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Benvolguts col·laboradors, amics i tre-
balladors,

L’eix més rellevant de l’últim exercici 
podem dir que ha estat la posada en 
marxa de la reorganització dels Serveis 
de Salut de l’entitat, i que bàsicament 
tenen per objecte, la millora en l’atenció 
als nostres usuaris. 

Per això s’han estat revisant i millorant els procediments interns, així 
mateix; volem ser més propers als nostres semblants i establir ali-
ances. Tot això ens ha de possibilitar augmentar la nostra capacitat 
operativa per atendre un nombre més gran de població amb paràlisi 
cerebral i, com a conseqüència, millorar el reconeixement de l’Admi-
nistració per afrontar nous reptes de creixement.

Puc concloure i afirmar que al final de l’exercici ja s’albiren impor-
tants millores en l’operativa diària i en l’increment de la nostra capa-
citat d’atenció a nous usuaris en els nostres Serveis de Salut.

Seguim treballant per enfortir la nostra entitat i arribar a poder aten-
dre el màxim de paralítics cerebrals en tots els serveis que ofereix 
l’entitat i, per descomptat, fer-ho amb la màxima qualitat. Per tot 
això, gràcies a tots els professionals i col·laboradors que ho feu pos-
sible dia a dia.

La Fundació Aspace Catalunya és una entitat 
sense ànim de lucre fundada l’any 1961. El seu 
objectiu és l’atenció integral a les persones amb 
paràlisi cerebral i altres patologies del desen-
volupament neurològic, així com l’atenció a les 
seves famílies. Aquesta atenció té un caràcter 
interdisciplinari i innovador i comprèn els àm-
bits de salut, educatiu i social al llarg del cicle 
vital de les persones ateses.

La raó de ser és l’atenció integral a les perso-
nes amb paràlisi cerebral i altres patologies 
del desenvolupament neurològic, així com a 
les seves famílies. 

En l’elaboració del Pla estratègic 2019-
2021, s’ha fet una revisió dels valors per a 
la qual hem volgut comptar amb la partici-
pació de tots els professionals de l’entitat. 

Els nostres valors són:

Benvolguts i benvolgudes,

L’any 2018 ha estat cabdal per enfortir i co-
hesionar l’entitat amb diversos processos 
de reorganització interna en els àmbits de 
salut, educació, social i comunitari. 

Destaquem les gestions fetes amb el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb l’objectiu d’obtenir unes millors condici-

ons de contracte que permetin donar la millor qualitat de serveis, atesa 
la fragilitat i complexitat dels usuaris. 

La reorganització iniciada dels serveis de salut, de la qual us ha parlat 
el President, ha comportat la revisió i difusió de la nostra cartera de 
serveis i l’obertura del centre de Rehabilitació a Marc Aureli. Donem la 
benvinguda a la Sra. Elena Puigdevall com a nova directora dels serveis 
de salut que ha de pilotar aquest canvi de futur. 

Dins de l’àrea d’administració s’ha donat un pas important per treballar 
de forma més eficient i transparent en tots els processos que ens ha de 
dur a la sostenibilitat futura.

L’equip de direcció ha treballat conjuntament amb els professionals, 
el patronat i col·laboradors externs en l’elaboració del Pla estratègic 
2019-2021 que ens guiarà els propers anys, tenint en compte la com-
plexitat dels usuaris d’Aspace.

Vull agrair a tota la comunitat d’Aspace la comprensió i suport rebut en 
aquesta etapa de canvis tan importants. Entre tots fem el futur!

D. Jorge de Pallejá Ricart President d’honor 
Sr. Jordi Portella i Rebordosa President 
Sra. Anna Aurell i Armengol Vicepresident
Sr. Lluís Farrés i Cardoso Vocal
Sr. Josep M. Roch i Llamas Vocal

www.aspace.cat
@aspacebarcelona

Professionalitat  

Integritat  

Respecte 

Excel·lència 

Creativitat

Sr. Carles Clua i Clua Vocal
Sr. Marcel Carrera i Cortiella Vocal
Sra. Concepció Mestres i Miralles Vocal
Sr. Josep Ballester i Rosselló Vocal
Dr. Carles Sanrama i Sánchez Secretari i no patró

Reptes de futurFites aconseguides

• Finalització i posada en marxa del Pla estratègic 2019-2021.
• Dotar-nos d’eines per potenciar les bones pràctiques, en relació a 

qüestions ètiques, codis de conducta de l’entitat, protecció de dades, 
transparència i Responsabilitat Social Corporativa.

