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Salutació
del president
Benvolguts col·laboradors, amics i professionals,
El passat exercici, com bé sabeu, s’ha caracteritzat per la violenta irrupció d’una
desconeguda pandèmia (la malaltia de la COVID-19). Això ha significat que, en uns
primers moments, hem hagut de fer front a una situació desconeguda on tot l’equip
directiu i tots els professionals d’Aspace han centrat els seus esforços per cuidar el
millor possible tots els usuaris, extremant i avaluant diàriament totes les mesures
d’actuació per prevenir la infecció d’aquesta malaltia en tots els serveis.
El nostre objectiu ha estat mantenir l’activitat de tots els centres amb la millor
qualitat assistencial. La gestió de l’entitat ha estat molt complexa, però ens n’hem
sortit i seguirem sortint-nos-en amb èxit.
Superar aquesta crisi de ben segur ens farà ser més forts, més cohesionats com a entitat
i amb uns ressorts estructurals que ens permetran afrontar el futur amb optimisme.
Tot i la pandèmia hem seguit treballant per mantenir l’activitat de l’entitat de
manera que l’afectació fos la menor possible. Per això hem adaptat tots els serveis
per poder brindar atenció telemàtica i presencial. Aquest fet ens ha permès oferir
durant el període més dur de confinament atenció a 1.700 persones, i s’han pogut
dur a terme més de 12.000 visites de seguiment dels diferents serveis: de salut, de
l’escola i dels serveis d’atenció diürna i residència. També hem treballat i aprovat el
Pla d’Igualtat. Hem posat en marxa la Comissió de Recerca i la Comissió d’Innovació
per impulsar projectes innovadors i d’investigació.
Hem consolidat diferents aliances estratègiques amb l’Hospital de Sant Rafael,
l’Hospital del Mar i amb la Fundació Blanquerna, així com amb la Fundació Pere
Tarrés. Des de la perspectiva econòmica-financera podem dir que disposem d’una
estructura sòlida que ens permet afrontar un increment sostingut i generalitzat de
totes les nostres activitats. I tot això ve acompanyat pel fet que hem aconseguit un
increment en el contracte de salut i una millora de tarifes dels Serveis Residencials i
d’atenció diürna. Com veieu, la nostra Fundació no s’atura mai.
Seguirem treballant. Gràcies a tots els professionals i col·laboradors.

Sr. Jordi Portella - President
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Qui som?
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
desenvolupament neurològic, així com l’atenció
a les seves famílies. Aquesta atenció té un
caràcter interdisciplinari i innovador i comprèn
els àmbits de la salut, educatius i socials al llarg
del cicle vital de les persones ateses.

Valors

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

Visió
Volem que ASPACE sigui una entitat de referència en el nostre
àmbit d’actuació, oferint una atenció integral centrada en la
persona, propera i de qualitat, i que aposti per la innovació
tecnològica.

Integritat
Excel·lència

Creativitat
Professionalitat

Respecte
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Fites aconseguides i reptes de futur
Fites aconseguides el 2020:
Malgrat la pandèmia, hem estat capaços de seguir avançant.
A continuació descrivim les fites aconseguides en els diferents àmbits
de treball que guien el Pla estratègic de l’entitat al llarg del 2020:
• En l’àrea d’atenció de qualitat a la persona i a la família:
Hem adaptat tots els serveis per poder oferir atenció telemàtica i presencial. Aquest fet ens va permetre seguir brindant atenció durant el període
de confinament a més de 1.700 persones, i vam poder dur a terme més
de 12.000 visites de seguiment des dels diferents serveis: de salut, de l’escola i dels serveis residencials i diürns.
• En l’àrea de cultura d’entitat:
S’ha creat i aprovat el Pla d’igualtat. Alhora hem dut a terme diferents
accions sensibles a la consecució dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), adreçades a la millora en l’àmbit social, econòmic i
ambiental. Promovent les bones pràctiques en matèria de transparència
i protecció de dades. Hem impulsat la cultura de treball per projectes a
través de diverses comissions.
• En l’àrea d’Innovació i Recerca:

• En l’àrea de comunicació i visibilitat:
S’han consolidat diverses aliances estratègiques que donen sinergia als
serveis que oferim a la nostra població i que alhora ajuden en la visualització
i reconeixement de l’especificitat del col·lectiu per part de les administracions públiques. En destaquem les aliances amb l’Hospital Sant Rafael,
l’Hospital del Mar, i amb la Facultat de Ciències de la Salut de la Fundació
Blanquerna i el conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés.
• En l’àrea d’eficiència i sostenibilitat:
S’ha aconseguit un increment en el contracte dels serveis de salut, i també
una millora de les tarifes de l’àrea de serveis residencials i diürns.
L’entitat disposa d’una situació financera sòlida, amb el repte de fer
front a una inversió per la millora de les infraestructures que ens han de
fer realitat la construcció d’una Nova Unitat Polivalent per a les persones
amb paràlisi cerebral.

S’ha posat en marxa la Comissió de Recerca, amb la missió de dinamitzar i
donar suport metodològic als estudis d’investigació duts a terme a Aspace.
Actualment són 11 estudis que s’aniran publicant properament.
En la Comissió d’Innovació, s’estimula la realització d’activitats innovadores per part dels professionals d’Aspace promovent la difusió de projectes des de les diferents àrees assistencials.
S’ha avançat en la transformació digital mitjançant la implantació d’eines
i millores en la infraestructura tecnològica.
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Fites aconseguides i reptes de futur
Reptes de futur per al 2021:
El 2021 obre l’oportunitat d’un nou escenari, en el qual celebrarem el nostre
60è aniversari. Treballarem per aconseguir més opcions de creixement per
tal de seguir millorant la cartera de serveis a la població a la qual ens devem.
•

•

Donar a conèixer Fundació Aspace Catalunya, com a entitat pionera durant 60 anys en l’atenció a les persones amb paràlisi cerebral a través de:
jornades, tallers per a famílies, activitats de participació interna, de participació d’usuaris i de famílies en diferents projectes.
Organitzar unes jornades sanitàries sobre l’abordatge de la paràlisi cerebral en l’etapa infantil de caire internacional, com a pioners en el tractament des d’una visió multidisciplinària.

• Desenvolupar sinergies mitjançant l’aliança estratègica amb l’Hospital
de Sant Rafael incorporant el tractament per l’espasticitat i el dolor mitjançant la toxina botulínica, incorporant-ho en la nostra cartera de serveis, així com les valoracions en el laboratori de biomecànica, desenvolupament de proves d’imatge i altres interconsultes.
•

Seguir avançant en els projectes de recerca i de doctorats en les diferents
disciplines sanitàries especialitzades que treballen al voltant del nostre
col·lectiu.

•

Avenç en la millora del treball interdisciplinari en l’Escola i L’Hospital
de Dia d’Aspace, posant especial èmfasi en l’infant al centre de les nostres
actuacions.

•

En el marc del projecte d’Ètica Professional, donar continuïtat a la formació sobre ètica als professionals i establir grups de reflexió ètica professional en cada servei.

