a la pròpia llar.
D'altra banda s'incrementarà la responsabilitat dels usuaris
i se'ls involucrarà en noves activitats quotidianes del centre com el tancament de les persianes, l'apagat de llums,

suport per a la cuina, etc. A més, des del taller seran capaços de complementar noves habilitats com anar de casa al
centre ja que un cop a destí, timbres i portes ja no serien
cap barrera.
Aquest projecte s’ha desenvolupat dins l'àrea rehabilitadora de Teràpia Ocupacional ubicada al Centre d'Integració
Social. Per fer-ho s’ha comptat amb tots els professionals
del centre, ja que l'aplicació serà en totes les activitats que
es duguin a terme en ell i en el seu dia a dia, les famílies i
el suport de la resta de serveis d'Aspace, especialment del
centre de recursos i tecnologia de suport (CRA) que compta dins de l'equip multidisciplinari amb un enginyer que ens
ha ajudat a conèixer i posar a punt la tecnologia.
En una primera fase s’ha entrevistat als usuaris i s’ha buscat tecnologia, preferentment de baix cost, per satisfer les
demandes. En molts casos les solucions poden estar dissenyades a mida dels usuaris, amb suport d'institucions com
els ateneus de fabricació de l'Ajuntament de Barcelona.
(2017). A partir de l'any que ve es posarà en marxa el taller.
(Curs 2017- 2018)
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20.

AGRAÏMENTS
Des la Fundació Aspace Catalunya 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 2017. 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
• 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
• 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
• Consorci Serveis Socials de Barcelona
• Ajuntament de Barcelona:
• Institut Barcelona Esports
• Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
• Ajuntament de Sant Joan Despí
• Ajuntament de Badalona
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
• Diputació de Barcelona
• 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
Fundación ONCE
Fundació Blanquerna
Fundació Félix Llobet i Nicolau
Fundación Antoni Serra Santamans
Fundación María Francisca de Roviralta
Fundación MRW
Fundación Ipsen Pharma
Laboratoris Esteve
Allergan
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GRÀCIES DE TOT COR
www.aspace.cat
Dissenyat i produït per ASPACET

