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Benvinguda

Benvolguts col·laboradors, amics i professionals.
L’exercici passat s’ha caracteritzat, per una banda pel fet que
hem celebrat el nostre 60è aniversari i, de l’altra, en què hem
anat recuperant certa normalitat després dels moments més
durs de la pandèmia del coronavirus 2019 que encara estem
vivint.
Aquesta vegada, més que ressenyar fites concretes de l’exercici, que ja són desenvolupades més endavant, permeteu-me
que faci un breu passatge per l’esdevenir d’aquests seixanta
anys d’història que ens avalen.

El 2019 vam passar a formar part del SISCAT (Sistema Sanitari
Integral d’Utilització Pública de Catalunya), el que ens dona,
per una banda, el reconeixement com a institució que compleix una funció sanitària en el sistema públic de Catalunya i,
per altra, garantir a llarg termini el concert amb Sanitat, i la
possibilitat de desenvolupar projectes de creixement al servei
territorial de les persones amb malalties del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i les seves famílies.
Després de tots aquests anys podem dir que som un centre
de referència en paràlisi cerebral, reconeguts per a totes les
institucions i que gaudim d’una posició en el sector on se’ns

pares i mares per tenir cura dels seus fills va motivar que es
fessin els primers passos del que és ara la nostra entitat.

reconeix la nostra aportació de valor fruit del nostre treball
i amb una capacitat immensa d’afrontar els nous reptes que
ens vagi deparant el futur.

Més tard, una altra fita rellevant que marcarà la pauta del que
serà l’Associació va ser la fundació del Centre Pilot per al diagnòstic i la rehabilitació el 1961 (avui la nostra Unitat Poliva-

A tots els que treballeu per la nostra institució us vull fer extensiu el màxim agraïment del Patronat al qual represento i
animar-vos a seguir treballant pel futur d’aquesta entitat,

La creació de l’Associació l’any 1959 per les necessitats d’uns

lent) com a primer servei ambulatori especialitzat en paràlisi
cerebral de tot l’Estat espanyol durant uns anys.

vetllant per la millora dels serveis d’alta especialització a la
comunitat.

El 1966 la inscripció com a escola d’educació especial reforça
el paper de l’entitat complementant el tractament multidisci-

Vull acabar, no sense abans recordar els nostres fundadors,
aquell grup de pares i mares que varen impulsar l’Associació
que ha donat peu al que som, i també a tots els que han estat partícips d’aquesta aventura i ens han acompanyat al llarg
d’alguns d’aquests anys i ja no estan amb nosaltres. També
fer una menció especial al Dr. Carles Sanrama, hem tingut la

plinari dels nostres nois i noies.
S’inaugura el primer Centre de Teràpia Ocupacional al Poblenou el 1998 i es posen els primers ressorts dels que seran després el de Badalona i posteriorment el de Montjuïc.
S’inaugura el 2013 el Centre Integral Montjuïc (CIM) que acull
el Centre Residencial de la Fundació.
Amb la transformació de la forma jurídica d’Associació a Fundació l’any 2017, es passa assegurar a través d’un Patronat i el
seu control pel Protectorat de Fundacions, una gestió desvinculada de potencials moviments associatius, esdevenint una
forma de naturalesa jurídica més consolidada i, alhora, ser un
mecanisme per preservar tots els llocs de treball.

sort de comptar amb el seu lideratge com a director general
des de l’any 2008. Han estat catorze anys al llarg dels quals,
gràcies l’excepcional tasca del Carles, la seva visió i expertesa,
i alhora amb el seu tarannà senzill i proper, s’ha aconseguit
dur a terme una transformació, creixement i consolidació de
l’entitat.
Seguirem treballant pel present i futur, gràcies a tots els professionals i col·laboradors.

Sr. Jordi Portella - President
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Valors

Qui som?

El nostre model d’atenció
La Fundació Aspace Catalunya és una
està basat en la integració
entitat sense ànim de lucre fundada
sanitària, social i
l’any 1961, amb la missió d’oferir
educativa.
Som ètics i sostenibles.
atenció integral altament especialitzada
Duem a terme aliances estratègiques amb els principals
Incorporem la reflexió ètica en les
hospitals de referència, xarxa sanitària, social i educativa,
a les persones amb patologies del
nostres decisions, fomentem la
per tal de facilitar la continuïtat de l’atenció, l’acompanyament
responsabilitat social corporativa
neurodesenvolupament, paràlisi cerebral
en la cronicitat i la gestió de la complexitat. Fomentem
i la transparència, així com la
la proximitat, més enllà dels nostres centres, gràcies a la
i pluridiscapacitat al llarg de tota la
sostenibilitat en totes les nostres
incorporació de noves tecnologies.
actuacions.
seva vida, així com l’acompanyament i el
suport a les seves famílies.
Incentivem la recerca,
Solidesa sense ànim
la innovació especialitzada
de lucre.
i la divulgació del
Cuidem les persones.
coneixement.
Disposem d’una estructura
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Tenim cura de les persones ateses, les seves famílies,
els professionals i els col·laboradors, i fomentem
la seva participació activa en la presa de decisions.
Tractem a tothom de forma individualitzada amb
equitat i respecte des de la igualtat i la diversitat:
funcional, cultural, social, religiosa, de gènere i sexual.
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Constantment ens fem preguntes per proposar accions
i donar resposta als nous reptes i canvis de l’entorn.
Fomentem la creació de noves idees i nous projectes,
els avaluem i els duem a terme. Sempre estem
aprenent i compartint.

Comptem amb el millor
talent professional
i qualitat humana.
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econòmica i financera forta i estable,
més de 60 anys d’experiència
i l’expertesa d’un equip de
professionals preparat per assumir
els reptes de futur. A la Fundació
reinvertim tots els guanys en
l’acompliment de la nostra missió.

Treballem en equips interdisciplinaris
compromesos amb la promoció del
benestar físic, emocional i social de les
persones ateses i les seves famílies.
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Balanç 2021

En l’àrea d’atenció de qualitat a la persona
i a la família:
Elena Puigdevall
Directora general
Durant l’any 2021 hem celebrat el 60è aniversari de
la Fundació, i ens ha permès fer un balanç de l’evolució de l’entitat al llarg dels anys. Adaptant-nos als
nous temps i a les noves necessitats. Alhora hem seguit creixent, per tal de donar la millor atenció d’alta
especialització i a major nombre de població.
A continuació descrivim les fites aconseguides en els
diferents àmbits de treball que guien el Pla Estratègic
de l’entitat al llarg del 2021:

En l’àmbit del Serveis de Salut hem posat en marxa diverses
aplicacions en l’àrea de psicologia, logopèdia i fisioteràpia per
poder oferir seguiment telemàtic i domiciliari. L’any 2021 s’ha
incrementat la població atesa en tots els serveis, fins arribar
a atendre quasi 2.000 famílies als Serveis de Salut especialitzats, 867 infants al CDIAP, 164 usuaris als Serveis d’Atenció
Diürna i Residència, i 83 alumnes a l’Escola d’Aspace.
Les necessitats de la població augmenten, així com la seva
complexitat, i es reflecteix en la necessitat d’atenció en l’àrea
dels Serveis de Salut d’Aspace, amb un increment del +128%
de primeres visites l’any 2021 respecte el 2020, i un increment de l’activitat global de forma constant els últims anys
dels Serveis de Salut d’Aspace amb un +91,2% el 2021 respecte
l’any 2016. En la mateixa tendència, el CDIAP d’Aspace ha in-

En l’àmbit de l’Escola d’Aspace, el treball interdisciplinari
forma part del nostre ADN, posant especial èmfasi en l’infant
al centre de totes les nostres actuacions. Durant el 2021 s’han
desenvolupat diversos projectes pedagògics de forma transversal, com la interculturalitat, l’escola sostenible, a l’escola
fem salut, el projecte lingüístic i el projecte de convivència.

En l’àrea de cultura d’entitat:
La Fundació Aspace Catalunya és una entitat compromesa i
alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible a
través de les seves accions de Responsabilitat Social Corporativa -RSC-. Cada any, intentem millorar i portar a terme bones pràctiques, a fi de generar una major gestió sostenible dels
recursos, mantenint aquelles accions favorables que duem a
terme, i també impulsant-ne de noves, orientades al compromís social, ambiental, laboral i de bon govern de l’entitat.

crementat un 26,94% el nombre d’infants atesos el 2021, i les
primeres visites en un 60,85% respecte l’any anterior. En el
marc de l’Hospital de Dia s’han atès 84 infants, amb un elevat grau de complexitat, on s’han dut a terme una mitjana de
228,3 actuacions de neurorehabilitació anual a cada infant.
En l’àmbit dels Serveis d’Atenció Diürna i Residència, hem
implementat un nou model d’intervenció en les persones
adultes, que contempla la dimensió física o factors biològics,
la dimensió cultural o factors relacionals, la dimensió social o
factors de relació amb l’entorn i la dimensió emocional o factors psicològics.
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En l’àrea d’Innovació i Recerca:
Hem esmerçat especial esforç en l’Àrea de Recerca per contribuir amb noves evidències i millores en els tractaments,
amb 13 projectes de recerca en marxa. Alhora, és de gran importància per a la Fundació facilitar el desenvolupament dels
professionals; en aquest sentit s’estan duent a terme doctorats en les diferents disciplines sanitàries especialitzades que
treballen al voltant del nostre col·lectiu, amb col·laboració amb

En l’àrea de comunicació i visibilitat:
Hem dut a terme diversos projectes per donar a conèixer Fun-

la Universitat Ramon Llull - Blanquerna.

dació Aspace Catalunya, com a entitat pionera durant 60 anys
en l’atenció a les persones amb malalties del neurodesenvo-

En el marc de l’Àrea d’Innovació, s’incentiva la participació,
la creativitat, l’aportació de coneixement expert, l’actualitza-

lupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat a través de: jor-

ció constant i la innovació dels nostres professionals, gràcies
a les “Píndoles de coneixement” i als continguts “d’Aspace en
3 minuts”. Alhora hem introduït wearables i diverses tecnologies per monitorar a distància o presencialment els resultats
en salut a les persones ateses.

nades, tallers per a famílies, activitats de participació interna,
participació d’usuaris i de famílies en diferents projectes. En
destaquem les Jornades webinar de paràlisi cerebral infantil
amb més de 389 professionals inscrits, o el projecte Converses
on hi han participat famílies, persones amb paràlisi cerebral,
professionals assistencials i l’equip mèdic d’Aspace.