• Incentivar l’actualització constant i la innovació dels nostres professionals posant en marxa el projecte de “Píndoles de coneixement” i els continguts “d’Aspace en 3 minuts”.
•

Seguir avançant en la transformació digital, amb el desenvolupament del
portal per a l’usuari, portal del professional, i la integració de diferents
sistemes d’informació de cadascun dels serveis d’Aspace.

• Centrar esforços financers per fer possible la millora de les infraestructures i la consecució del projecte de construcció de la Nova Unitat Polivalent
d’Aspace.

• Implementar un nou model d’intervenció en les persones adultes, abordant la conciliació de la convivència interna intergeneracional i l’envelliment de les persones usuàries dels centres residencials i diürns d’Aspace.
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Serveis d’Aspace
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Model de treball

El benestar és un enfocament
bio - psico - social
Per això el nostre model de treball està centrat en la persona i
considera les 3 dimensions que conformen la salut
i que són interdependents entre elles.
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Serveis de salut
· Servei d’Atenció Ambulatòria · Servei de Rehabilitació
· Servei d’Hospital de Dia · CDIAP Sants-Montjuïc
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Serveis de salut

Servei d’Atenció
Ambulatòria

Servei de
Rehabilitació

Servei d’Hospital
de Dia

El Servei d’Atenció Ambulatòria especialitzada per a persones amb Paràlisi Cerebral
o malalties del desenvolupament neurològic ofereix atenció i seguiment dins dels
àmbits de la neuropediatria, neurologia,
psiquiatria, psicologia, oftalmologia i treball social.

El Servei de Rehabilitació especialitzat en
paràlisi cerebral ofereix seguiment mèdic
especialitzat en medicina física i rehabilitadora, tractaments de fisioteràpia, logopèdia
i teràpia ocupacional. Incorpora el treball
coordinat amb el Servei de Recursos i Tecnologia de Suport.

El Servei d’Hospital de Dia ofereix seguiment i abordatge en l’àmbit de la salut
mental, psicoestimulació, així com rehabilitació integral diària als alumnes d’entre
3 i 21 anys de l’Escola d’Educació Especial
d’Aspace.

Es realitzen exploracions complementàries
com electroencefalogrames, exploracions
de psicometria, adaptacions tècniques i audiometries.

Coneix-nos en un cop d’ull

Vídeo
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Serveis de salut

Catalunya

Als serveis de salut hem atès

1.752

persones, de les quals

78%
·
·
·
·

tenen comorbilitat amb
trastorns greus de salut
mental

TEA
Discapacitat intel·lectual
Afectació congènita
Trastorn de conducta

· Trastorn del
			
desenvolupament
· Trastorn de l’estat d’ànim
· Diagnòstic X fràgil

Catalunya

Procedència de les persones ateses

2,7%

Residència - Rehabilitació

1,5%

CDO Montjuïc - Rehabilitació

2,9%

CTO Badalona - Rehabilitació

2,2%

CTO Poblenou - Rehabilitació

90,7%

Pacients ambulatoris

90,7%

El Servei d’Aspace és un servei d’atenció ambulatòria de caire supraterritorial
on acudeixen pacients majoritàriament de la regió sanitària de Barcelona
i Barcelona ciutat. També s’atén la cronicitat de les persones usuàries dels
serveis residencials i d’atenció diürna d’Aspace que ho requereixen, tant des
de l’abordatge de la salut mental com de l’abordatge de la rehabilitació.

de les persones ateses als
Serveis de Salut d’Aspace,
són persones usuàries
ateses al servei d’Atenció
Ambulatòria.
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Serveis de salut

Piràmide d’edat de les persones ateses a
Atenció Ambulatòria i Rehabilitació 2020

Activitat presencial i visites telemàtiques
(equip d’Ambulatòria i Rehabilitació)

Domicili

Videoconferència
250

200

150

100

50

6
14

entre 0 i 2 anys
entre 2 i 4 anys

61

entre 4 i 6 anys
entre 6 i 12 anys
entre 12 i 18 anys

100

150

200

250

1
11
23

208
33

45

més gran de 60 anys

6.1%

0,5%

10,9%

Presencial

25.095
131
112

143

208

4.276

42
68

113

2.414
eConsulta

135
107
59

entre 21 i 30 anys

entre 45 i 60 anys

50

249
191

entre 18 i 21 anys

entre 30 i 45 anys

0

Catalunya

63,8%

Telefònica
Dones

7.345

Homes

Hi ha un major percentatge d’homes que de dones atesos, però
en tots dos casos les edats més freqüents es donen entre els 6 i 18
anys, i d’altra banda, entre els 30 i els 45 anys.

18,7%
Malgrat la pandèmia s’ha aconseguit mantenir un gran nombre
de visites presencials. També hi ha hagut un augment de les
visites telemàtiques. S’ha habilitat la possibilitat de fer visites
telemàtiques i telefòniques.

Perfil de les persones ateses

Persones ateses per edat:

798
menors de 18 anys

45,5%

954
majors de 18 anys

54,5%

Persones ateses per gènere:

663
dones

37,8%

1.089
homes

62,2%
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Serveis de salut
Persones ateses a Atenció
Ambulatòria 2020

Catalunya

Vallès Occidental

88

Barcelona
ciutat

11
Vallès Oriental

3

44

14

3

2

37

30

44

Lleida 1

3

88

92

68

14

14

478

1

68

846

Sant Joan D.
Sant Just D.
Sant Feliu

6

37

76

34

33

48

3

4
1

9

Cornellà
i Esplugues

6

25

27

4

L’H
Castelldefels
Gavà

4
Nous pacients atesos
Total pacients atesos

1.752

30
2

Sant Boi
Viladecans

50

82

34

389

Total persones ateses

57

Sta. Col.

107
41

9

9

32

25
2
Badalona

44

10

El Prat

Barcelona ciutat: 846
Àrea metropolitana nord i sud: 804
Altres comarques: 102

1

4

Sants-Montjuïc

7

33

1

230

44

2
Nous pacients atesos
Total pacients atesos
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Serveis de salut

Servei
d’Atenció
Ambulatòria
Atenció Ambulatòria en
salut mental, especialitzada
en l’abordatge de la paràlisi
cerebral i altres patologies del
desenvolupament neurològic.

Oftalmologia

Neurologia

12

178

3,1%
CARTERA DE SERVEIS
D’ATENCIÓ AMBULATÒRIA
ESPECIALITZADA

Psiquiatria

18
4,7%

46,8%
Hi ha hagut
un total de

381

primeres visites

• Seguiment clínic i intervenció terapèutica en

Medicina física i
rehabilitadora

salut mental i rehabilitació.
• Seguiment mèdic amb especialistes:
• Neurologia

Atenem població
infantil i adulta.
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Nombre de Primeres visites
Atenció Ambulatòria

• Neuropediatria

Neuropediatria

78

95

20,5%

24,9%

• Psiquiatria
• Psicologia
El nostre àmbit de
referència és
supraterritorial.

• Oftalmologia
• Neurofisiologia
• Medicina interna/envelliment

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.