• Treballar per una cultura d’innovació. 
• Aprofitar les oportunitats tecnològiques per fer canvis en la nostra 

cultura d’entitat.
• Estructurar l’àrea de comunicació i fer un pla de comunicació.
• Actualitzar el Projecte Educatiu de l’Escola i millorar l’adequació dels 

serveis d’Aspace a les necessitats dels nostres usuaris.
• Orientar-nos vers una sostenibilitat econòmica, social i ambiental.
• Consolidar aliances estratègiques amb les Unitats d’Hospitalització.

• Implantació de la història clínica digitalitzada per al personal 
sanitari de tots els serveis.

• Ampliació de 16 places al CDO Montjuïc. Cobertura de places al 100%.
• Obertura del nou Centre de Rehabilitació de Marc Aureli i 

increment de l’activitat del Centre de Rehabilitació de Numància.
• Integració transversal a tots els serveis d’Aspace, del servei de 

recursos i tecnologia de suport en la rehabilitació de la persona 
amb paràlisi cerebral.

• Acreditació de l’Hospital de Dia de Salut Mental. 
• Estem establint àrees d’intersecció  i aportació de valor per a 

la millora de la coordinació i el treball conjunt amb la xarxa de 
salut, social i educativa.

Visió
Volem que ASPACE sigui una entitat de refe-
rència en el nostre àmbit d’actuació, oferint 
una atenció integral centrada en la persona, 
propera i de qualitat, apostant per la innova-
ció tecnològica.



Activitat dels serveis de salut

• Àrea de Serveis de Salut 
• CDIAP
• Atenció ambulatòria
• Rehabilitació
• Hospitalització parcial
• Recursos i Tecnologia de suport

• Àrea de Serveis Comunitaris
• CTO Badalona
• CTO Poblenou
• CDO Montjuïc
• Residència
• Lleure, respir i esports

• Àrea de Serveis Pedagògics 
• Escola

Procedència dels pacients

CDIAP Centre de desenvolupament i atenció precoç
Districte Sants-Montjuïc - Barcelona

Àmbit de referència supraterritorial

Perfil de les persones ateses

Serveis de salut

Engloba els serveis d’atenció ambulatòria, rehabilitació, 
hospitalització parcial i atenció precoç.

Hem aconseguit
• Hem realitzat un procés de canvi 

reorganitzatiu  per a la millora de 
l’eficiència dels serveis.

• Lideratge compartit. Estem treballant per 
a l’establiment d’aliances estratègiques 
amb les diferents unitats especialitzades 
hospitalàries.  
 

• Canvis en la pràctica clínica. Amb 
la constant actualització en els 
tractaments per la millora de l’estat de 
salut de les persones ateses.

• Avaluació de resultats  de l’impacte de 
les intervencions mitjançant instruments 
de mesura i indicadors consensuats.

• Impuls en la Recerca i transferència de 
coneixement. 

Millora de l’accessibilitat dels serveis a 
la població.  Hem obert un nou Centre 
de Rehabilitació al carrer Marc Aureli de 
Barcelona. Des de l’1 de setembre fins al 
31 de desembre de 2018, s’han atès 129 
pacients amb un total de 1.734 visites 
de rehabilitació. Actualment estem amb 
una capacitat d’activitat màxima i una 
mitjana de temps d’espera per a primera 
visita de 54 dies.