En l’àmbit de la transformació digital, estem avançant en el
disseny i desenvolupament del portal per a l’usuari, portal del
professional, i la integració de diferents sistemes d’informa-

Hem seguit teixint sinergies per aportar valor a la xarxa i a la
població a la qual ens adrecem. Afavorint la millora de la qua-

ció de cadascun dels serveis d’Aspace.

tat, mitjançant el treball conjunt a nivell clínic amb l’Hospital
Sant Rafael - Germanes Hospitalàries, l’Hospital Sant Joan de
Déu, l’Hospital de la Vall d’Hebron, l’Hospital Parc de Salut

En l’àrea d’eficiència i sostenibilitat:
S’està treballant amb les administracions i alhora estem duent a terme un important esforç de gestió interna per aconseguir que cada servei de la Fundació sigui sostenible.
S’està treballant per a l’increment progressiu dels serveis
sanitaris, socials i educatius. Alhora cal aconseguir fonts de
finançament addicionals per tal de mantenir 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 amb espais i serveis
innovadors, pensats per satisfer les necessitats presents i futures de les persones amb malalties del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.

litat de l’atenció als infants i adults amb alt grau de complexi-

Mar i l’Hospital de Sant Pau i la Fundació Orienta. També estem elaborant projectes conjunts amb la Federació Esportiva
Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC) i d’altres entitats de
l’àmbit social, educatiu i sanitari.

Reptes de futur 2022
• Elaboració del nou pla estratègic que guiï l’entitat
del 2023 al 2027.
• Seguir enfortint les aliances estratègiques amb
les entitats de la xarxa sanitària social i educativa.
• Augmentar la visibilitat a nivell internacional
amb projectes de col·laboració i recerca.
• Seguir treballant per incrementar el finançament
amb l’objectiu d’oferir més serveis a la població.
Complicitat i compromís compartit amb les
administracions, i també disseny de projectes de
futur a través dels fons Next Generation.
• Desplegament territorial mitjançant projectes
demostratius d’integració sanitària social i
educativa.
• Establiment de nous projectes de participació,
acompanyament i suport a les persones ateses i
les seves famílies.
• Elaboració del Pla arquitectònic bàsic per a la
creació de la Nova Unitat Polivalent d’Aspace
Barcelona.
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Tallers online
per a famílies

Com ens hem acostumat a comunicar amb la mirada? Per què la mascareta ens ha privat de l’expressió facial a la qual estàvem tan acostumats?

Cicle de quatre tallers online per a famílies sobre
diferents temes d’interès: testament, patrimoni i

Activitats de
la celebració
del 60è
El 2021 hem celebrat el 60è aniversari amb
la creació de molts projectes en els quals han
participat tots els serveis de la Fundació.

discapacitat; eines i estratègies que ens faciliten
el dia a dia en el vestit; l’acompanyament en els
canvis d’etapes vitals; i l’estimulació basal com a
experiència en el desenvolupament i l’aprenentatge.

Total d’assistents

185

Creació d’un museu virtual amb la participació
de tots els centres i liderat pel CTO Poblenou,
creant diverses escultures del 60è amb materials

veis pioners a nivell nacional i internacional, en
l’abordatge de la paràlisi cerebral en l’etapa infantil. Més de 390 professionals i 25 ponents d’arreu
del món, connectats per continuar formant-se i
aprenent des d’un punt de vista multidisciplinari.

Total d’assistents

365

Conte: L’Escola de la
muntanya màgica

reciclats.
Mirades del 60è: exposició fotogràfica creada pel
CTO Poblenou que vol captar amb la mirada l’essència de la persona en un moment tan complicat
com ha estat viure amb la covid.

Els musicoterapeutes d’Aspace,
juntament amb els alumnes i

Vídeoclip
“Enganxat a tu”

Escaneja el codi QR
per escoltar i veure
el videollibre.

imprès.

part dels usuaris del CDO i la Residència amb la
posterior edició d’un vídeo.

complementàries, així com experiències de ser-

taller de xapes i del pastís del 60è en paper en el
taller d’Ecoaula del CTO Badalona.

Creació per part de l’Escola d’un conte il·lustrat
sobre la història d’Aspace, en format digital i

Digitalització de l’arxiu històric i fotogràfic per

En aquestes jornades hem compartit mirades

Producció de xapes amb la imatge del 60è en el

Projectes dels
centres d’adults

Jornades webinar de
paràlisi cerebral infantil

Cançó: “Enganxat a tu”

El cor i la samarreta
del 60è
Es tracta d’un projecte transversal on tots els centres d’adults i l’Escola van participar en el concurs

usuaris dels centres d’adults i de
l’escola han compost una cançó
sobre el sentit de la relació entre
Aspace, els professionals i les per-

sones usuàries dels serveis. Serà
una cançó per recordar al llarg de les nostres vides!

Sabies que...
Publicacions setmanals a les
xarxes socials sobre esdeveniments de la història d’Aspace.
Centre Pilot
va sortir a les
notícies?

Abans i ara

Jocs visuals entre el passat i el present

de dibuix del cor d’Aspace.
Sota el dibuix guanyador, es va inspirar el serigrafiat de la samarreta del 60è, produïda pels participants del taller de serigrafia del CTO Badalona.

Converses

Persones vinculades a Aspace ens expliquen la
seva experiència de vida.
Trailer
Converses
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Servei de
neurorehabilitació

Servei d’atenció
ambulatòria
especialitzada
Serveis
de salut

CDIAP
Sants-Montjuïc

Hospital de dia en
neurodesenvolupament
i pluridiscapacitat
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Serveis de salut
Atenció Ambulatòria Especialitzada en
l’abordatge de la paràlisi cerebral i en altres
patologies del desenvolupament neurològic.
Atenem a població infantil i adulta.
Treballem en coordinació amb atenció primària,
hospitals de referència (serveis de rehabilitació
i neuropediatria hospitalària), xarxa de salut
mental, xarxa d’atenció precoç, i altres recursos
sanitaris, socials i educatius.
El nostre equip de professionals experts ofereix
abordatge per a la valoració diagnòstica,
estudi clínic i intervenció terapèutica, així
com el seguiment de les complicacions
inherents a la paràlisi cerebral i patologies del
neurodesenvolupament al llarg de la vida.

1.890

persones
ateses

320 nous pacients

Visites
Zones

Pacients

Barcelona
AM Nord
AM Sud
Altres
comarques

947
246
597

Pacients d’Atenció Ambulatòria + primeres visites

100

3

Primeres visites
Zones

Pacients

Barcelona

146
30
127

AM Nord
AM Sud
Altres
comarques

1

17
24

17

Lleida 2

7

36
4

30

246

Atenció
neurològica

597
127

947
15

Atenció motriu i
neurorehabilitadora

146

2

Atenció de
salut mental
5

1

Nous pacients atesos
Total pacients atesos
9

Serveis de salut

Servei d’atenció
ambulatòria especialitzada

Servei de
neurorehabilitació

El Servei d’Atenció Ambulatòria especialitzada per
a persones amb paràlisi cerebral o patologies del
desenvolupament neurològic ofereix atenció i seguiment
dins dels àmbits de la neuropediatria, neurologia,
neurofisiologia, medicina física i rehabilitació,
psiquiatria, psicologia, oftalmologia i treball social.

El Servei de Neurorehabilitació especialitzat en
paràlisi cerebral i patologies del desenvolupament
neurològic ofereix seguiment mèdic especialitzat
en medicina física i rehabilitació, tractaments
de fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional.
Incorpora el treball coordinat amb el Servei de
Recursos i Tecnologia de Suport d’Aspace.

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

Servei
d’hospital de dia en
neurodesenvolupament
El Servei d’Hospital de Dia ofereix seguiment
i abordatge en l’àmbit de la salut mental,
psicoestimulació, seguiment mèdic especialitzat,
així com neurorehabilitació integral diària als
infants d’entre 3 i 21 anys amb patologies del
neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i
pluridiscapacitat.

Amb un enfocament personalitzat a les diferents
necessitats de cada persona en les etapes infantil,
adolescència, edat adulta i vellesa.
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Perfil de les persones ateses

Serveis de salut

Persones ateses per gènere

Persones ateses el 2021 a
Atenció Ambulatòria a Aspace

38%
62%

27,8

595
nens

amb diagnòstic principal de paràlisi cerebral
o patologies del desenvolupament neurològic
i pluridiscapacitat.

Comorbiditat amb
algun diagnòstic de
salut mental

9,9

anys mitjana
d’edat

984
48%

Discapacitat intel·lectual
Autisme
Afectació cognitiva
Trastorn de conducta
Trastorn desenvolupament
Trastorn estat d’ànim
Diagnòstic X Fràgil
Cromosomopaties

52%

majors de
18 anys

39,7

anys mitjana
d’edat

anys mitjana
d’edat

Infants

1.890 persones

79%

menors de
18 anys

dones

homes

anys mitjana
d’edat

906

713

1.177
23,9

Persones ateses per edat

Adults

311
nenes

582

402

homes

dones

Procedència de les persones ateses

91,32%

Pacients ambulatoris

91,32%
són persones
usuàries
externes

3,86%

Residència - CDO Montjuïc

2,7%

CTO Badalona

2,12%

CTO Poblenou
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Serveis de salut
Piràmide d’edat

Nombre de visites realitzades per any

Persones ateses a Atenció Ambulatòria i Neurorehabilitació
més gran de 60 anys

49

entre 45 i 60 anys

126
129

65

entre 12 i 18 anys
entre 4 i 6 anys
entre 2 i 4 anys
entre 0 i 2 anys

39.338

40.000

36.665

76

123

entre 18 i 21 anys
entre 6 i 12 anys

40

196

entre 21 i 30 anys

48.378

50.000

146

entre 30 i 45 anys

Evolutiu

31
108

176
303

25.304 25.225

33

86
10

26
2

3

30.324

30.000
157

Dones

20.000

35.336

23.334

2016

24.987

27.405

26.145

22.072

2017

2018

2019

2020

2021

Homes

Presencial

+51,4%

Increment de visites
presencials 2021
respecte el 2016

Presencial + Telemàtic

+91,2%
Increment
d’activitat
2021 respecte el
2016
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Serveis de salut
Atenció ambulatòria
especialitzada
Nombre de primeres visites

+128%

Increment de
primeres visites 2021
respecte el 2020

Psiquiatria 8,6%
Prevenció, diagnòstic i intervenció terapèutica de salut mental, des d’una perspectiva global i multidisciplinària de les
persones amb paràlisi cerebral i altres trastorns del desenvolupament neurològic al llarg de tot el cicle vital.