Activitat Mèdica
Visites de seguiment

• Medicina física i rehabilitació

• Atenció en Treball Social

Neurologia

306
7%

• Teràpia psicològica individual, grupal i familiar
• Intervenció terapèutica en l’abordatge de
trastorns mentals relacionats amb la paràlisi
cerebral i altres patologies del desenvolupament neurològic

Medicina física i
rehabilitadora

Oftalmologia

495
11,3%

2.053
Hi ha hagut
un total de

46,9%

4.377
visites de seguiment

• Seguiment i tractament de l’epilèpsia
• Diagnòstic i tractament dels trastorns de
deglució i assessorament nutricional
• Tractament de l’espasticitat i del dolor
– Ones de xoc i toxina botulínica

Psiquiatria

748
17,1%

Neuropediatria

775
17,7%

Serveis de salut - Servei d’Atenció ambulatòria
Catalunya

Evolució del nombre de visites realitzades
Atenció Ambulatòria i Servei de Rehabilitació d’Aspace

Freqüència de visites per pacient

39.338

Visites
40.000

Visites

Actuacions anuals per pacient

Actuacions presencials per pacient

25

36.816

22,5

21,2
18,4

20
35.000

15,9
30.302

15,1

15

15,4

15,8

16,9

15,8

13,9

30.000
10

25.249
25.000

5

0

20.000
2017

2018

+55,8%

2019

2020

Increment de l’activitat duta
a terme l’any 2020 respecte
l’any 2017.

2016

2017

22,45

2018

2019

2020

mitjana de visites per
pacient l’any 2020

Malgrat la pandèmia s’ha mantingut la freqüència de visites per
pacient, transformant part de les visites presencials en visites
telemàtiques en el període de confinament.
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Serveis de salut
Catalunya

Servei de
Rehabilitació
Servei de Rehabilitació
especialitzat en l’abordatge
de la paràlisi cerebral i en
discapacitats neurològiques.
El tractament rehabilitador
del pacient amb paràlisi
cerebral al llarg de la vida va
encaminat fonamentalment a
afavorir l’evolució neuromotriu,
prevenir i tractar les deformitats
ortopèdiques durant el
creixement, millorar la capacitat
manipulativa, aconseguir la
màxima autonomia i capacitat
funcional, millorar el llenguatge
i la comunicació, prevenir
els problemes secundaris
a l’envelliment i d’altres
complicacions en l’adult amb
paràlisi cerebral.

Persones ateses en tractament de rehabilitació.
Evolució 2017-2020

1000

860

800

600

Nombre de visites realitzades als serveis
de rehabilitació. Evolució 2017-2020

30.000

25.376
25.000

664

21.402
19.338

518

20.000

495

15.644

400

15.000

200

10.000
2017

2018

2019

+73,8%
Increment de població atesa
2020 respecte 2017

+29,5%
Increment de població atesa
2020 respecte 2019.

2020

2017

2018

2019

2020

+62,2%
visites realitzades l’any 2020 respecte
l’any 2017.
També hi ha hagut un increment progressiu degut
al nou model assistencial així com l’obertura del
Nou Centre de Marc Aureli, incentivant la major
freqüència de visites a pacients ambulatoris.

16

Serveis de salut - Servei de rehabilitació especialitzada en Paràlisi Cerebral
Catalunya

Servei de recursos i tecnologia de suport
Des del Servei de Recursos i Tecnologia de Suport treballem per tal que les
persones amb paràlisi cerebral i altres
patologies del desenvolupament neurològic puguin incorporar la tecnologia de
suport al seu procés rehabilitador i de
salut mental.
Aquest servei treballa conjuntament
amb els professionals de l’Equip

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE

CONTROL DE L’ENTORN

REALITAT AUGMENTADA

JOC

d’Atenció Ambulatòria Especialitzada,
així com amb el Serveis de Rehabilitació
de Fundació Aspace Catalunya.

DESPLAÇAMENT
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Serveis de salut - Servei de rehabilitació especialitzada en Paràlisi Cerebral
Catalunya

Servei de recursos i tecnologia de suport
PROGRAMA MOBILITAT ASSISTIDA AMB TECNOLOGIA
Comptem amb una plataforma tecnològica que ens ajuda a fer la valoració,
personalització i adaptació de tecnologia per al desplaçament autònom, comunicació i control de l’entorn.
Durant l’any 2020 hem pogut dur a terme l’adaptació tecnològica dels pacients
amb dificultats de mobilitat.

Vídeo del programa

Vídeo

Realitzem també l’entrenament als
pacients per aconseguir que dominin
de forma segura la tecnologia de
suport que els permet desplaçar-se o
comunicar-se.
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Serveis de salut

Hospital
de Dia
CARTERA D’HOSPITAL DE DIA
L’Hospital de Dia ofereix
seguiment i abordatge en
l’àmbit de la Salut Mental i
psicoestimulació, així com
rehabilitació integral diària.

Suport equip
multidisciplinari
en salut mental:

• Psicologia
• Psiquiatria
• Neuropediatria
• Neurologia
• Treball social

Els usuaris atesos per l’equip
de l’Hospital de Dia són els
alumnes de 3 a 21 anys de
l’Escola de la Fundació ASPACE
Catalunya (95 places).
La cartera de serveis que
s’ofereix en l’àmbit de l’Hospital
de Dia són: tractaments mèdics
especialitzats en psiquiatria,
neurologia, psicològics,
rehabilitació, tractament
farmacològic, fisioteràpia,
logopèdia, teràpia ocupacional,
musicoteràpia, infermeria i
treball social, així com orientació
i assistència a les famílies.

L’Hospital de Dia segons el tipus de seguiment

Marc d’actuació dins de l’aula
L’equip de rehabilitació és estable dins de cada aula.
· Mestre (responsable de l’aula) · Monitor
· Fisioterapeuta · Logopeda
· Terapeuta ocupacional

Nombre de casos que han requerit seguiment per part
d’altres especialistes de l’equip de salut de l’Hospital de Dia.

82

Metge rehabilitador
Suport mèdic: · Metge neuropediatre
· Metge rehabilitador · Infermeria

Marc d’actuació de les activitats de
Rehabilitació en els espais de l‘Hospital
de Dia
SEGUIMENT METGE
REHABILITADOR

SEGUIMENT METGE
NEUROPEDIATRE

Visites de seguiment
amb la família

79

Suport tecnològic

79

Neuropediatria
/ Psiquiatria

Electro E.G.

