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Servei d’Atenció 
Ambulatòria  
Aspace

La Fundació Aspace Catalunya és una entitat proveïdora 

del CatSalut que ofereix només serveis sanitaris de 

cobertura pública.

Es pot accedir als Serveis de Salut d’Aspace mitjançant 

el full de derivació que s’emet per part del metge de 

referència d’Atenció Primària, metges especialistes 

hospitalaris o de la xarxa de salut mental.

Nom Unitat Proveïdora: 

Unitat polivalent de paràlisi cerebral

Codi Unitat Proveïdora: 00693

COM ACCEDIR ALS
SERVEIS DE SALUT D’ASPACE?

ON ENS POTS TROBAR?
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Servei d’Atenció Ambulatòria
Servei de Rehabilitació
Hospital de dia

C. Tres Pins, 31-35 
(Parc de Montjuïc)
08038 Barcelona
Telf: 933258300
admissions@aspace.cat
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Servei de Rehabilitació 
Marc Aureli

C. Marc Aureli, 16
08006 Barcelona
Telf: 931549670
marcaureli@aspace.cat
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Servei de Rehabilitació 
Numància

C. Numància, 137-139
08029 Barcelona
Telf: 934399038
numancia@aspace.cat

Mapa
interactiu
de centres

www.aspace.cat
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QUÈ ÉS LA PARÀLISI CEREBRAL?
“Grup de trastorns del desenvolupament del moviment, el 

to muscular i la postura que limiten l’activitat, atribuïdes 

a alteracions no progressives, produïdes durant el 

desenvolupament cerebral del fetus o del nen. 

El trastorn motor de la paràlisi cerebral generalment va 

acompanyat de trastorns sensorials, cognitius, de la 

comunicació, de la percepció i de la conducta. Així com, 

amb la presència  de crisis epilèptiques i secundàriament 

apareixen deformitats musculoesquelètiques.”

(Executive Committe for the definition of Cerebral Palsy 
Developmental Medecine and Child Neurology 2007).

Diferenciem l’etiologia en:

Pre-natal (Abans del naixement)

Peri-natal (Durant el naixement)

Post-natal (Després del naixement)

•	 Genètiques
•	 Malformacions	congènites	cerebrals
•	 Hemorràgies	intracraneals

•	 Anòxia	cerebral	
•	 Lesió	traumàtica	cerebral
•	 Prematuritat	extrema

•	 Anòxia	cerebral	
•	 Lesió	traumàtica	cerebral
•	 Altres

Principals característiques:

Discapacitat
intel·lectual

Dificultat 
a la parla

Epilèpsia

Dèficit visual
sever

Dificultats
motrius

Desordres de  
conducta i transtorns  
mentals

Problemes 
de baveig

Dolor muscular  
i articular

Incontinència
urinària

Insomni

Deformitats 
ortopèdiques



Oferim tots el serveis que necessiten al llarg  
de la vida de les persones amb paràlisi cerebral i 
altres patologies del desenvolupament neurològic.

E ls Serveis de Salut de la Fundació Aspace Catalunya, es 

basen en un model integrador i globalitzador de l’assis-

tència que consisteix en donar resposta a les necessitats de 

la persona amb paràlisi cerebral (PC) i a 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 dóna molta 

importància al lloc on es realitza aquesta atenció i quins 

professionals la fan.

El perfil d’usuaris que atenem formen part del Progra-

ma del pacient crònic complex PPCC, així com, també 

s’emmarquen en les prioritats del Pla de Salut 2016-2020 

i del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social 

i Sanitaria PIAISS. 

La simptomatologia de la paràlisi cerebral i de les pa-

tologies del desenvolupament neurològic són comple-

xes i precises de l’abordatge de diferents professionals.  

A la Fundació Aspace Catalunya comptem amb un equip 

d’especialistes experts en l’atenció de la PC.

El nostre model d’atenció pivota en el treball per a la 

millora del desenvolupament de la persona, mitjançant 

el treball interdisciplinari amb la participació de les  

famílies i del propi usuari.

El nostre equip de professionals experts ofereix abordat-

ge per a la valoració diagnòstica, estudi clínic i interven-

ció terapèutica, així com el seguiment de les complica-

cions inherents a la paràlisi cerebral al llarg de la vida.

CARTERA DE SERVEIS 
D’ATENCIÓ AMBULATÒRIA
ASPACE

• Seguiment clínic i intervenció terapèutica en 

salut mental i rehabilitació.

• Seguiment mèdic amb especialistes:

• Neurologia

• Neuro-pediatria

• Psiquiatria

• Psicologia

• Medicina física i rehabilitació

• Oftalmologia

• Neurofisiologia

• Medicina interna/envelliment

• Atenció en Treball Social

• Teràpia psicològica individual, grupal i familiar

• Intervenció terapèutica en l’abordatge de 

trastorns mentals relacionats amb la paràlisi ce-

rebral i altres patologies del desenvolupament 

neurològic

• Seguiment i tractament de l’epilèpsia

• Diagnòstic i tractament dels trastorns de  

deglució i assessorament nutricional

• Tractament de l’espasticitat i del dolor 

- Tractament amb toxina bolulínica i ones de xoc

INFÀNCIA EDAT ADULTA VELLESAJOVENTUT

Serveis de Salut

Escola de 3 a 21 anysCDIAP Sants Montjuïc Centres de teràpia ocupacional, residència, lleure i esport

Atenció ambulatòria especialitzada en 
l’abordatge de la paràlisi cerebral i altres 
patologies del desenvolupament neurològic.

Treballem en coordinació amb els hospitals de referència 

(neuropediatria, neurologia i rehabilitació), la xarxa de 

salut mental, l’atenció primària i altres recursos sanitaris, 

socials i educatius.

SERVEI D’ATENCIÓ
AMBULATÒRIA ASPACE

Serveis 
de Salut

Atenció Ambulatòria Especialitzada 

Serveis de Rehabilitació

Hospital de Dia Atenció Intensiva

Atenem	població		

infantil	i	adulta.	

El	nostre	àmbit	de	referèn-

cia	és	supraterritorial.