Neurologia 15,9%
Prevenció, detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica des
d’una perspectiva global i multidisciplinària de les persones
amb paràlisi cerebral i altres trastorns del desenvolupament
neurològic al llarg de tot el cicle vital. Comptem amb
neuropediatres, neuròlegs i neurofisiòlegs especialitzats.

Oftalmologia 18,5%

Medicina física i
rehabilitadora 34,8%
Valoració, diagnòstic, prevenció i intervenció terapèutica des d’una
perspectiva rehabilitadora global i multidisciplinària de les persones
amb paràlisi cerebral i altres trastorns del desenvolupament
neurològic al llarg de tot el cicle vital.
Donada la complexitat del pacient amb paràlisi cerebral (PC), el
programa
? rehabilitador s’ha d’aplicar al llarg de tota la vida, per
ajudar-los i acompanyar-los en l’esdevenir de les diferents etapes,
amb les seves dificultats i problemes mèdics prioritaris.

Més del 70% dels nens que pateixen paràlisi cerebral tenen
alguna forma de problema o incapacitat visual que afecta
directa o indirectament el seu desenvolupament global i
l’adquisició de moltes capacitats físiques i cognitives. El

Neuropediatria 22,1%

departament d’oftalmologia s’enfoca en la prevenció, la
detecció, el diagnòstic i la intervenció terapèutica des d’una
perspectiva global i multidisciplinària de les persones amb
paràlisi cerebral i trastorns de la funció visual al llarg de tot
el cicle vital.

Estudi i anàlisi de les patologies que afecten el sistema nerviós en
l’etapa infantil. Atenció a la població infantil des de la concepció fins
que l’infant compleix els 18 anys pel que fa a la prevenció, la detecció,
el diagnòstic i el tractament dels trastorns del desenvolupament o les
situacions de risc de patir-los.
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Salut mental
Comptem amb professionals
psiquiatres i psicòlegs
especialitzats en prevenció,
diagnòstic i intervenció
terapèutica de salut mental,
des d’una perspectiva global i
multidisciplinària de les persones
amb paràlisi cerebral i altres
trastorns del desenvolupament
neurològic al llarg de tot el cicle
vital.

Actuacions de psiquiatria
i psicologia
Seguiment de l’àrea de salut mental
800

700

increment
2018-2021

573

600

Es duu a terme
un abordatge
individual i
grupal

749

+58%

538

500

+31%

474

increment
2020-2021

400
2018

2019

2020

2021

Persones ateses
En el gràfic es pot veure el nombre de
persones ateses entre 2018-2021 per l’equip
de professionals de Salut Mental Ambulàtoria:
Psiquiatria i Psicologia.
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Salut mental

Tipologia de grups

Grup de Joves-adults: format per 6 usu-

aris amb diagnòstic de DI lleu o límit en el qual
hem anat abordant qüestions com l’acceptació
de les pròpies dificultats, relacions entre iguals
i amb família, futur, estudis, feina, etc. La seva
periodicitat va ser quinzenal. Aquest grup es
va anar ampliant i actualment es realitzen dos
grups separats de forma presencial.

Grup de preadolescents: format per 6

usuaris d’entre 11 i 13 anys amb diagnòstic de
DI lleu o capacitat intel·lectual liminar i amb un
funcionament TEA. Es treballaven, principalment, les relacions entre els iguals, l’adaptació
a l’institut i problemes familiars. Periodicitat
quinzenal.

Grup de PC grans:

Periodicitat mensual.
Format per 5 usuaris d’entre 16 i 21 anys d’edat
amb diagnòstic de PC. Al grup compartien les
seves angoixes vers la discapacitat, els estudis/
feina, problemes relacionals amb els amics,
problemes familiars. Treball emocional i d’acceptació de la discapacitat.

A partir del setembre del 2021 s’han portat a terme des de
l’Àrea de Psicologia del Servei d’Atenció Ambulatòria 13
grups d’atenció psicoterapèutica presencial:

Grup de nens amb diagnòstic de
Cromosomopatia i Discapacitat Intel·lectual.
Grup de nens amb diagnòstic de Paràlisi
Cerebral i afectació Capacitat Cognitiva
Liminar/Discapacitat Intel·lectual Lleu.

Grup de nens
amb diagnòstic de
Capacitat Intel·lectual Liminar i dificultats
relacionals.

Grup de nens amb una capacitat intel·lectual
límit i funcionament TEA.

Grup de preadolescent amb diagnòstic de
TEA i Capacitat Intel·lectual Liminar.

Grup d’adults amb diagnòstic de Paràlisi
Cerebral.

Grup d’adolescents amb problemes
d’assetjament escolar.

Grup de nens amb Hemiparèsia.

Grup de Joves-adults 1 i 2

Teràpia Assistida amb Gossos (TAG)
A l’octubre de 2021, es van iniciar tres grups de Teràpia Assistida amb Gossos (TAG), arran del conveni amb el projecte Tan Amigos.
Aquests grups es realitzen amb una periodicitat setmanal i són vehiculats per dos psicòlegs de l’Àrea de Psicologia i la professional referent de l’assistència als gossos.

Grup de nens amb diagnòstic de
Discapacitat Intel·lectual i Autisme.

Grup de nens amb diagnòstic de
Discapacitat Intel·lectual Lleu i
Moderada.

Grup de nens amb diagnòstic de Paràlisi
Cerebral i afectació cognitiva variable
(Capacitat Intel·lectual Liminar /
Discapacitat Intel·lectual Moderada)
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Persones ateses en tractament de
neurorehabilitació
800

Neurorehabilitació
Servei de Neurorehabilitació especialitzat
en patologies del neurodesenvolupament,
paràlisi cerebral i pluridiscapacitat
Atenem població infantil i adulta.
El nostre àmbit de referència és
supraterritorial.
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.

700
591

600
500

495

51,7%

Increment
de població atesa
2021 respecte
2017

620

504

400
300

21,1%

200

Increment de
població atesa 2021
respecte 2020

100
0

Incorporem noves tecnologies per tal
de fomentar la màxima autonomia a la
persona, així com la seva adaptació a
l’entorn, mitjançant sistemes de comunicació
alternativa, sistemes de mobilitat adaptada o
sistemes d’accés a l’entorn.

751

2017

2018 2019

2020

2021

Nombre de visites realitzades als serveis de
neurorehabilitació
24.607

25000
20000

Visites realitzades
l’any 2021
respecte el 2017

18.551
17.504
17.707
15.664

15000
10000

39%

Visites realitzades
l’any 2021
respecte el 2020

5000
0

57,1%

2017

2018 2019

2020

2021
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Serveis de salut
Fisioteràpia

Logopèdia

Teràpia Ocupacional

MANTENIM.(ADULTS) 15,8%

HAB. PERCEPT. COGNIT. 17,6%

AVDs 27,6%

PARLA 22,5%

POSICIONAM. 8%

DESPLAÇAM.
MUSC.MOVIM. 56%
4,9%

10.229 visites

ENTRENAM.
4,8%

SENSORIAL.BASAL 14,9%

SENSORIAL.
BASAL DOLOR
4,6 2,2%

SEGUIM.METGE.RHB 1,5% ALTRES 2.2%

El 60% de les actuacions de fisioteràpia han anat encaminades
a tractar l'evolució i desenvolupament psicomotriu de la persona, tenint en compte els aspectes més sensorials encaminats a la
motricitat en totes les seves característiques (to, postura i moviment). En referència al to muscular, són tractaments focalitzats
a l'espasticitat, hipotonia, distonia i rigidesa, però també s'han
centrat en el rang de moviment articular, força muscular i motricitat voluntària i involuntària.
L'altre 40% han estat intervencions relacionades amb la valoració, indicacions, ajustament, confeccions i implementacions
de material ortoprotèsic, per a millorar el posicionament i funcionalitat. També s’han centrat en els desplaçaments i entrenaments per al manteniment i millora de les capacitats funcionals
de la persona.

LLENG.COMUNICAC. 56,6%

DEGLUCIÓ.
DISFÀGIA
9,9%

PROD.
SUPORT SAAC
9,6%
FUNCIÓ.MANUAL 26,9%

ALTRES 1,4%

PROD. SUPORT.
ADAPTAC
8,1%

FERUL·LES I
ORTESI
3%

4.625 visites

5.183 visites

El 60% de les actuacions de logopèdia han anat encaminades
a tractar la valoració i tractament de la comunicació verbal (ex-

El 30% de les actuacions de teràpia ocupacional han anat enca-

pressiu, comprensiu, escrit...), així com la comunicació no verbal
(mirada, atenció, intenció....)
La resta d’actuacions han estat dedicades a la parla (valoració òrgans bucofonatoris, funcions de l’articulació, producció, qualitat
i funcions de la veu i fluïdesa i ritme), així com la introducció de
Sistemes de Comunicació Augmentativa i Alternativa (SAAC).
Una altra tasca molt representativa és el control de la deglució, on
les intervencions han estat destinades a la valoració de la ingesta,
adequació de les necessitats d’alimentació, botons gàstrics, aspectes basals i sensorials entre d’altres.