• R+D en tecnologia de suport

• Teràpia amb ones de xoc

• Unitat de Deglució i Nutrició

• Projecte SEPPA de 
posicionament per a la 
participació activa

• Teràpia assistida amb gossos

• Activitats multisensorials

• Musicoteràpia

• Projecte Juguem

• Jardineria i hort

• Activitats aquàtiques

Projectes destacatsModel de treball

Menors  
de 18 anys

45,49% 

Majors  
de 18 anys
54,5%

(autisme, discapacitat intel·lectual, 
afectació cognitiva, trastorn de conducta,  
trastorn del desenvolupament, trastorn 
d’estat d’ànim, diagnòstic X fràgil o altres 
cromosomopaties congènites).

trastorns del 
sistema nerviós

problemes 
oftalmològics

malformacions  
congènites

Complexitat
Les persones ateses amb diagnòstic principal de paràlisi cerebral 
presenten comorbiditat amb:

78%

49,2% 22,2% 7,4%

patologies greus 
de salut mental 

dels casos atesos 
realitzen també 
seguiment amb el 
neuropediatra de 
l’equip.

Visites

Perfil dels pacients

En el 86% dels casos, s’ha realitzat la primera visita diagnòstica 
després de la visita d’acollida el mateix dia. La mitjana de temps 
d’espera per rebre la primera visita és de 15 dies.

Problemes de salut atesos

100%

Distribució de sexe i mitjana d’edat: El 88% dels casos reben 
un tractament d’entre 3 i 
4 anys al servei.

Activitat dels serveis de salut l’any 2018: 

Persones ateses per edat:

Homes
61,26% 

Dones
38,74%

Persones ateses per gènere:

2018 Visites realitzades Persones ateses

Atenció Ambulatòria especialitzada en  PC 11.372 1.679

     1a Visita mèdica 229 229

     Visites successives mèdiques 1.856 930

     Visites complementàries (audiometries, EEG, etc.) 1.955 981

     Controls terapèutics 5.684 1.131

     Visites psicològiques 1.647 311

Servei de Rehabilitació especialitzat en PC 18.959 1.001

     Atenció domiciliària 219 38

     Intervencions en RHB (Fisioteràpia, Logopèdia, T. Ocupacional) 16.909 497

     Seguiment mèdic RHB 1.319 723

     Atenció en Treball Social 513 323

1

25
3

4
71

94

persones ateses

nous pacients

692

404

Pacients de 
Barcelona Ciutat

Pacients de l’Àrea 
Metropolitana Sud

172

470

Pacients de l’Àrea 
Metropolitana Nord

Pacients d’altres zones
de Catalunya

229 nous pacients atesos 
Total 
persones ateses

1.738

694
infants atesos  
d’entre 0 i 5 anys

La Fundació Aspace Catalunya centra la seva 
activitat en tres grans àrees assistencials:

• Millora en la freqüència de la 
mitjana de visites per pacient

35.000

17.500

0

Increment del 18% de 
l’activitat realitzada

visites

30.331
25.684

2017 2018

20

15

10

Increment 
del 11%

visites

17,5

14,8

2017 2018

• Millora en l’eficiència 
dels serveis

Serveis

han estat nous 
casos atesos338

469 nens
68,46%

Mitjana d’edat:
3,34 anys

227 nenes
31,54%

Mitjana d’edat
3,75 anys

Els infants atesos al  
CDIAP Sants Montjuïc 
han rebut una mitjana de

19,5 
visites al llarg  
de l’any 2018

• 14,8 visites  
de psicologia

• 11,5 visites  
de fisioteràpia

• 9,3 visites  
de logopèdia

S’han realitzat un total de 13.911 visites 
de les quals 10.126 han estat presencials 
i 3.785 no presencials.

Activitats 
terapèutiques 
grupals destacades:

• Grups de psicomotricitat 
• Grups de psicologia i 

logopèdia
• Grups de psicomotricitat 

aquàtica
• Grups terapèutics de 

psicologia
• Grups de criança.

Variant de la normalitat: 11,6%

Trastorns del desenvolupament 
motor i psicomotor: 26,1%

Trastorns cognitius: 8,2%

Trastorns del llenguatge: 8,5%

Trastorns de la relació: 13,2%

Trastorns del comportament: 8%

Trastorns afectiu-emocionals: 11%

86%

Al Servei d’Atenció Ambulatòria especialitza-
da per a persones amb Paràlisi Cerebral, s’ofe-
reix atenció i seguiment dins dels àmbits de la 
neuropediatria, neurologia, psiquiatria, psico-
logia, oftalmologia i treball social.  

Es realitzen exploracions complementàries 
com: electroencefalogrames, exploracions de 
psicometria, adaptacions tècniques i audio-
metries.