Cartera de serveis de fisioteràpia

Ones de xoc

Cartera de serveis de teràpia ocupacional
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Oftalmologia

PLA TERAPÈUTIC

Cartera de serveis de logopèdia

54
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7
0
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Serveis de salut - Hospital de dia
Catalunya

Marc d’actuació de les activitats de
rehabilitació en l’entorn de l‘Hospital
de Dia

FISIOTERÀPIA
Percentatge d’hores d’atenció en fisioteràpia

0,4% Tractament del dolor
0,5% Post intervenció quirúrgica
1%

SEGUIMENT METGE REHABILITADOR
PLA TERAPÈUTIC
SEGUIMENT METGE NEUROPEDIATRE

LOGOPÈDIA
Percentatge d’hores d’atenció en logopèdia

0,8%
1,6%

Respiració

Parla

TERÀPIA OCUPACIONAL
Percentatge d’hores d’atenció en teràpia
ocupacional

0,9%
1,5%

Fèrules i ortesi

Atenció general Teràpia Ocupacional

Rehabilitació aquàtica

1,5%

Productes suport ortesi

5,3%

Atenció general logopèdia

4%

5,4%

Rutines terapèutiques

9,9%

6,8%

Productes suport SAAC

12,6%

Funció manual

Suport adaptat

2,1% Entrenament
4,9%
5%

Rutines terapèutiques

Desplaçament

6,1%
9,7%

Rutines terapèutiques

Sensorial basal
Atenció general fisioteràpia

17,8%

Fisioteràpia respiratòria

19,7%

Posicionament

31,3%

Múscul moviment

13,4%

Sensorial basal

13,3%

Habilitats perceptives i cognitives

23,1%

Deglució disfàgia

17,6%

Sensorial basal

43,8%

Llenguatge i comunicació

40,1%

AVDS
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Serveis de salut - Activitat telemàtica
Durant el període de confinament (16 de març al 29 de maig)
Davant l’estat d’alarma decretat el passat 14 de març de 2020, l’entitat va reorganitzar-se de forma ràpida per tal de
poder seguir oferint resposta i continuïtat assistencial a tota la població atesa, i alhora prevenir descompensacions per
evitar derivacions a urgències hospitalàries o l’atenció primària.   

Projecte Aspace des de casa

Servei d’Atenció Ambulatòria i Rehabilitació
Canals d’atenció al servei de salut

Presencial

Telefònic

eConsulta

Vídeo

Total general

CTO Badalona - Rehabilitació

1.256

677

516

439

2.888

UNITAT POLIVALENT ASPACE
- Atenció ambulatòria

3.110

2.751

1.099

191

7.151

UNITAT POLIVALENT ASPACE
- Rehabilitació

977

592

239

93

1.901

Residència - Rehabilitació

1.441

358

211

101

2.111

Marc Aureli

1.639

598

532

206

2.975

Numància

2.078

364

416

668

3.526

20% Vídeo

CTO Poblenou- Rehabilitació

2.117

485

24

251

2.877

54%

5% Presencial

Total general

12.618

5.825

3.037

1.949

23.429

13%

28% eConsulta

25%

47% Telefònic

Vídeo

eConsulta
Telefònic

Nombre de visites segons el canal d’atenció

Centre

Confinament:
16 març al 29 de maig

Tot l’any 2020

Presencial

CUIDA LA TEVA SALUT

8%

Durant el període de confinament es van realitzar

23.429 visites i es van atendre

995 pacients al servei d’Atenció Ambulatòria i al Servei de Rehabilitació d’Aspace.
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Serveis de salut - Aliances estratègiques
Àmbit i objectius de col·laboració de les aliances

Aliança amb l’Hospital
de Sant Rafael

Aliança estratègica
Hospital del Mar

Aliança estratègica
Fundació Blanquerna

1. Realització de proves
complementàries hospitalàries

1. Col·laboració en l’Àrea de
neurologia i neurofisiologia amb
la dedicació d’un professional
especialista.

1. Col·laboració en l’àmbit de la
recerca, la investigació científica
i tècnica, en l’àmbit de la formació
teòrica i pràctica dels estudiants,
dels professionals i de la població
en general.

2. Hospitalització convencional
o ambulatòria i hospitalització
parcial.
3. Realització de valoracions a
Consultes Externes.

2. Col·laboració en el camp de
la docència, la formació i la
recerca.

4. Altres activitats assistencials,
com el tractament d’infiltració
de toxina botulínica i/o el
laboratori de biomecànica.
5. Activitats de col·laboració en
el camp de la docència, la
formació i la recerca.
22

Serveis de salut

CDIAP
Sants–
Montjuïc
Centre de desenvolupament
i atenció precoç. Districte
Sants-Montjuïc - Barcelona
El CDIAP està format per un
equip multidisciplinari de
professionals especialitzat
en el desenvolupament de la
petita infància en les àrees
de la psicologia, fisioteràpia,
logopèdia, psicomotricitat,
treball social i neuropediatria.

Infants atesos al CDIAP

683

Habitualment, per a una millor
actuació terapèutica, es realitzen
coordinacions amb d’altres
professionals que intervenen
amb l’infant.

205

han estat nous
casos atesos

infants atesos
d’entre 0 i 6 anys

DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ ATESA
Distribució de sexe i mitjana d’edat

Problemes de salut dels infants atesos al CDIAP

32

Entre 5 i 6

88

42

Entre 4 i 5

A nivell assistencial es realitza
una valoració diagnòstica
interdisciplinària i, en cas de
considerar-se necessari, s’inicia
un tractament ajustat a les
necessitats de l’infant i la seva
família.

Catalunya

Entre 3 i 4

51

Entre 2 i 3

47

136
93
69

29

Entre 1 i 2

19

Entre 0 i 1

54
22

221 32,4% 462 67,6%
nens

nenes

Trastorns del to i del moviment		

185

28,1%

Trastorns visuals 		

12

1,8%

Trastorns psicomotors		

108

16,4%

Trastorns del desenvolupament cognitiu		

41

6,2%

Trastorns en el desenvolupament del llenguatge 112

17%

Trastorns d’expressió somàtica		

1

0,2%

Trastorns afectius - emocionals		

98

14,9%

Trastorns de la regulació i del comportament

137

20,8%

Trastorns multisistèmics i de l’espectre autista

105

16%

Altres trastorns		

130

19,8%

Variant de la normalitat		

60

9,1%

Altes capacitats 		

1

0,2%

Només factors de risc		

11

1,7%

En procés diagnòstic		

1

0,2%

Sospita de Trastorn de l’espectre autista		

20

3%
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Serveis de salut - CDIAP Sants–Montjuïc
Catalunya

DADES DE L’ACTIVITAT
Evolució casos atesos

Canals d’atenció al CDIAP

800
750

709 683
669 680

700
650

620

600

Presencial

eConsulta

45,3%

16,4%

Videovisites

Telèfon

13,5%

24,8%

Evolució de primeres visites

400
350

303 299

338 346

S’han atès

205

300

Temps d’espera per a l’atenció al
CDIAP 2020

250
200

12 mesos amb una mitjana de
temps d’espera per a la primera
visita de

150

19,82 dies.

100

550
500
2016

2017

2018

2019

2020

L’any 2020 s’han atès al CDIAP
683 infants.
Segons dades del Registre Central
d’Assegurats, l’any 2020 al territori de Sants Montjuïc hi viuen
8.576 infants de 0 a 5 anys.
La taxa teòrica de població susceptible de requerir atenció al CDIAP
se situa en el 7,5 %, que representen 643 persones.
La taxa de població infantil atesa
al CDIAP de Sants-Montjuïc és superior, i se situa al 8%, amb 683

infants atesos.