SEGUIM.
METGE. RHB 1,7%

minades a treballar les activitats de la vida diària:
• Activitats de la vida diària bàsiques (orientades a la cura del
propi cos): alimentació, higiene personal, control esfínters,
vestit, mobilitat funcional.
• Activitats de la vida diària instrumentals (orientades a la
interacció amb l’ambient): cuidar, ús diners, mobilitat comunitat.
També hi ha una alta intervenció i especialització en la intervenció
motriu específica per a facilitar la funcionalitat de les extremitats
superiors, habilitats manipulatives, ús d’estris escolars, control
òculo-manual entre d’altres. També s’han centrat a la vegada en la
percepció visual (figura fons, constància de la forma, profunditat,
color), reconeixement d’objectes, seqüenciació, gnòsies tàctils, gnòsies visuals, treball amb contrastos, esquema corporal, orientació
espacial, pràxies, atenció, memòria i habilitats de processament.
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Models d’intervenció
El servei de Neurorehabilitació d'Atenció Ambulatòria de la Fundació Aspace Catalunya evoluciona i innova en
els seus procediments assistencials per oferir la millor qualitat d'intervenció. Disposem de diverses modalitats
d’intervenció adaptades a cada cas:

Tractament individual i personalitzat
A la visita individual es realitza un diagnòstic i/o valoració de la si-

Tractaments
intensius rotatoris

tuació actual de la persona mitjançant l’exploració clínica complerta
i oferint una descripció el més acurada possible (utilitzant escales

És un tractament que es basa en realitzar un període de rehabilitació
presencial i un període al domicili, on la població atesa rebrà una

estandaritzades, si escau), a tots els nivells de funcionament, tant
físic com psicològic.
Donada la complexitat de salut del col·lectiu, el programa rehabilitador s’ha d’aplicar al llarg de tota la vida, per ajudar i acompanyar en
l’esdevenir de les diferents etapes, amb les seves dificultats i problemes mèdics prioritaris de manera individualitzada i personalitzada.

EAR (Equips d’Atenció Ràpida)
Són equips altament especialitzats en l’atenció i assessorament en
el servei de RHB per a poder fer front a les necessitats urgents de la
població atesa, amb la finalitat de poder oferir i proveir d’elements
que facilitin la seva implementació per a la millora de la qualitat de
vida de la persona en el menor temps possible.

formació i assessorament específic que haurà de traslladar en el seu
dia a dia fomentant el contínuum assistencial tot empoderant a la
persona i a la família. Comptant també amb aplicacions de telerehabilitació per continuar el seguiment a distància.

Tractament setmanal
És un tractament que es basa en realitzar sessions de neurorehabilitació setmanals destinades a aquells perfils de la població atesa que
necessitin una atenció personalitzada i intensiva en el temps, amb
l’objectiu de fomentar i millorar la qualitat de vida de la persona en
el menor temps possible, avaluant els resultats de millora obtinguts.

Grups de psicomotricitat
Tractament grupal de caràcter setmanal o quinzenal amb un fisioterapeuta i/o psicomotricista, amb o sense suport d’un psicòleg, en
el qual es treballen aspectes motrius, cognitius, afectius i socials a
través d’experiències de moviment del propi cos i la interacció entre
els participants i l’entorn.

Grups
d’atenció
interdisciplinaris
Tractament en parella o grup petit que es duen a terme amb diferents professionals de l’equip rehabilitador amb un objectiu específic per a cada grup. Aquest grups són dissenyats per portar-se a
terme amb un fisioterapeuta i/o logopeda i/o terapeuta ocupacional
i/o psicòleg.

Gimnàs terapèutic
Sessions setmanals en grups, amb un pla de tractament individualitzat que combina l’ús de màquines adaptades: MotoMed (tipus bicicleta estàtica), el·líptica adaptada, cinta de marxa, l’ús de videojocs
i noves tecnologies i un pla d’exercicis específics per realitzar durant
la sessió i des de casa a través de la plataforma FisioTech (plataforma
d’exercicis per fer des del domicili amb un pla individualitzat per a
cada persona). Aquest servei està centrat a realitzar un manteniment
físic global, millorar l’adaptació a l’esforç i fomentar l’activitat física i hàbits de vida saludables posant en comú usuaris en situacions
similars.
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Àrea de
fisioteràpia
• Tractament de l’espasticitat
• Fisioteràpia respiratòria
• Fisioteràpia aquàtica
• Mecanoteràpia: motomed i el·líptica
adaptada
• Fisioteràpia postquirúrgica
• Fisioteràpia sensori-motriu

Neurorehabilitació

Tipus d’abordatge

Àrea de
teràpia ocupacional
• Aprenentatge de les activitats bàsiques de la
vida diària (ABVD) i control de l’entorn
• Integració sensorial
• Entrenament en transferències, manipulació,
prensió, activitats bimanuals i coordinació
• Tasques facilitadores de les ABVD
• Confecció d’ortesi i material de suport

• Tractament postural i del dolor, entre
altres

Àrea de
logopèdia
• Tractament del llenguatge i la comunicació
• Teràpia miofuncional
• Diagnòstic i tractament dels trastorns de
l’alimentació i la deglució
• Avaluació de l’audició (audiometries),
control i seguiment de les pròtesis auditives
• Comunicació augmentativa i alternativa
(SAAC)
• Realització de plafons/comunicadors i
productes de suport

Servei de recursos i ajudes tecnològiques. Incorporació de noves tecnologies en totes les àrees, de forma transversal.
Valoració domiciliària: assessorament en l’adequació dels espais i supressió de barreres arquitectòniques.
Tractament de l’espasticitat i del dolor: toxina botulínica i ones de xoc.
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Hospital de dia
Infanto juvenil
especialitzat en
patologia del
neurodesenvolupament

Infants atesos

Perfil de complexitat
GMFCS (Funció motora)
I

integral diària.
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.

6 - 9,5%

Tipus motor
Atàxic

II

5 - 7,9%

Distònic

III

6 - 9,5%

Mixt

IV

11 - 17,5%
35 - 55,6%

V

Especialitzat en patologies del
neurodesenvolupament.
L’Hospital de Dia ofereix seguiment
i abordatge en l’àmbit de la Salut
Mental i psicoestimulació, seguiment
neuropediàtric així com rehabilitació

84

2 - 3,2%

Hemiplègia

2 - 3,2%

Tetraplègia

2 - 3,2%
18 - 28,6%
34 - 54,0%

Espàstic
Hipotònic

Topografia
Diplègia

5 - 7,9%

4 - 6,3%

Nivell mental
Límit
Moderat
59 - 93,7%

Sever

1- 1,7%
11 - 18,3%

Epilèpsia
Sí
No

38 - 66,7%
19 -33,3%

48 - 80,0%

A l’Hospital de Dia es realitza un tractament
personalitzat d’acord amb les necessitats de salut de
cada infant. El 2021 es va realitzar una mitjana de
228,3 actuacions per cada infant atès a l’Hospital
de Dia.

Tots els infants atesos realitzen seguiment amb
neuropediatria, medicina física rehabilitadora,
psiquiatria, psicologia, treball social, i cures d’infermeria.
Alhora també es realitzen adaptacions de l’entorn
amb tecnologia adaptada a cada persona.

Es van dur a terme més de 27.679 sessions de
tractament de fisioteràpia, teràpia ocupacional i
logopèdia.
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Hospital de dia Infanto juvenil

74%

El
de les persones tenen la mobilitat
molt limitada o va en cadira de rodes

Funció
motora

El

18%

caminen amb limitacions o utilitzant
algun dispositiu d’ajuda
Només el

8% caminen sense restriccions.

64%

de les persones tenen l’habilitat
El
manipulativa d’objectes severament afectada

Funció
manual

30%

El
manipulen objectes amb dificultat i
necessiten ajuda per fer-ho
Només el

El

5% manipulen objectes amb facilitat

42%

El
de les persones tenen grans limitacions a
l’hora de menjar i beure o bé porten sonda.

Menjar i
beure

87%

El

10% es comuniquen de manera lenta i ho

fan millor amb familiars
Només el

3% es comuniquen bé amb tot tipus

38% presenten algunes limitacions

El

20% poden menjar i beure sense gaire problema

48%

de les persones tenen dificultats en
la comunicació fins i tot amb persones properes
(familiars).

Comunicació

El

de les persones no poden veure o només ho
El
fan en entorns molt adaptats

Funció
visual

El

34% necessiten estratègies o adaptacions

El

18% utilitzen la visió de manera normal

de persones (conegudes i no).
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Hospital de dia Infanto juvenil

Objectius rehabilitadors
de fisioteràpia
Atenció en fisioteràpia
respiratòria

2.943 / 35,1%

Múscul-moviment
1.797 / 21,4%

Posicionament

Hores totals

1.444 / 17,2%

Fisioteràpia respiratòria

780 / 9,3%

Rutines terapèutiques
Desplaçaments

326 / 3,9%

Teràpia sensorial-basal

273 / 3,3%

Entrenament

270 / 3,2%

Sense subtipus

261 / 3,1%

1.500
1.200

300

26 0,3%

Manteniment adults

0

23 / 0,3%

Post intervenció quirúrgica
Rehabilitació esportiva

9 / 0,1%

Dolor

5 / 0,1%

0

500

727

600

69 / 0,8%

Seguiment metge de rehabilitació

1.060

900

153 / 1.8%

Productes de suport i ortesis

1.295

2019

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2020

2021

El 60% dels infants atesos a l’Hospital de Dia requereixen de
fisioteràpia respiratòria. La complexitat dels infants atesos ha
augmentat en els últims anys, fet pel qual es requereix d’un
increment d’hores per al desenvolupament de la fisioteràpia
respiratòria.
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Objectius rehabilitadors de logopèdia
Llenguatge i comunicació

2.543 / 34%

Deglució i disfàgia

Hospital de dia
Infanto juvenil

1.632 / 21,4%

Rutines terapèutiques

1.405 / 18,4%
1.094 / 14,3%

Teràpia sensorial-basal
Productes de suport i SAAC

620 / 8,1%
154 / 2%

Sense subtipus

101 / 1,3%

Treball amb la parla

15 / 0,2%

Seguiment mèdic de rehabilitació
Tecnologies de suport

8 / 0,1%

Treball respiratori

7 / 0,1%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Objectius rehabilitadors de teràpia ocupacional
Activitats de la vida diària (AVD)

4.366 / 37,4%

Rutines terapèutiques

2.389 / 20,5%

Habilitats perceptivo-cognitives

1.574 / 13,5%

Funció manual

1.569 / 13,4%

Teràpia sensorial-basal

1.246 / 10,7%

Productes de suport i adaptacions

281 / 2,4%

Fèrules i ortesis

121 / 1%

Seguiment mèdic de rehabilitació

54 / 0,5%

Sense subtipus

47 / 0,4%

Tecnologies de suport

14 / 0,1%

Guix

7 / 0,1%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000
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Innovació
Impulsem la innovació amb l’ajuda
del nostre Servei de Tecnologia de
Suport facilitant entorns i tecnologies
que permeten a les persones tenir una
participació activa, tot potenciant la
seva comunicació, mobilitat autònoma i
control del seu entorn per a esdevenir més
autònoms.