El Servei de Rehabilitació especialitzat en 
paràlisi cerebral ofereix seguiment mèdic es-
pecialitzat en medicina física i rehabilitadora, 
amb un servei de recursos i tecnologia de su-
port, tractaments de fisioteràpia, logopèdia i 
teràpia ocupacional.

El Servei d’Hospitalització Parcial ofereix se-
guiment i abordatge en l’àmbit de la salut men-
tal, psicoestimulació, així com rehabilitació in-
tegral diària als alumnes d’entre 3 i 21 anys de 
l’Escola d’Educació Especial d’Aspace.
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Atenció a la persona

Sessió de teràpia d’ones de xoc.

60
15

13

5

2

6

14

692
391

11 76
6

Total Atenció Ambulatòria 30.331 1.738

   

Hospitalització Parcial 30.918 90

L’atenció a la persona es realitza a través 
d’un model BIOPSICOSOCIAL, centrat en 
la PERSONA, considerant les 3 dimensi-
ons que conformen la seva salut i que són 
interdependents entre elles:

• Dimensió física o factors biològics.

• Dimensió emocional o factors psico-
lògics.

• Dimensió social o factors de relació 
amb l’entorn.

Aquesta visió implica la inter i multidiscipli-
narietat en la intervenció i és la que carac-
teritza a Aspace, i compta amb les aporta-
cions de diferents professionals o agents.



34 homes31 dones 20 homes21 dones

31 homes20 dones71 homes24 dones

L’alumnat està constituït per nens i nenes afectats de paràlisi cerebral 
i/o trastorns del desenvolupament.

Gran part d’ells també presenten importants trastorns de l’estructura 
neuropsicològica i de la personalitat, trastorns sensorials (visuals i 
auditius) i de la percepció, crisis epilèptiques, problemes respiratoris, 
patologies digestives, afegit a la patologia motriu en el desenvolupa-
ment psicomotriu i de l’aparell locomotor.

Activitats i projectes destacats:
• Musicoteràpia
• Activitats esportives: piscina i esport per a tothom
• Intercanvis esportius amb escoles ordinàries
• Aula d’escacs
• Sortides i colònies escolars
• Projecte Escoles + sostenibles (Ajuntament de Barcelona)
• Projecte Expressart (MACBA)

Serveis comunitaris

Proporcionem els recursos i suports necessaris per gaudir del temps de 
lleure, de la forma més autònoma possible, fomentant la inclusió social.

Promovem l’activitat física com a font de plaer i socialització; una pràcti-
ca que permet mantenir les funcions motrius i desenvolupar les pròpies 
capacitats per adquirir o conservar la màxima autonomia possible.

Hi participen usuaris de tots els centres i serveis d’Aspace: 
Escola, CTO’s Badalona, Poblenou, Montjuïc i Residència.

Engloba els serveis d’atenció a la persona adulta especialitzats i altres serveis de caràcter 
transversal que atenen tant les persones adultes com els alumnes de l’escola

El nostre treball es planteja des del respecte a la diversitat dels ritmes evolutius i 
capacitats cognitives dels alumnes mitjançant el treball global i interdisciplinari.

La Fundació Aspace Catalunya és titular i gestiona 
tres Serveis d’Atenció Diürna Ocupacional. 

Serveis d’Atenció Diürna i Ocupacional

Dimensionem amb xifres

Serveis especialitzats Serveis de caràcter transversal

Servei d’acolliment residencial  

Serveis de caràcter transversal

LLEURE I RESPIR ESPORT

Distribució  
per edats:

Fins a 30 anys
14 participants

31 a 41 anys 
274 participants

41 a 51 anys
6 participants

+ 50 anys 
3 participants

119

Servei d’acolliment residencial amb 
caràcter permanent substitutori de la 
llar, i d’assistència integral a les acti-
vitats bàsiques de la vida diària.