El confinament domiciliari ha provocat que una part de les actuacions hagin estat telemàtiques.
Tot i així, s’ha mantingut una alta
presencialitat de les visites la resta
de l’any.
La major presencialitat ha estat a
la visita mèdica de neuropediatria
i l’activitat més telemàtica ha estat
la de treball social.

S’han atès

50
0
2016

2017

2018

2019

2020

L’any 2020 s’han realitzat

205 primeres visites. Degut
a l’impacte de la COVID-19 s’han
realitzat menys primeres visites
durant el període de confinament.

27,9 28,8

25
20

21

caràcter preferent amb una
mitjana de temps d’espera per
a la primera visita de

19,78

dies.
S’ha atès

1 infant major de 12

mesos amb derivació ordinària
de temps d’espera per a la
primera visita de

16 dies.

L’any 2020 s’han realitzat una
mitjana de

19,5

91 infants amb

que s’ha atès amb una mitjana

Freqüència de visites per infant atès

30

90 infants de 0 a

28,8 visites per

infant/família atès al centre. Hi ha
hagut un increment de la mitjana
de visites per cas des del 2017.

15
10
5
0
2017

2018

2019

2020
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Serveis de salut - CDIAP Sants–Montjuïc
Catalunya

Aspectes socials

El

69,4% dels casos atesos al

CDIAP l’any 2020 estan en situació de

Baixes

L’any 2020 s’han generat

474 casos dels 683

casos atesos l’any 2020 tenen identificat un
diagnòstic de tipus social.
Família en situació
protecció / sense
necessitat
d’intervenció social

Derivació altres dispositius esp.

Millora simptomàtica

73 - 39%

41 - 21,9%

Canvi domicili

Altres

22 - 11,8%

17 - 9,1%

Variant normalitat

Iniciativa familiar
- Fase diagnòstica

16 - 8,6%
Edat límit

Família en situació de
risc social

Altres
dispositius
privats

4
Motiu de les baixes

316 - 66,7%
38 - 8%

187 baixes del

CDIAP.

problemàtica social identificada.
Hi ha hagut

Derivació a la baixa

7 - 3,7%

2,1%
Altres
dispositius
públics

81

43,3%

55

29,4%
Centre
d’Educació
Especial

1

0,5%

Escola ordinària

CSMIJ

8

38

3 - 1,6%

Iniciativa familiar
- Fase tractament

4,3%

Defunció

7 - 3,7%

CREDA

1 - 0,5%

Alta - Sense
derivació

20,3%

0

0%

Família en situació
de vulnerabilitat social

Temps d’estada al CDIAP de les baixes

120 - 25,3%
Més de 48 mesos

0-12 mesos

4,3%

33,2%

37-48 mesos

12-24 mesos

8%

36,4%

25-36 mesos

18,1%
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Serveis de salut - CDIAP Sants–Montjuïc
Catalunya

Durant el període de confinament (16 de març al 29 de maig)

CDIAP Sants-Montjuïc
Canals d’atenció del servei de salut

Confinament:
16 març al 29 de maig

Tot l’any 2020

Vídeo

14%

22% Vídeo

Presencial

45%

15% Presencial

eConsulta

16%

23% eConsulta

Telefònic

25%

40% Telefònic

Projecte Aspace des de casa
ORIENTACIONS PER A LES FAMÍLIES DEL CDIAP

Nombre de visites segons el canal d’atenció

TIPUS VISITA

Presencial

Telefònica

eConsulta

Vídeo

Total general

PSICOLOGIA

339

1.068

784

693

2.884

FISIOTERÀPIA

206

354

137

287

984

LOGOPÈDIA

97

186

196

180

659

TREBALL SOCIAL

88

435

70

38

631

NEUROPEDIATRIA

93

125

58

26

302

Total general

823

2.168

1.245

1.224

5.460

Durant el període de confinament es van realitzar
i es van atendre

5.460 visites

481 infants al CDIAP de Sants–Montjuïc.
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Escola
d’Educació
Especial
27

Escola
d’Educació
Especial
L’Escola d’Educació Especial
ASPACE està concertada pel
Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. La
Fundació ASPACE Catalunya
n’és titular i en gestiona el
servei.
L’escola atén alumnes
entre els 3 i els 21 anys.
L’alumnat està constituït per
nens i nenes amb paràlisi
cerebral i/o trastorns del
desenvolupament.
El 85% dels alumnes tenen
pluridiscapacitat.

82
alumnes

El nostre treball es planteja des del respecte a
la diversitat dels ritmes evolutius i capacitats
cognitives dels alumnes. Entenem la formació
integral com el dret de l’alumne a rebre una educació 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:

ensenyar a ser,
ensenyar a conviure,
ensenyar a conèixer
i ensenyar a fer.

85%

dels alumnes tenen
pluridiscapacitat

Distribució alumnes per etapes educatives

Educació infantil
3 a 8 anys

21 infants
14 nens
7 nenes
Educació primària
9 a 15 anys

26 infants
12 nens
14 nenes
Educació primària
16 a 21 anys

35 infants
19 nens
16 nenes
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Escola
Catalunya

Activitats i projectes destacats
•

Musicoteràpia

•

Aula d’Escacs

•

Sortides escolars

•

Projecte “Un repte des de casa”
(projecte durant el confinament)

•

Projecte “A l’escola fem salut”
(Pla Comunitari del Poble-sec)

•

Estimulació multisensorial

Reptes de futur de l’escola
• Millorar la cohesió social a través de la
implementació del Projecte de Convivència que
garanteixi la participació, la implicació i el compromís
de tota la comunitat escolar, potenciant l’equitat i
el respecte a la diversitat de l’alumnat i de tota la
comunitat educativa en un marc de valors compartits.
(implantació prevista al setembre del 2021)
• Promoure la inclusió dels alumnes a través
d’intercanvis i trobades amb escoles ordinàries dins
del Projecte “A l’Escola fem salut” del Pla Comunitari
del Poble-sec (projecte temporalment parat per la
COVID-19 durant el curs 20/21, previst de reprendre al
curs 21/22)
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Serveis d’atenció
diürna i residència
· CTO Badalona · CTO Poblenou · CDO Montjuïc
· Residència Aspace Montjuïc
· Servei d’Esports

30

Serveis d’atenció diürna i residència
Aquesta àrea engloba els serveis d’atenció a la persona
adulta i esport com a servei transversal que atén tant els
alumnes de l’escola com els usuaris adults.

Serveis d’atenció diürna
i ocupacionals
CTO Badalona
CTO Poblenou
CDO Montjuïc

Servei d’acolliment
residencial
Residència Aspace Montjuïc
Servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent substitutori de la llar,
i d’assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària.

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

Servei transversal

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 treball ordinari ni protegit, perquè no poden assolir un nivell de productivitat suficient.

Servei d’Esports
Hi participen persones usuàries de tots els centres i serveis d’Aspace: Escola,
centres diürns de Badalona, Poblenou i Montjuïc i Residència.