A través de l’anàlisi acurada de la nostra cartera de serveis hem redissenyat
procediments administratius i assistencials per poder abordar d’una manera
actualitzada i aprofitant les eines potencials que permeten les noves
tecnologies, diferents serveis que afavoreixen un seguiment clínic més proper
a les necessitats de les persones ateses.

Sistemes de Telerehabilitació

UDN: Unitat de deglució i nutrició

Els Serveis de Salut disposen d’un model d’atenció telemàtica, amb canals de comunicació per mitjà de

Hem creat un mapa d’experiència de tots els processos que es duen a terme en aques-

la videoconferència, així com tecnologies com aplicacions mòbils i plataformes web que permeten a les
persones usuàries combinar sessions presencials amb telemàtiques. Potenciem l’atenció en l’entorn
propi de la persona així com la nostra Història Clínica Electrònica es nodreix d’informació vàlida
gràcies a aquestes plataformes que permeten una millor monitorització de l’estat clínic de la persona.

ta unitat per a desenvolupar una eina innovadora centrada en la persona usuària.
Aquesta eina consta de diferents elements tecnològics com vídeos a través de codis
QR, introducció d’elements portàtils que permeten un millor control de les constants
vitals i nous protocols d’actuació transversals per a tots els centres de Rehabilitació.
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Blood Flow
Restriction
Laboratori de
Biomecànica de
l’Hospital de Sant
Rafael.

Tyroteràpia
En els serveis de Salut hem introduït tecnologia d’última generació amb la que els professionals
disposen de dispositius portàtils connectats a la persona, permetent obtenir informació objectiva i
vàlida per tal que el professional disposi de valoracions específiques.
A la vegada aquesta tecnologia disposa de Jocs de Realitat Virtual, aportant valor afegit a les
intervencions que impacten en la motivació de la persona per aconseguir el màxim de benefici
possible en relació a l’objectiu terapèutic.

Aspace està liderant un projecte pilot i pioner en la millora del
trofisme i força muscular de les persones usuàries del servei amb
l’aplicació de la tècnica de restricció sanguínia en col·laboració amb el laboratori de
Biomecànica de l’Hospital de Sant Rafael i la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna.

Recerca

ENTRENAMENT UNI/BILATERAL
REALITAT VIRTUAL I
AUGMENTADA

QUALITAT DE VIDA

MONITORATGE I AVALUACIONS
OBJECTIVES

I+D+I

INFANTS I ADULTS

ments.

ADHERÈNCIA

TERAPIA SENSE FILS

CULTURA INNOVADORA

Des d’Aspace s’incentiva la recerca per a la millora del
coneixement i de l’evidència científica de nous tractaActualment, tenim en marxa 13 projectes de recerca,
alguns d’ells propis i d’altres coordinats amb altres
entitats com Hospital Sant Rafael, Hospital Sant Joan de
Déu, Universitat de Blanquerna, Universitat de Barcelona, entre d’altres.

Ones
de xoc
Aspace segueix liderant una tècnica
innovadora en el tractament de la
hipertonia muscular amb l’aplicació d’ones
de xoc. Aquesta tècnica té els avantatges
de no ser invasiva i esdevé un complement
perfecte amb la resta d’intervencions de
salut. Actualment seguim desenvolupant
nous estudis de recerca d’aquest projecte que
permetin fomentar i demostrar més evidència
científica respecte els seus resultats.
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Evolutiu d’infants atesos
al CDIAP i primeres visites
Infants atesos 2016-2021

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

1000

+39,8%

900

867

infants atesos
2021 respecte
2016

800
700

669

694

697

683

620

600

Primeres visites 2016-2021

+24,7%

primeres
visites 2021
respecte 2016

400
350

378

Segons dades del Registre  Central d’Assegurats, l’any 2021 al
territori de Sants Montjuïc hi viuen 8.131 infants de 0 a 5 anys.

322
303

300

299

L'any 2021 s'han atès al CDIAP 867 nens i nenes.

Taxa teòrica de població susceptible de requerir atenció al
CDIAP  se situa en el 7,5 %, que representarien 610 persones.

280

La taxa de població infantil atesa en el CDIAP de Sants-Montjuïc
és superior, situant-se en el 10,11 %,  amb 867 infants atesos.

235

250

867 infants

Les acollides (primeres visites) van baixar molt el 2020 a

200
2016

2017

2018

2019

2020

2021

causa dels confinaments per la pandèmia de la covid-19. Però,
l’any 2021 es van recuperar aquestes acollides i fins i tot van
créixer respecte l’any 2019 més d’un 17%.
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Al gràfic següent es descriu l’edat i sexe dels infants atesos l’any 2021
40

Entre 5 i 6 anys

40

Entre 4 i 5 anys
40

Entre 3 i 4 anys
40

Entre 2 i 3 anys
40

Entre 1 i 2 anys
90

Nens

40

0 a 1 any
60

30

0

Nenes

30

60

90

120
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A nivell de
gènere, una gran
proporció dels infants
atesos han estat nens,
el 66,2%, i el 33,8%
d’infants atesos han
estat nenes.

Problemes de salut dels infants atesos al CDIAP l’any 2021
40

Trastorns del to i del moviment
Trastorns de la regulació i del comportament

40

Trastorns psicomotors

40

Altres trastorns

Temps d’espera
per a l’atenció
al CDIAP 2021

40

Trastorns en el desenvolupament del llenguatge

40

Trastorns multisistèmics i de l’espectre autista

40

Trastorns afectius – emocionals

S’han atès
99 infants amb
caràcter preferent amb
una mitjana de temps
d’espera per a la primera
visita de 21,25 dies.

40

Variant de la normalitat

40

Trastorns desenvolupament cognitiu

40

Sospita de TEA
40

Només factors de risc

40

Trastorns visuals
Trastorns d’expressió somàtica

40

Altes capacitats

40

0%

5%

10%

15%

20%

25%

S’han atès
98 infants de 0 a 12
mesos amb una mitjana
de temps d’espera per
a la primera visita de
21,46 dies.

30%
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CDIAP Sants-Montjuïc

Activitat grupal
S’ha incrementat la posada en marxa de grups terapèutics, i
s'han iniciat també grups de psicomotricitat aquàtica.

18 grups terapèutics
en marxa
92 infants atesos amb
abordatge grupal durant
l’any 2021
Actualment s’ha iniciat un treball de priorització sota a criteri clínic per tal de donar resposta a l’abordatge dels casos i
la llista d’espera.

Des del punt de vista terapèutic, els grups promouen el desenvolupament personal i
relacional dels seus components, i tenen una doble funció: diagnòstica i terapèutica.
Des del CDIAP Aspace fem intervencions grupals basades en indicacions terapèutiques individualitzades per a cada infant.
La indicació de teràpia grupal, doncs, s'emmarca en un procés especialitzat on el professional referent valora l'encaix de cada infant en una modalitat de grup, tenint en compte, el
nivell de desenvolupament global del nen: psicomotricitat, relació i comunicació, llenguatge
i joc, i tenint en compte també que el grup quedi equilibrat, per tal que tots els membres es
beneficiïn del tractament.
Les modalitats d'atenció grupal que realitzem en aquests moments són:

Grups terapèutics de psicologia
Grups de psicologia-logopèdia
Grup de logopèdia
Grups de psicomotricitat
Activitat aquàtica grupal
Grups de trastorn motors
Grups de cos i pensament
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Canals de Visita al CDIAP, any 2021

Percentatge d’activitat segons tipus
d’especialitats, any 2021

5,7%

Neuropediatre

Videoconferència

6%

10,1%

Logopeda

10%

E-mail

Nombre de visites

1.127

Nombre de visites

14,4%
Visita telefònica

1.752

L’any 2021
s’han realitzat més
de 32.000 visites.
S’ha prioritzat l’activitat
presencial (69,8%) i alhora
s’ha compaginat amb
l’activitat telemàtica.

Treball social

7%
Nombre de visites

1.209

Psicologia

58%
Nombre de visites

10.042
Fisioterapeuta

69,8%
Visita presencial

19%
Nombre de visites

3.272
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Model de
treball

CTO Poblenou

Residència
Montjuïc
Altres aspectes comuns
en el nostre abordatge

CDO Montjuïc

CTO Badalona

Serveis d’atenció
diürna i residència
Perfil de les persones
usuàries ateses

Serveis
opcionals
Projectes
destacats
Satisfacció
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Fer-se adult significa assumir reptes, cuidar-se , prendre decisions, participar en la

Serveis d’atenció
diürna i residència

Model
de
treball

societat i seguir creixent. Acompanyar en aquest procés de creixement és la nostra
principal missió donant suport no solament pel que fa a l’atenció de les necessitats
bàsiques de la vida diària (alimentació, higiene, promoció de la salut, autocura
etc), sinó també en el desenvolupament dels seus interessos i projectes vitals,
promocionant la seva autonomia i identificació com a persones adultes d’acord al

Els nostres serveis d’atenció diürna i residencial,
ofereixen una atenció integral especialitzada
a persones adultes amb paràlisi cerebral i
pluridiscapacitat, amb importants necessitats
de suport amb l’objectiu de mantenir el millor
nivell d’autonomia possible i qualitat de vida,
mitjançant programes de treball d’atenció
diürna, activitats ocupacionals i d’ajustament
personal i social.

model de treball que ens caracteritza i vertebrat per 8 eixos clau:

L’enfocament de l’abordatge de la persona és global i holístic,
respectant , mantenint i potenciant totes les àrees de desenvolupament
com a ésser Bio-Psico-Social i cultural.