Distribució per edats

Distribució per edats

Grau de discapacitat

Grau de discapacitat

Modificació de la capacitat d’obrar

Modificació de la capacitat 
d’obrar. Incapacitació

Serveis d’atenció diürna i ocupacionals Servei d’Esports

Servei d’acolliment residencial Servei de Lleure i Respir

Entenem la formació integral com el dret de l’alumnat a rebre una edu-
cació orientada al ple desenvolupament de la seva personalitat, en els 
aspectes físics, intel·lectuals, emocionals, socials i culturals. Aquest 
procés integral parteix de la realitat de l’alumne i es fonamenta en els 
següents pilars:

Els Serveis de Teràpia Ocupacional d’Aspace són serveis concertats pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya que 
tenen per objectiu atendre les necessitats de la població  mitjançant una atenció 
diürna integral de tipus rehabilitador.

Aquests són l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a la integració de les 
persones adultes amb discapacitat que no poden incorporar-se al sistema de tre-
ball ordinari ni protegit, perquè no poden assolir un nivell de productivitat suficient.

• Les diferències d’edat entre els diferents usuaris 
suposen un repte en l’abordatge del factor 
intergeneracional i en la planificació de les activitats.

• El 100% dels usuaris tenen pluridiscapacitat:
Discapacitat física, intel·lectual i problemes de salut.

• El 64% dels usuaris tenen modificada la seva 
capacitat d’obrar.

persones 
ateses

51
places

Centre Ocupacional 
d'integració social 
Badalona

STO 12 - STOA 34 - SOI 5

STO 5 - STOA 35

40
places

Centre de Teràpia 
Ocupacional 
Poblenou

65% a 70%

81% a 90%

71% a 80%

91% a 100%

Mitjana d’edat
32 anys

• Ensenyar a ser  
(dimensió personal)

• Ensenyar a conviure  
(dimensió social) 

• Ensenyar a conèixer  
(dimensió intel·lectual)

• Ensenyar a fer  
(dimensió procedimental)

• Disposar d’un PEC (Projecte Educatiu de Centre) que s’ajusti a 
l’evolució de la nostra escola i dels alumnes.

• Fer coneixedora a tota la comunitat educativa d’aquest projecte 
com a instrument que recull la proposta integral per orientar les 
pràctiques educatives que es porten a terme a l’Escola ASPACE 
i les normes d’organització i funcionament de la mateixa.

• Continuar treballant amb els grups de treball o espais de 
reflexió ètica on què es puguin tractar i donar resposta a temes 
relacionats amb l’ètica organitzacional, professional i personal 
que es donin a l’escola. 

Reptes de futur a l’escola:

De 3 a 5 anys 5

De 6 a 11 anys 41

De 12 a 15 anys 22

De 16 a 21 anys 16 nenes / noies
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Activitat aquàtica  
226 participants (98 homes i 136 dones)

Esport per a tothom (93 homes i 57 dones) 
150 participants 

Activitats d’estiu  
(platja, tastets esportius, padelsurf, casal d’estiu)  
299 participants 

Programes d’innovació educativa 
(Projecte Juguem, formació d’estudiants estrangers 
i nacionals, Joc Camí Adaptat a Tòquio 2020)  
89 participants.

Esport assistit amb animals 
21 participants (9 homes i 12 dones)

Grups de lleure 

65
participants

50 
sortides 

/ estades

Casal d’estiu

41
participants

Colònies

51
participants

Grups de respir

95
participants

Total 
participants

297
Programes 
destacats

5

4
torns

9
sortides 

/ estades

Total 
d’alumnes

84

nens / nois
48

Al llarg de l’any 2018 s’ha completat el 
projecte de centre de dia i ocupacional 
Montjuïc al 100% amb la cobertura de 
28 places.

1. Reconeixement per part de l’Administració 
de la pluridiscapacitat dels usuaris 
que atenem i del seu perfil assistencial 
complex i de la important càrrega 
sanitària. 
 

Projecte de promoció i desenvolupament 
del coneixement entre serveis d’atenció a 
la persona adulta, compartint experiències 
i projectes entre els professionals i els 
usuaris al llarg de tot l’any. 

2. Satisfacció dels usuaris i famílies.

S’ha elaborat conjuntament amb l’es-
cola una guia de treball i bones pràcti-
ques per a l’abordatge de la sexoafec-
tivitat de les persones que atenem.

Seguim treballant en la incorporació 
de noves formes de treball que pro-
moguin i garanteixin la inclusió de les 
persones amb greus necessitats de 
suport i dificultats de participació.