Video
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Serveis d’atenció
comunitaris
diürna i residència

32

L’enfocament d’intervenció i abordatge és global i holístic, respectant, mantenint i potenciant totes les àrees de
desenvolupament de la persona com a ésser Bio-Psico-Social i Cultural.
El model de treball d’atenció a la persona adulta en els serveis es basa en 4 eixos :

Participació

Empoderament

Psicosocial

Entorn

Posem èmfasi en aquells
factors que permeten i
promouen la participació de
la persona en el seu entorn,
fent xarxa amb la comunitat.

Treballem des de
l’empoderament i promoció
de l’autonomia, fugint del
paternalisme i actituds de
sobreprotecció, contribuint
a la defensa del seus drets i
dignitat.

Incidim en l’àmbit
psicosocial, entès com una
de les vies més efectives
que afavoreixen el benestar
i desenvolupament de la
persona adulta.

Procurem un entorn càlid,
proper, estimulant, flexible,
rehabilitador i terapèutic.

Video
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Serveis d’atenció
comunitaris
diürna i residència
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Perfil de la població atesa

Importants necessitats de suport i de salut

mitjana del
grau de
discapacitat

90%

CTO Poblenou 40 usuaris (12 Dones - 30% / 28 Homes - 70%)

CTO Badalona

51 usuaris (16 Dones - 31% / 35 homes - 69%)

100%
90%
78%

88%
76%
76%

85,75%

tenen un grau
de dependència
III

STOA (Valoració màxim nivell de suport)
Grau III - Dependència
de 80 a 100% grau de discapacitat

CDO Montjuïc 28
100%
88%
88%

82,72%

8 Dones - 28% / 20 Homes - 72%)

usuaris (

STOA (Valoració màxim nivell de suport)
Grau III - Dependència
de 80 a 100% grau de discapacitat

valoració
màxima del
nivell de suport

STOA ( Valoració màxim nivell de suport)
Grau III - Dependència
de 80 a 100% grau de discapacitat

Residència Aspace Montjuïc 45
71%
89%
89%

Problemes de salut
Grau III - Dependència
de 80 a 100% grau de discapacitat

usuaris

32 Suport generalitzat problemes de salut
7 Suport generalitzat
1 Suport extens
5 Suport extens trastorn conducta
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Serveis d’atenció diürna i residència
Edat, envelliment i diferència intergeneracional

CTO Badalona

CTO Poblenou

CDO Montjuïc

Residència Montjuïc

13 Majors 40 anys
3 Majors 50 anys

14 Majors 40 anys
2 Majors 50 anys

5 Majors 40 anys
1 Majors 50 anys

25 Majors 40 anys
8 Majors 50 anys

36 mitjana d’edat

38 mitjana d’edat

30 mitjana d’edat

41 mitjana d’edat

21 Edat del més jove
59 Edat del més gran

23 Edat del més jove
61 Edat del més gran

23 Edat del més jove
53 Edat del més gran

26 Edat del més jove
66 Edat del més gran

38 anys de diferència intergeneracional

38 anys de diferència intergeneracional

30 anys de diferència intergeneracional

40 anys de diferència intergeneracional

Diferència intergeneracional
Repte de futur: crear i implementar programes d’envelliment actiu i programes de
creixement i desenvolupament personal basats en les necessitats de les persones
usuàries d’acord al seu moment vital
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Serveis d’atenció diürna i residència
COVID-19 - Activitat i dades en temps de confinament

L’activitat i assistència a les persones usuàries
no ha cessat malgrat el confinament
Durant els mesos de confinament els centres d’atenció diürna van estar tancats
però es va seguir atenent les persones usuàries i famílies de forma telemàtica.

La protagonista en
aquest període...

Hem posat
en valor la ...

... la tecnologia.

... capacitat d’adaptació,
compromís, creativitat i
resiliència dels equips de treball
dels centres.

Hem après ...
... a millorar l’atenció a la persona
usuària i la relació amb l’entorn,
ja que la distància geogràfica ha
deixat de ser una barrera en la
realització de trobades amb altres
professionals, i també amb les
persones usuàries i les famílies.

Malgrat les pèrdues que ha suposat la pandèmia, hem guanyat...
Proximitat amb les famílies
i les persones usuàries

Cohesió i reforç dels equips
de treball en els centres

Ampliar la visió de treball
i organització amb les
persones usuàries

La tecnologia com a eina ens
ha permès ampliar límits
i trencar barreres en les
relacions.

Agraïm a tot l’equip l’esforç i compromís per seguir donant la màxima atenció a la persona usuària.
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Serveis d’atenció diürna i residència
COVID-19 - Activitat i dades en temps de confinament

Hem adaptat els tallers a la situació de confinament
Activitat telemàtica en temps
de CONFINAMENT
86
CTO Badalona

1300		
227		
45		

1304 Nombre de contactes
264 Videotrucades
47 Sessions telemàtiques/tallers

Tallers

CTO Poblenou

Projectes i activitats treballades des de casa
Nombre de participants

31 CTO Poblenou
29 CTO Badalona
17 CDO Montjuïc
9 Residència

Musicoteràpia
L'activitat es va basar en la línia de treball més recreativa i d'expressió de sentiments
Esport
Realitzar activitat física a casa dirigida per l’equip d’esports aprofitant al màxim les
possibilitats que ofereix l’entorn virtual.
Assesorar les persones usuàries i famílies sobre bones pràctiques en l’exercici físic

Jo a casa també estic actiu

Taller de cuina a casa

Vídeos participatius on cada usuari i família explicava com passava els dies confinats.
Vídeo de felicitació

Donant continuïtat als tallers de cuina que es fa als centres, es van compartir receptes, es
van fer vídeos sobre l'elaboració de plats i postres al voltant d’algun ingredient o temàtica
concreta.

En cada aniversari d'alguna de les persones usuàries es va editar un vídeo participat pels
professionals per a celebrar-lo, mantenint així les relacions i vincle amb el centre.

Conferències "Àfrica" - Revista Ep estem aquí & Projecte UNESCO

Rosa per Sant Jordi i Jocs Florals confinats

Es va donar continuïtat al projecte que es porta al centre habitualment però en format
telemàtic, centrant-se en el continent d'Àfrica, països, cultura i costums.

Es proposa a les famílies fer una rosa a casa i enviar per whatsApp o e-mail amb una
paraula que expressi una emoció o sentiment.

Eurovisió confinada - Concurs a la millor cançó

Es fan poesies i contes al voltant del dia de sant Jordi.

Gravació d’un breu àudio d'una cançó escollida per cada família, muntatge i votació.

Quan això s'acabi

Guia de recursos d'aprenentatge

Proposta col·laborativa i participativa amb les famílies en la qual es va demanar un vídeo
on s'expliquès el primer que farien quan finalitzés el confinament.