1

Atenció i planificació
centrada en la persona

2

Promoció de la participació de la
persona en l’entorn fent xarxa amb
la comunitat

3

Empoderament i promoció de
l’autonomia

4

Treball en l’àmbit psicosocial

5

Entorn càlid, proper, estimulant
i flexible

6

Principis ètics i valor del respecte
a la persona

7

Voluntat que les persones usuàries es
diverteixin i se sentin reconegudes

Treballem considerant les 4 dimensions indissociables que conformen la
naturalesa de la persona i són claus en el seu benestar i salut:

4 Dimensions

Dimensió física
o factors biològics
Dimensió social
o factors de relació
amb l’entorn

Dimensió cultural
o factors relacionats

amb les creences i moral adquirida de la persona a través de la
seva educació.

Dimensió emocional
o factors psicològics

8

Tenim en compte a les famílies en el
procés d’acompanyament al desenvolupament i creixement de la persona.
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1

Model de treball

Participació
de la persona:
Taller samarretes
Taller expresió artística
Taller jardineria

Atenció i planificació centrada en la persona partint de
les seves necessitats individuals, competències, desitjos,
interessos, context i moment vital.

Respectem la singularitat de la persona, partint de les seves necessitats, els seus interessos i
drets, en el camí per aconseguir una millora en la seva qualitat de vida i benestar.

Tutories

2

Posem èmfasi en aquells factors que contribueixen
a la millora de la qualitat de vida, que permeten i
promouen la participació de la persona en l'entorn
més proper (centre, servei,taller, aula, unitat de
convivència, etc.) fent xarxa amb la comunitat.

Socialització:
Un dels eixos principals dels centres és la
socialització i la participació comunitària. En
aquest sentit cada any intentem participar
en projectes fent xarxa amb la comunitat,
projectes solidaris, i també fer sortides
culturals i d’oci tenint en compte les
demandes de les persones usuàries.

Sortida Auditori
Tastet de flamenc inclusiu
Participació a la Marató
Sortida hort urbà

Projecte col·laboratiu
Sagrada Família
Centres d’adults

En col·laboració amb altres tallers
ocupacionals i residències, el CTO de
Poblenou i el CTO de Badalona han
participat en la creació d'una peça artística
única de grans dimensions que es va ubicar
a la torre de la Mare de Déu de la Basílica
de la Sagrada Família
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3

Model de treball

Treballem l’empoderament i promoció de l’autonomia
fugint d’actituds de sobreprotecció contribuint a la
defensa dels drets de les persones usuàries.

Projecte PROA

Comissió menús

Teràpia Ocupacional

És tracta d’un projecte demostratiu de la
participació comunitària i la socialització
que es materialitza en trobades de
coneixença amb estudiants de 1r d'ESO
que cursen l'assignatura "Apropem-nos”
de l'Escola Proa, del Districte de SantsMontjuïc.

Comissió integrada per 4 persones
usuàries representants dels 3 Serveis
d’atenció diürna i 1 de la Residència com a
òrgan de participació en el funcionament
dels centres. Té com a objectiu proposar
millores en els menús elaborats per les
temporades de tardor-hivern i primaveraestiu d’acord als gustos consensuats
en cada centre i en línia amb la cuina
saludable.

Un dels objectius principals
que treballem a nivell d’equip
multidisciplinari, i concretament a
l’activitat de teràpia ocupacional és
mantenir el màxim grau d’autonomia
i desenvolupament funcional de
les persones usuàries tant a nivell
d’AVDs, com en la pròpia activitat
ocupacional, o en l’àmbit de l’oci i
el temps lliure. En aquest sentit es
fa un treball d’entrenament adaptat
a cada persona que ens permet
mantenir les habilitats motrius i
capacitats cognitives adquirides en
l’àmbit de l’autonomia personal i
també d’autonomia social.

Residència

Residència i CTO’s

Fisioteràpia

CDO Montjuïc
En el marc de la dimensió física treballem amb
les persones el manteniment de la màxima
funcionalitat possible de les diferents capacitats
a nivell psicomotriu, tenint en compte les seves
preferències i adaptant-nos a cada moment
vital per generar benestar i mantenir el seu nivell
d’autonomia.

CTO Poblenou

Sortida de rebaixes
CTO Badalona

Cada any es fa una sortida durant les rebaixes. Aquesta ens permet treballar
diferents aspectes relacionats amb l’autonomia, la presa de decisions,
l’ús dels diners, el coneixement de l’entorn i altres, ajudant a créixer a les
persones usuàries en la seva independència i socialització́.

4

Incidim en l’àmbit psicosocial com
una de les vies més efectives que
afavoreixen el benestar de la persona
Taller d’emocions
Al taller d’emocions fem un treball
de coneixement i identificació de les
emocions, per aprendre a gestionarles millor. També posem en pràctica
diverses tècniques com el ioga i els
exercicis d’identificació d’aquestes.

Taller de medi ambient
En aquest taller aprenem i reflexionem
sobre el medi ambient, i sobre com
nosaltres podem ajudar a millorar-lo
o conservar-lo. D’aquesta manera
hem treballat els tres conceptes
“R”: reciclar, reduir i reutilitzar,
i també ho posem en pràctica
al centre.
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7

Model de treball

Procurem un entorn càlid, proper, estimulant i flexible
proporcionant els suports necessaris al llarg del cicle
vital de la persona.

Volem i procurem que les persones usuàries
gaudeixin, s’ho passin bé, es diverteixin i se sentin
reconegudes en els nostres serveis. En definitiva,
que se sentin feliços.
Celebració de
festes populars
Nadal, Castanyada, la Pasqua,
Sant Jordi, aniversaris i molts més.

6
8

Projecte Converses
“Converses” és un projecte de quatre gravacions que neix
per donar visibilitat a les persones amb paràlisi cerebral, a
les seves famílies, i als professionals que hi treballen amb i
per a les persones amb discapacitat.

Totes les intervencions i abordatges de treball es
realitzen d’acord amb el principi ètic i valor del
respecte a la persona, evitant els riscos d’ignorar la
seva voluntat.
Tenim en compte les famílies en el procés
d’atenció a la persona usuària com a factor clau
en el procés d’acompanyament
al seu desenvolupament i
creixement.
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La tecnologia com a
eina de promoció de
l’autonomia
Control entorn

Envelliment actiu

Per tal de millorar l’autonomia de les persones usuàries del centre treballem l’accés
a dispositius electrònics amb diferents sistemes, programes, eines i adaptacions
que ens permeten controlar l’entorn, tant en activitats de la vida diària, com a
nivell d’oci o de comunicació, adaptant-ho a les característiques de cada persona.

Adaptació de les activitats
del centre al moment vital
de la persona.
Altres aspectes
que ens
caracteritzen

Usuari/a mentor
Grups d’usuaris amb perfils homogenis
o heterogenis segons els objectius
plantejats, treballant amb la figura de
“l’usuari/a mentor”, fomentant l’ajuda
mútua i la cooperació.

Abordatge de
la convivència
Intergeneracional
L’aplicació de la planificació
centrada en la persona
adaptant-nos als interessos
i ritmes vitals.

Aquesta visió implica la inter i multidisciplinarietat en la intervenció,
comptant amb l’aportació de diferents professionals o agents.
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Teràpia
assistida
amb gossos

Musicoteràpia

Serveis opcionals
Serveis que s’ofereixen als centres de caràcter voluntari i opcional, que complementen el
Programa General d’Atenció i de Rehabilitació, però no formen part d’aquest, i en cap cas
substitueixen els serveis bàsics concertats per l’Administració.

Des de Fundació Aspace fa més de 5
anys que oferim el servei de teràpia
assistida amb gossos conjuntament
amb “proyecto tan amigos”. És
una teràpia complementària
de rehabilitació on busquem
potenciar diferents aspectes
de la persona aprofitant la
motivació que genera l’animal,
per tal d’aconseguir un major grau
de participació. El caràcter lúdic
de les sessions ajuda a l’obtenció
dels resultats, sense la sensació d’estar
rebent una sessió de rehabilitació.

La musicoteràpia consisteix en l’ús de la
música i els seus elements per facilitar,
promoure la comunicació, les relacions,
l’aprenentatge, el moviment, l’expressió,
l’organització i altres objectius
terapèutics rellevants, per
així satisfer les necessitats
físiques, emocionals, mentals,
socials i cognitives. Aquesta
activitat és realitzada
per un musicoterapeuta
qualificat i s’adreça als grups
de persones usuàries dels
nostres centres.

Estimulació
multisensorial

Activitat
aquàtica

Es treballa el control i millora de les habilitats
i destreses bàsiques pròpies del medi aquàtic,
com: la consciència corporal, flotació, control
respiratori, relaxació, propulsió o immersió.
Es realitza un treball personalitzat i
individualitzat per a satisfer les necessitats
de cada persona i, en ocasions, treball
col·lectiu per afavorir el procés d’inclusió
social de les persones. L’objectiu en el
disseny dels diferents exercicis és que
tinguin transferència a les activitats de la
vida diària i que millorin el seu benestar.

L’estimulació multisensorial (EMS) és una
manera d’interactuar amb les persones
amb discapacitat. Proporcionem eines
per treballar i millorar les seves
condicions de vida utilitzant
mitjans i estratègies que
treballen les capacitats més
bàsiques de l’ésser humà:
sensació, percepció i
integració sensorial.
Busquem benestar
emocional i físic. Millorem
les relacions interpersonals i
potenciem el desenvolupament
personal.