Hem aconseguit

Destaquem

100%

25
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15
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5

0

Total   

Total   

Parcial

Parcial

No

No

6

38

1
6

0 2
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30

6 6

20
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5

0

0
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0
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0
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20

30

40

Fins
a 30 anys

Fins 

a 30 anys

Entre 31  
i 40 anys

Entre
 31 i

 40 anys

Entre 41  
i 50 anys

Entre
 41  

i 5
0 anys

Més de
50 anys

Més d
e

50 anys

28
places

STO 9 - STOA 19

Centre de Dia 
i Ocupacional
Montjuïc

Homes 81

Dones 38

23 Dones

22 Homes

)

CTO Aspace Badalona CTO Aspace Poblenou CDO Aspace Montjuïc

13

3

Mitjana 
d’edat 38 

anys

El 86% tenen 
modificada 
la capacitat 

d’obrar

19

12
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2627

22

1
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6

0 0
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6
8
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65% 
a 70%

81% 
a 90%

71% 
a 80%

91% 
a 100%
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Grau de  
discapacitat

Incapacitació

7

17

9

20

17 23
9

11

4

45
places

dels enquestats recomanarien 
aquests serveis a un familiar.100%

100% dels enquestats valoren la qualitat 
humana dels professionals com el 
principal actiu.

Àrea de millora: el sistema de 
comunicació amb les famílies.

Escola



Concertats amb

Altres col·laboradors

Aprofitem les oportunitats 
tecnològiques per fer els canvis 
necessaris per al progrés i la 
qualitat dels serveis.

Informació econòmica
Donacions i altres ingressos 

per activitats 3%
Els comptes anuals de l’exercici 2018 
han estat auditats per González i Cia 
Auditors, S.L., amb opinió favorable 
sobre la imatge fidel dels estats finan-
cers de l’entitat.

De cara als propers exercicis, la Fun-
dació disposa d’una estructura sufici-
entment sòlida per tenir expectatives 
econòmiques positives.

• El 82% dels ingressos es 
destinen a despeses de 
personal.

• El 88,95% dels ingressos     
procedeixen de fons públics.

• Treballem per a la bona gestió de persones 
respecte a la participació, formació contínua, 
promoció, diversitat i conciliació.

• Promovem la cultura de la transparència en 
la gestió de l’entitat.

• Hem iniciat accions de sostenibilitat social 
i ambiental (reducció de consum, separació 
i minimització dels residus, inversions en 
equipament mèdic i d’oficina).

• Hem realitzat grups de reflexió ètica formats 
per professionals dels centres d’adults.

• Actuem amb exigència ètica i implementem 
bones pràctiques més enllà de les 
obligacions legals.

• Hem format tot el personal en bones 
pràctiques sobre protecció de dades.  
Estem adherits a Codi Tipus de la UCH.

• Cooperació entre la Fundació i el territori  
a nivell social i sanitari.

• Ampliació de convenis de col·laboració 
d’estudiants de grau i màster amb diverses 
universitats.

• Es detecta la importància d’impulsar la comunicació i 
alinear-la als objectius del Pla estratègic. 

• Edició semestral de la Revista Connexió.

• Participació a la 8a edició de la Cursa “En marxa per la 
paràlisi cerebral” organitzada per la FEPCCAT.

• Concert de musicoteràpia amb usuaris adults a les 
cotxeres de Sants i al Teatre Principal de Badalona.

usuaris únics fans

seguidors

reproduccions

augment de se-
guidors en xarxes 
socials 

15.760 1.509

145

1.065

42%25.177

73.754

sessions

pàgines visitades

INGRESSOS

Departament de Salut 
- Generalitat de Cata-
lunya - Programa de 

suport a les persones 
amb paràlisi cerebral 

39%

Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona - Residència Aspace 

Montjuïc 16%

Despeses de personal 82%
Departament de 

Treball, Afers Socials i 
Famílies - Generalitat 
de Catalunya - CDIAP 

8%

Departament de 
Treball, Afers Socials i 
Famílies - Generalitat 
de Catalunya - CTO’s 

9%

Quotes d’usuaris 
7%

Departament 
d’Ensenyament 
- Generalitat de 
Catalunya 16%

Altres despeses  
d’explotació 11%

Amortització de l’im-
mobilitzat 1%

Resta d’ingressos 2%

Aprovisionaments 6%

9.947.820,16€

www.aspace.cat

@aspacebarcelona
www.issuu.com/aspacebcn

Web Xarxes socials Destaquem

DESPESES

9.919.298,57€

Les Tecnologies  
de la Informació  
i la Comunicació 

L’any 2018 s’ha iniciat la planificació 
estratègica. Apostem per un govern 
de l’entitat orientat des de l’ètica i la 
transparència. 