Cada setmana durant el confinament es va enviar a les famílies una llista de propostes per
a realitzar amb els seus fills / filles a fi de mantenir-los actius amb la finalitat de minimitzar
l'impacte negatiu del confinament en la persona usuària.
Teatre confinats
Es va elaborar un guió que es va distribuir entre el grup de participants, es van gravar les
diferents escenes a casa de cadascú per després fer un muntatge de vídeo de tota l'obra.
I molt més: Què, Qui, Com - Zumba - Escacs
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Línies de treball:

Activitat aquàtica
Total de participants 126 CTO Poblenou 29 CTO Badalona 37 CDO Montjuïc 26

Residència
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Funcional i de manteniment físic dirigida a les persones adultes

Esports

D’aprenentatge aquàtics:
Flotació, respiració, coordinació

Línies d’activitat física
i esportiva ofertes a les
persones usuàries dels
centres d’Aspace:

Esport per a tothom

De manteniment físic:
Resistència i tonificació muscular

· Escola

Total de participants 121 Escola 48 CDO Montjuïc 28 Residència 45

· CTO de Poblenou

Per als alumnes de l’escola

Per a les persones adultes

Característiques:
Activitat grupal amb objectius compartits amb els plantejats
a l’escola.

Característiques:		
Activitats grupals barrejant usuaris dels serveis de CDO i
Residència.
Activitats inclusives, assegurant la presència i participació
de la persona.

· CTO de Badalona
· CDO Montjuïc
· Residència
La filosofia d’atenció a l’usuari/a és promoure l’activitat
física com a font de plaer i
socialització; una pràctica que
permeti mantenir i desenvolupar les capacitats motrius,
sensorials i cognitives per adquirir i/o conservar la màxima
autonomia possible.
Hem hagut d’adaptar part
del programa d’activitats en
temps de pandèmia:
• Activitat física en línia
• Vídeos tutorials

A través de jocs habituals propis de les sessions d’educació
física, estimulació amb música, creació de rutines que
permetin anticipar les accions.
Adaptació de materials i metodologies.
Creació d’eixos de dinamització de les sessions.

Aprenentatges cooperatius:
Els usuaris resolen reptes motrius que requereixen la
cooperació amb els altres.
Eix d’animació que permet tenir una programació completa
de l’activitat i introduir l’atzar en la metodologia de la
sessió com a factor de motivació.

Activitats en xarxa amb la comunitat: intercanvis
Total de participants 63 Escola 50 CDO Montjuïc 13
Activitats que surten de la rutina habitual i que permeten
compartir activitats amb alumnes de l’escola ordinària.

Les sessions estan construïdes amb consignes d’un disseny
universal d’aprenentatge.

Es treballa la integració i la participació inclusiva realitzant
una sessió habitual de l’esport amb tothom, mostrant el que
fem i donant visibilitat al col·lectiu.

Aquest 2020, en el període de represa de la normalitat, amb
motiu de la pandèmia s’han hagut de fer en format telemàtic.
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Represa de l’activitat - Nova normalitat

Tallers i activitats
d'ajustament personal i social
Oferim un ampli ventall d’activitats
ocupacionals i d’ajustament social i
personal tals com taller d'estimulació
cognitiva, taller sensorial, taller d'art i
manipulació, jardineria, cuina, taller de
xarxes socials, taller d'oci i temps lliure,
a més d'activitats de participació social i
cultural (sortides, interaccions amb altres
entitats del barri, escoles, instituts, casals,
ajuntament de districte... i celebracions de
festes tradicionals).

Atenció a les persones usuàries que s’han
quedat al domicili
Per a totes les persones usuàries que s’han quedat al domicili s’ofereix activitat
telemàtica de forma regular a diari, a fi de mantenir-les actives dinamitzant el seu
temps a casa i mantenint el contacte amb els companys / companyes del centre i els
professionals.
D’aquesta forma es fa seguiment de la persona i de la seva situació familiar.

Projectes destacats - Pre-COVID
Sortides culturals

Tallers

Caixaforum (Apropa cultura), Exposició
Fotosensibles, Circuit de Catalunya, Museu de
l’Esport, Jardí Botànic i Museu de la Música.

•

Campionat d’Escacs CDO Montjuïc - CTO
Badalona - EE Aspace

•

Projecte “Cuina sobre rodes”

•

Membres de la Plataforma 3D, plataforma
d’entitats del Tercer sector i Ajuntament de
Badalona.

•

“Servei Social de Voluntariat” amb alumnes de 4t
d’ESO de les escoles Arrels Blanquerna i Arrels
Esperança de Badalona.

•

Intercanvis esportius amb centres de l’escola
ordinària: Escola Singuerlin amb alumnat de 1r
d’ESO i Escola Mediterrània amb alumnat de 6è
de primària.

Fem xarxa amb la comunitat
•

Participació al Consell Sectorial del Districte de
Sants-Montjuïc.

• Activitat aquàtica

•

• Musicoteràpia

Participació 1/2 Marató de Barcelona amb el
suport de l’entitat Egoismo Positivo.

•

Participació al Concurs de disseny i pintura de la
Fundació SETBA.

•

Participació a l’acte de DINCAT en el marc del Dia
Internacional de les persones amb discapacitat
fent lectura de part del manifest.

•

Participació en el Festival Internacional de
Curtmetratges FILMETS

Com a serveis opcionals oferim:

• Teràpia assistida amb gossos
• Estimulació multisensorial
• Sortides
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Respir a domicili
En coordinació amb la FEPCCAT,
Federació Catalana de la Paràlisi Cerebral,
i subvencionat pel DTASF (Departament
de Treball, Afers Socials i Família) durant
els mesos d’agost a desembre del 2020
s’ha portat a terme el programa de Respir
a Domicili adaptant-nos a les restriccions i
situació epidemiològica de cada moment.

Dimensió del projecte

128 Serveis
447 Hores d'acompanyament
3 Hores de mitjana per servei
58 Beneficiaris (usuaris, pares i mares)
Satisfacció

5/5

REPTES DE FUTUR EN RELACIÓ AL RESPIR
Reprendre les activitats que ens aporten la DIMENSIÓ SOCIAL de la
persona, essencials pel reforç de la seva identitat i reconeixement
com a persona, font d’alegria i benestar.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS
Col·laboració en l’àmbit del lleure amb les persones usuàries dels serveis d’ASPACE.

Mantenir la MOTIVACIÓ de les persones usuàries, vehiculant
els seus objectius vitals amb el Pla de Treball Individual (PTI)
consensuat amb ells.
Mantenir el funcionament dels serveis FLEXIBLE I VIU, adaptantnos constantment a les necessitats i evolució de les persones que
atenem.

Valoració de la satisfacció en relació a
l’atenció telemàtica rebuda durant el
confinament

El 96% de les famílies s’han sentit recolzades
durant el confinament domiciliari.
		
Satisfacció general de l’atenció i els serveis: el 96%
de les famílies han puntuat entre 4 i 5 sobre 5.
		