Activitat
esportiva

És una activitat física basada
en jocs esportius i reptes
motrius que es practica en
grups heterogenis amb una
metodologia cooperativa i amb
una planificació de les activitats
basada en el disseny universal.
D’aquesta manera es
garanteix la participació
de tothom, siguin
quines siguin les
seves capacitats.
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Perfil de les persones usuàries ateses

Importants necessitats de suport i de salut
Centre

CTO Poblenou

CTO Badalona

CDO Montjuïc

Residència Montjuïc

Diferència per
gènere

Dones

Dones

Dones

Dones

Homes

13 - 33% 27 -67%

Homes

16 - 31% 35 -69%

Homes

10 - 36% 18 -64%

Homes

23 - 51% 22 - 49%

Tipus de Generalitzat Probl.
de salut o SM
33
suport
afegits

46 - 88%

28 - 100%

Grau III Dependència

35 - 88%

39 - 76%

24 - 86%

41 - 91%

de 81 a 100% grau
de discapacitat

29 - 73%

39 - 76%

23 - 82%

45 - 100%

82,75%

Mitjana d’edat

37 anys

37 anys

47 anys

90,25%

- 73%

39,7

mitjana d’edat

42,5

mitjana de diferència
intergeneracional

85,2%

40 - 100%

STOA

38 anys

Edat del més jove

21 anys

22 anys

22 anys

27 anys

Edat del més gran

63 anys

60 anys

54 anys

67 anys

Anys de diferència
intergeneracional

43 anys

54 anys

33 anys

40 anys

tenen un grau de
dependència III

de 81 a 100% grau
de discapacitat

valoració màxima del
nivell de suport.
Servei de Teràpia
Ocupacional amb
necessitat d’auxiliar
(STOA) / Suport generalitzat amb problemes de salut afegits.

N. usuaris

Diferència intergeneracional
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Projectes destacats de l’any

Musicoteràpia
CONCERT A L’UAB: Amb l'objectiu de compartir
experiències inclusives en entorns artístics, donant
veu a totes les persones amb discapacitat, i alhora
sensibilitzar a la comunitat universitària vers el seu
procés d’inclusió, un grup de persones usuàries dels
diferents centres d'adults dels serveis comunitaris
de la Fundació Aspace Catalunya va participar en
la Setmana Artística Inclusiva que es va fer a l’UAB
(Universitat Autònoma de Catalunya) en el marc de
la celebració del Dia Internacional de les persones
amb discapacitat, oferint una conferència/concert als
estudiants universitaris que hi van assistir.

Lleure i respir
ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ
AMB LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS:
1- Activitats de lleure grupals: activitats d’oci diverses en cap de
setmana amb educadors especialitzats.
Sortides grupals: 18
Nombre de beneficiaris: 99
2- Activitats de respir a domicili individualitzat: atenció
individualitzada amb educadors especialitzats en períodes de 4
hores i ràtio d’atenció 1-1
Nombre de beneficiaris: 35
SATISFACCIÓ GENERAL: 4,5 sobre 5

La satisfacció de les
persones usuàries i
de les famílies

El 98,75 % de les famílies està molt satisfet amb els suports necessaris que reben els seus fills/es.
El 96,90 % de les famílies estan molt satisfetes com els centres contribueixen a la qualitat de vida dels seus fills/es
El 95,27 % de les famílies estan molt satisfetes com es promou l’autonomia dels seus fills/es.
El 93,10 % de les famílies estan molt satisfetes amb el tipus d’activitats que oferim
El 88,50 % de les persones usuàries manifesten que s’ho passen bé al centre.
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Alumnes

Professionals

Escola d’Educació
Especial ASPACE

Activitats

Projectes

Blog
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96 places
assignades

26%
Educació
infantil

43%

Educació
secundària

31%
Educació
primària

Escola d’Educació
Especial ASPACE
L’Escola d’Educació Especial ASPACE és una escola concertada pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Atenem a
alumnes d’edats compreses entre els 3 i els 21 anys.
L’escola està especialitzada en infants amb pluridiscapacitat, paràlisi
cerebral, i/o altres patologies del neurodesenvolupament.

85%

AMB
PLURIDISCAPACITAT

Fem un treball centrat en l’alumne, les seves característiques i necessitats,
englobades dins del marc escolar, de salut i familiar.

Programació pedagògica: es treballen totes les àrees del currículum
adaptades a les necessitats pedagògiques de cada alumne/a.
Psicologia escolar. L’objectiu de treball prioritari és la reflexió i intervenció
sobre el desenvolupament i la maduració personal dels alumnes, en
situacions educatives i vitals, el suport a les seves famílies i als equips i
institucions.
El Servei d’Hospital de Dia ofereix seguiment i abordatge en l’àmbit de
la salut mental, la psicoestimulació, així com rehabilitació integral diària
als alumnes.

72 professionals
Mestres · Psicòlegs · Fisioterapeutes · Logopedes · Terapeutes
Ocupacionals · Musicoterapeuta · Metges especialistes
neuropediatria, medicina física i r ehabilitadora i psiquiatria ·
Infermeria · Treballadora social · Auxiliars i monitors

Servei d’Hospital de Dia

Pàg. 20
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BLOG

Escola d’Educació
Especial ASPACE

Considerem que el blog és un
medi actiu i dinàmic i és un recurs
més per apropar-nos a les famílies
del nostre alumnat. Durant l'any 2021,
hem estat molt actius al blog de l'escola
amb 189 publicacions. En el blog de l’escola es
poden veure totes les activitats, sortides i festes que hem fet al
llarg de l’any posar-ho com a entradeta abans de les activitats.

Projecte de Convivència

La Interculturalitat

El Projecte de Convivència és l’instrument on es reflecteixen
les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar tot
l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivèn-

L’educació intercultural és una resposta pedagògica
a l’exigència de preparar a la ciutadania perquè pugui

PROJECTES
TRANSVERSALS

cia i la gestió positiva dels conflictes

Com a projecte educatiu, a banda de
treballar les àrees curriculars adaptades
a les necessitats dels nostres alumnes,
treballem tots aquests projectes
transversals.

Projecte Lingüístic
El Projecte Lingüístic de la nostra escola es basa en la necessitat
d’elaborar una eina que ens permeti treballar els objectius
referents al que reflecteix la normativa vigent sobre les llengües

desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com a
finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes
les persones, promovent espais d’inclusió que ajudin a conviure
en una mateixa societat basats en la igualtat i el reconeixement a
la diferència en un marc de valors comuns propi de les societats
democràtiques.

Projecte Escoles Sostenibles
Amb el Projecte Escoles Sostenibles, es vol aconseguir que tota la
comunitat educativa pugui adoptar un enfocament integral per fer
front als reptes de la sostenibilitat i l’emergència climàtica.

catalana i castellana, sempre des de la nostra pròpia realitat com
a escola d’educació especial

A l’escola fem salut
Des del curs 18-19, l’Escola d’Educació Especial ASPACE participa en el projecte “A l’escola
fem Salut” de la Taula d’Educació del Pla Comunitari del Poble Sec. Es porten a terme activitats vertebrades en tres eixos: tenir cura de si mateixos, tenir cura de la nostra escola i tenir
cura del planeta.
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Activitats pedagògiques
Educar va molt més enllà de fer possible que
els infants aprenguin o adquireixin coneixements. Implica proposar reptes cognitius,
crear un ambient ric i facilitador de relacions

Educació
infantil

• Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres
• Àrea de descoberta de l’entorn
• Àrea de comunicació i llenguatges

Educació
primària

• Àmbit lingüístic
• Àmbit matemàtic
• Àmbit del coneixement
del medi
• Àmbit artístic

humanes, donar oportunitats per reforçar la
pròpia confiança i l’autoestima, assegurar
el camí cap a l’autèntica autonomia i ajudar
que els infants es puguin anar fent una idea
adequada del món en què viuen i viuran.

Educació
secundària

• Àmbit lingüístic
• Àmbit matemàtic
• Àmbit
cientificotecnològic
• Àmbit social

• Àmbit d’educació
en valors
• Àmbit digital
• Àmbit autonomia
i iniciativa personal

•
•
•
•

Àmbit artístic
Àmbit cultura i valors
Àmbit digital
Àmbit personal i social
42

Escola d’Educació
Especial ASPACE

Escacs
L’activitat dels escacs, a més de permetre estimular el raonament lògic,
fomenta el pensament individual alhora que obliga a reconèixer el pensament de l’altre. Els escacs, a més, posen en condicions similars a qui té
i a qui no té discapacitat motora; en aquest aspecte, els ajuts tècnics són
una bona eina per als alumnes que presenten més dificultats d’execució. També són, doncs, una bona oportunitat per exercitar les habilitats
comunicatives a través de les eines TIC.

Activitats
Treballem transversalment el currículum a través d’altres
activitats, on aprenem jugant i gaudint d’elles.

Musicoteràpia
L’objectiu principal de les sessions de musicoteràpia és la de millorar la qualitat de vida dels alumnes de l’escola, proporcionant
més autonomia i facilitant un espai d’interacció comunitària i de
benestar. Ens centrem en les diferents àrees de la persona, que són
l’àrea física, la cognitiva, la social i l’emocional.

Aula sensorial
A l’aula d’estimulació sensorial els nostres alumnes poden gaudir
d’un espai expressament habilitat per treballar les diferents àrees
sensorio-motrius: vestibular, propioceptiva, tàctil, visual, auditiva,
olfactiva i vibratòria. És un espai ideal per treballar diferents tipus
de necessitats del desenvolupament psicomotriu, a través de la relaxació i l’estimulació sensorial.

Activitat terapèutica de gossos
És un abordatge terapèutic on el gos és el nexe d’unió alumne-terapeuta. Es basa en l’estimulació mitjançant la interacció humà-animal per afavorir el benestar general en l’àmbit psicoafectiu. Es
tenen en compte totes les àrees d’aprenentatge, des de l’àrea psicològica i cognitiva, fins a la de comunicació i llenguatge, així com la
psicomotora i l’àrea de socialització.