Bon govern

   Hem aconseguit:
• Millores a la funcionalitat de les aplicacions: 

connexió de la Història Clínica al Registre 
Central d'Assegurats de CatSalut, enviament 
de notificacions directes a pacients via SMS 
i correu electrònic, entre d’altres.

• Millores a nivell d’infraestructura TIC: 
increment de capacitat dels servidors  
i millores en les configuracions de seguretat  
a nivell de la xarxa informàtica.

Principals reptes de futur: 
• Projecte “Aspace sense papers” 
• Concentració de la informació, facilitació  

de l’accés
• Obertura de la informació: integració  

amb repositoris externs
• Ciberseguretat
• Oferir eines de col·laboració  

als professionals

Formació Voluntariat

Plantilla  
mitjana anual: 

240

Personal assistencial  233 Personal no assistencial  44

Metges, psicòlegs, fisioterapeutes, 
terapeutes ocupacionals, 
logopedes, treballadors socials, 
monitors, auxiliars, mestres, 
tècnics especialistes, infermers, 
auxiliars de clínica

Personal d’oficines, 
d’admissions, de manteniment, 
transport, gestors de centres: 
36 professionals

Equip directiu:
8 professionals

•  96,65% dins l’horari laboral
• Nombre de participacions: 1.514

• Valoració de la formació: 3,60 punts sobre 4

•  97,4% formacions presencials
•  2,6% teleformacions

Comunicació i treball en xarxa

Entitat que gestiona 
voluntaris de països 
estrangers amb experiència 
i nivell d’estudis superiors.

228,85

14

Personal equivalent  
a jornada completa:

Col·laboració amb Impactrip

Professionals
amb discapacitat: 

Total de
professionals

277

67 Homes

15 Homes

210 Dones

30 Dones

nombre total
d’accions 
formatives

nombre total de voluntaris que 
col·laboren de manera puntual  
o habitual.

hores totals
de formació

117 45

6.542

Recursos Humans

Treball en xarxa

Unió Catalana d’Hospitals (UCH) • Federació Catalana de Paràlisi Cerebral FEPCCAT • Federació ECOM •  DINCAT •  

Confederación ASPACE • Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals • Fundació Orienta • Serveis SM H. Clínic •  

H. Sant Rafael • H. Sant Joan de Déu • Parc Sanitari Sant Joan de Déu • H. Vall d’Hebron • Xarxa d’Atenció Primària ICS • Xarxa CDIAPs • 

CDIAP Baula • Fundació Blanquerna • Escola Mediterrània • Institut Emperador Carles • Centre d’Estudis Catalunya (CEDESCA) •  

Egoísmo Positivo • Aspanias  • Institut del Teatre • Unitat canina i Unitat de trànsit dels Mossos d’Esquadra • AMB (Àrea Metropolitana de 

Barcelona) • Apropa Cultura • Fundació La Marató • Impactrip • Oxfam Intermón • Fundació Banc dels Aliments • Institut Joan Maragall •  

La Salle de Gràcia • Institut La Bastida • Fundació Mambré • Proyecto Tan Amigos

Agraïments

Teatre Principal de Badalona • Novartis • Ipsen Pharma • Laboratoris Esteve • Ajuntament de Badalona • Institut municipal de persones 

amb discapacitat • Institut Barcelona Esports • Fundació Hemiweb • Fundació Real Dreams • Fundació Vodafone • Microsoft • Cisco

(5,84% de la plantilla) 
5 dones i 9 homes

Principals reptes de futur: 
• Millorar el pla de voluntariat
• Captar nous voluntaris

FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP 
ANTON CERQUEDA