39

Informació de l’entitat
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Òrgan de Govern: Patronat
President d’Honor:
Sr. Jorge de Pallejá Ricart

Vocal:
Sr. Josep M. Roch i Llamas

Vocal:
Dr. Josep Ballester i Rosselló

President:
Sr. Jordi Portella i Rebordosa

Vocal:
Sr. Carles Clua i Clua

Vocal:
Dra. Anna Fornós i Barreras

Vicepresidenta:
Sra. Anna Aurell i Armengol

Vocal:
Sr. Marcel Carrera i Cortiella

Secretari i no patró:
Dr. Carles Sanrama i Sánchez

Vocal:
Sr. Lluís Farrés i Cardoso

Vocal:
Sra. Concepció Mestres i Miralles

Professionals
L’entitat està formada per

270
professionals

227

homes

dones

35

192

43

homes

dones

23

20

Professionals
assistencials

Professionals no
assistencials

(Atenció directa)

(Serveis centrals i generals):

Metges/sses, psicòlegs/òlogues,
fisioterapeutes, ter. ocupacionals,
logopedes, treb. socials, monitors/
es, auxiliars de centres, clínics i
d’electoencefalogrames, mestres,
tècnics especialistes i infemers/es

Neteja, tècnics, administratius,
directius, manteniment,
admissions, gestors de serveis,
recursos humans, informàtica,
comunicació.
Formació

Per sexe:

Personal amb discapacitat

Personal equivalent a jornada completa

• Total d’accions formatives 2020:

65

• Anul·lades o no finalitzades per la situació de COVID:

212 58
dones

78,5%

homes

21,5%

11

5 dones 6

225

homes

177 dones 48

homes

• Total d’hores de formació:

15

2.091h/any

• Participants: 759
• Mitjana per persona:

9h de formació.
3,58/4.

• Valoració de la formació:

• Majoritàriament s’ha optat per l’opció d’aula
virtual i online.
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Informació econòmica
Els comptes anuals de l’exercici 2020 han estat auditats per González i

Les expectatives de cara als propers exercicis són positives, tot i el fu-

Cia Auditors, S.L. amb opinió favorable sobre la imatge fidel dels estats

tur incert que ens deixa la pandèmia global, perquè la Fundació disposa

financers.

d’una estructura sòlida, anys d’experiència i un equip de professionals
preparat per aquest repte.

Ingressos

Usuaris i beques

4%

Total

10.312.776€

Altres subvencions, donacions i
ingressos per les activitats

3%

Despeses

Serveis de Salut
Atenció ambulatòria,
rehabilitació i Hospital
de Dia
Catsalut

39%
Residència
Residència Aspace Montjuic
Consorci de Serveis Socials
de Barcelona

17%

Amortització de
l’immobilitzat

Aprovisionaments

1%

5%

Altres despeses
d’explotació

8%
Total
10.294.490,90€

Serveis d’atenció diürna
Centres de Badalona,
Poblenou i Montjuïc
Departament de Treball

11%
Escola d’Educació Especial
Departament d’Ensenyament

Serveis de Salut
CDIAP Sants-Montjuïc
Departament de Treball

Despeses de personal

8%

82%

18%
El 95,3% dels ingressos provenen de fons públics
El 4,7% dels ingressos provenen de fons privats

El 82% de la despesa recau en el personal
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Evolució del pla
estratègic durant 2020

Treball dels objectius
de desenvolupament
sostenible

Durant 2020, tot i la pandèmia, hem aconseguit posar en marxa molts

Els 17 objectius de desenvolupament sostenible –ODS– que marca

projectes.
En aquest enllaç podràs veure el seguiment i evolució dels projectes de
tots els eixos del Pla estratègic de la Fundació Aspace Catalunya que guia
l’activitat fins al 2022.

l’Agenda 2030 de Nacions Unides són un repte per a tothom. L’impacte
que suposa aconseguir i treballar els ODS es reflecteix en la millora de la
qualitat de vida de les persones. Cada vegada són més empreses i entitats
que se sumen a aquests objectius i esforços globals per aconseguir un
món millor.
Més enllà dels ODS que impacten directament en la nostra missió (vinculada a la salut, el benestar, la reducció de les desigualtats i l’educació
de qualitat - ODS 3, 4 i 10-), hem implantat millores vinculades a contribuir en d’altres ODS.

En el marc del Pla Estratègic 2019-2022, volem contribuir a
la sostenibilitat social, econòmica i ambiental de l’entitat.
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Comunicació
L’any 2020 s’ha abordat la segona fase del Pla de comunicació 2019-2021. Un cop
finalitzada la primera fase l’any 2019, que era la d’organització, hem passat a la de
creixement, tenint en compte l’adaptació a la realitat de la COVID-19.
Respecte a la comunicació externa, ha augmentat considerablement la nostra presència i notorietat en xarxes socials. A nivell de comunicació interna, el paper de la comissió de comunicació i la col·laboració d’aquesta amb altres comissions, ha facilitat
la interacció, la vinculació i el sentiment de pertinença dels centres i els professionals.
Impuls de l’ús del Whatsapp com a canal de comunicació directe amb les famílies i reactivació
del LinkedIn per arribar al públic professional.

Xarxes socials
@aspacebarcelona
1.915 seguidors (+23,7%)

@aspacebarcelona
1.937 seguidors (+149%)

@fundacioaspacecatalunya
13.000 visualitzacions (+550%)

Destacats
• Posada en marxa del projecte “Aspace des de casa”, durant tot el període de
confinament i desescalada, on es comunicaven propostes i recursos de salut,
ocupacionals, pedagògiques i informatives, per tenir informades les persones
usuàries i les seves famílies.
• Edició de 2 números de la Revista connexió.
• Aparicions en premsa:
•

7 de febrer a La Vanguardia: “El Cor Canta vuelve a los escenarios por segundo año consecutivo”.

•

5 de març a La Vanguardia i l’ABC “Sant Rafael y Aspace colaboran para
atender a personas con parálisis cerebral”

23.525 impressions (+186%)

@aspacebcn
1.051 seguidors (+3.5%)

• Posada en marxa de projectes de cohesió interna entre professionals i usuaris.

@aspacebarcelona

• Elaboració i difusió del nou manual d’identitat corporativa.

806 seguidors (Creació 2020)
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Treball
en xarxa
Unió Catalana d’Hospitals (UCH) • Federació Catalana de Paràlisi Cerebral
FEPCCAT • Federació ECOM • COCARMI • 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 •
H. Parc de Salut Mar • Xarxa d’Atenció Primària ICS • Xarxa CDIAPs •
CDIAP Baula • Fundació Blanquerna • Escola Mediterrània • Centre
d’Estudis Catalunya (CEDESCA) • Egoísmo Positivo • Aspanias
• Institut del Teatre • AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)
• Apropa Cultura • Fundació La Marató • Fundació Banc dels
Aliments • Institut Joan Maragall • La Salle de Gràcia • Institut
La Bastida • Fundació Mambré • Proyecto Tan Amigos • Fundació
Miró • Pla Comunitari Poble-sec • Escola Marenostrum • Escola
Singuerlín
Agraïments
Institut municipal de persones amb discapacitat • Institut Barcelona
Esports • Fundació Hemiweb • Fundació Real Dreams • Fundació
Vodafone • Microsoft • Cisco • Fundació Roviralta • Fundació Ramón
Molinas • Fundació Antoni Serra Santamans • Indústries Ramón Soler
• Farmàcia Trilla • Fundació Accenture • Ajuntament de Barcelona •
Diputació de Barcelona • Col·legi de Metges de Barcelona
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Concertats amb

Altres col·laboradors

www.aspace.cat

@aspacebarcelona