Ioga integratiu
El ioga integratiu adapta les diferents tècniques de ioga per arribar a
totes les persones independentment de les seves capacitats, a través
de les postures del ioga clàssic, la respiració, la relaxació profunda
combinades amb el so, el massatge i diferents tècniques d’integració sensorial.

La maleta: Expressart
El projecte es porta a terme a través de la maleta originària cedida pel MACBA
i està pensat per acostar els alumnes a l’art contemporani. Seguint una programació d’activitats seqüenciades, els alumnes treballen amb la col·lecció
d’objectes quotidians que hi ha dins una maleta (el “museu portàtil”) i que
acabaran formant part de diferents «obres d’art» elaborades per ells mateixos.
Es tracta d’un projecte interdisciplinari on es treballen diferents àrees del
currículum: Educació Artística, Coneixement del medi natural, social i cultural
i Llengua.

Festes populars
La nostra escola ofereix l’oportunitat de gaudir les festes com un punt de
trobada i de participació. Aquestes celebracions proporcionen moments
divertits, diferents i de convivència. Com a escola, creiem que el coneixement de les festes i tradicions és un aspecte important, ja que a través
d’elles promovem l’estima de la pròpia identitat, la de cada infant. Aquestes activitats interdisciplinàries i de trobada de tota la comunitat educativa, on l’alumnat és el protagonista, serveixen també per despertar el sentit
de pertinença, unió, solidaritat i respecte a tots els pobles i cultures.

... entre d’altres.
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Òrgan de Govern:
Patronat
Professionals
Informació
econòmica

Responsabilitat
Social Corporativa
Informació
de l’entitat

Comunicació
Treball en xarxa
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President d’Honor:

Vocal:

President:

Vocal:

Vicepresident:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Secretària i no patrona:

Sr. Jorge de Pallejá Ricart

Òrgan de
Govern:
Patronat

Sr. Jordi Portella Rebordosa
Sr. Josep Ballester Roselló
Sr. Lluís Farrés Cardoso

Sr. Marcel Carrera Cortiella
Sra. Concepció Mestres Miralles
Dra. Anna Fornós Barreras
Sr. Carles Sanrama Sánchez

Sr. Josep M. Roch Llamas

Sra. Elena Puigdevall Grau

Vocal:

Sr. Josep M. Bosch Vidal

Equip Humà

274 professionals
Per sexe

Personal amb
discapacitat

59

5

homes

215
dones

homes

4

dones

222
dones

52

homes

Formació
Núm. accions formatives 49
Hores de formació 270,5
Participants convocats 932

235 Professionals assistencials
Metges/sses, psicòlegs/òlogues,
fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals,
logopedes, treballadors socials,
monitors/es (Esports, Residència, Escola,
CTOs), auxiliar (Escola, Residència, CTO,
CDIAP), mestres, tècnics especialistes,
infermer/a, auxiliars clínics.

39 Professionals no assistencials
Serveis Generals, perfils admissions i
administratius, monitors de transport,
gestors de centre, equip directiu.

Personal equivalent jornada completa. 229,82

% discapacitat sobre la plantilla 3,79%
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Informació
econòmica

Classificació dels ingressos

Els comptes anuals de l’exercici 2021 han estat auditats per
González i Cia Auditors, S.L., amb opinió favorable sobre la

Ingressos públics

imatge fidel dels estats financers de l’entitat.

Quota usuaris i beques

4%

94%

Altres subvencions, donacions i
ingressos per les activitats

3%

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

Ingressos privats

6%

Altres despeses
d’explotació

Amortització de
l’immobilitzat

12%

1%

Aprovisionaments

8%

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

18%
Serveis d’atenció diürna

INGRESSOS
DESPESES

10.866.362€

Centres de Badalona,
Poblenou i Montjuïc
Departament de Treball

10%
Escola d’Educació Especial
Departament d’Ensenyament

17%

Serveis de Salut
CDIAP Sants-Montjuïc
Departament de Treball

8%

Despeses de
personal

79%
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Responsabilitat
Social Corporativa
A través de la col·laboració conjunta de la UCH i Vector 5, hem treballat el perfil de compromís social, per
enfocar la RSC de forma global i amb un sentit estratègic, tenint present els 5 vectors de l’organització:
bon govern, econòmic, laboral, social i ambiental. El compromís social és cada vegada un valor diferencial i
estratègic en les entitats que presten serveis d’atenció a les persones. Per això hem començat a treballar de
manera transversal i ens proposem una sèrie d’accions de millora els propers anys.

Bon govern:

Medi ambient:

•

Transparència: podeu consultar el nostre portal de transparència
actualitzat.

•

•

Tenim procediments implementats per fer complir la Llei 10/2010, de
28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del
terrorisme, i vetllar perquè la Fundació no sigui utilitzada per al blanqueig
de capitals o per a la canalització de fons o recursos a les persones o
entitats vinculades a grups o organitzacions terroristes.

Estem duent a terme mesures d’ús responsable d’estalvi energètic. També
fomentem la implicació de tots els professionals per reduir l’ús de paper
i d’impressions, així com la reducció de l’ús dels plàstics. Eduquem en el
reciclatge i la reutilització circular de residus.

•

Impuls de la mobilitat sostenible a través de la instauració d’un pàrquing
per a bicicletes.

•

•

Cada vegada més, establim aliances amb entitats i hospitals referents per
aconseguir objectius comuns, com és compartir coneixement, assistència,
experiència, tecnologia, i recursos. D’aquesta manera, alineem estratègies
i som coherents amb els recursos globals, tant socioeconòmics com de
salut.
Protecció de dades: hem passat l’auditoria de protecció de dades amb
Faura Casas, en tots els serveis de l’entitat, de manera molt satisfactòria,
recollint i preparant un pla d’actuació de millora contínua.

•

Treballem per àrees, departaments, i paral·lelament comptem amb
diverses comissions de treball per portar a terme diversos projectes
transversals i poder comptar amb la participació de tots els professionals.

•

Seguim formant diferents professionals en ètica assistencial i continuem
amb el treball dels grups d’ètica des dels diferents serveis de l’entitat.

Compromís social i laboral
•

Contractació de diferents serveis amb CET’s com a proveïdors (Fundació
Tallers, Selid, L’Olivera) per a serveis de jardineria, neteja i adquisició de
productes alimentaris.

•

Activitats de col·laboració amb La Marató de TV3, des dels diversos
serveis dels centres d’adults i l’escola.

•

Suport en la recaptació d’aliments per al Banc d’Aliments, des dels serveis
d’atenció diürna i residència.

•

Hem afavorit, des de la comissió de salut i seguretat, la millora de la
salut dels professionals, oferint un taller d’alimentació saludable i bones
pràctiques ergonòmiques i d’exercici físic.

•

A través del projecte d’Aspace solidària, hem participat en el projecte
Punts de Llibre per la solidaritat de l’ONG Save the Children. Els fons
recaptats ajudaran els nens i nenes de l’ètnia rohingya.

Evolució
del pla
estratègic
durant 2021
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.
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Comunicació

60è aniversari

L’any 2021, des del departament de comunicació, vam traçar una
línia estratègica en dues direccions.
En primer lloc, la commemoració del 60è aniversari de l’entitat.
Amb motiu de la celebració del 60è es van tirar endavant multitud
de projectes i iniciatives, on van participar tots els serveis,
persones usuàries i professionals de l’entitat.

Augmentar presència i rellevància

Això va permetre visibilitzar la nostra història i trajectòria
professional, així com millorar la cohesió interna.
En segon lloc, vam dedicar els nostres esforços a generar
continguts originals i de qualitat per als nostres públics objectius,
cosa que ha augmentat la nostra presència i rellevància, també
en plataformes professionals.

WEB

22.184

Instagram

usuaris (+18%)

4.146

seguidors (+114%)

34.480
Responsabilitat comunicativa
Tant a la web com a les xarxes socials de la Fundació Aspace Catalunya, fem
servir un llenguatge respectuós i inclusiu. De la mateixa manera, revisem les
interaccions que es generen als nostres perfils públics, per garantir que els
continguts no siguin inadequats.
Estem compromesos amb l’ús d’un llenguatge fàcil, sempre que sigui possible,
per tal de fer arribar el nostre missatge als diferents col·lectius que conformen
la societat.

Twitter

1.110

seguidors (+6%)

visites (+18%)

90.533

XARXES
SOCIALS

pàgines visitades (+9%)

Facebook

2.013

Linkedin

1.263

seguidors (+57%)

seguidors (+5%)
VIMEO

8.660

visualitzacions

41.119
impressions
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Treball en xarxa
• Federació Catalana de Paràlisi Cerebral FEPCCAT • Unió Catalana d’Hospitals (UCH)
• Federació ECOM • COCARMI • DINCAT • Confederación ASPACE
• Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals • Fundació Pere Tarrés
• 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 • Institut Guttmann • Xarxa d’Atenció Primària ICS
• Xarxa CDIAPs • CDIAP Baula • Fundació Blanquerna
• Centre d’Estudis Catalunya (CEDESCA) • Egoísmo Positivo • Aspanias
• Institut del Teatre • AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)
• Fundació La Marató • Fundació Banc dels Aliments • La Salle de Gràcia
• Institut La Bastida • Proyecto Tan Amigos • Fundació Miró
• Escola Singuerlín • Escola Proa

Agraïments
• Ajuntament de Barcelona: Institut municipal de persones amb discapacitat
i Institut Barcelona Esports • Ajuntament de Badalona
• Consell Comarcal del Vallès Oriental • Fundació Hemiweb
• Fundació Real Dreams • Fundació Vodafone • Microsoft • Cisco
• Fundació Roviralta • Fundació Ramón Molinas • Fundació Antoni Serra Santamans
• Indústries Ramón Soler • Farmàcia Trilla • Laboratoris Allegan • Fundació Accenture
• Diputació de Barcelona • Fundación ONCE • LOGITRONIC, S.L.
• T-Systems ITC Iberia S.A.U. • KIMALDI ELECTRONIC, S.L.
• Ricard Pallejà

49

Concertats amb

Altres col·laboradors

www.aspace.cat

@aspacebarcelona

