
En l’àrea d’atenció de qualitat a la persona  
i a la família:
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 especialit-
zats, 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 incre-
ment 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-
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 ele-
vat 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 fac-
tors psicològics. 

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 trans-
versal, 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 Corpora-
tiva -RSC-. Cada any, intentem millorar i portar a terme bo-
nes 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 compro-
mís social, ambiental, laboral i de bon govern de l’entitat.

Durant l’any 2021 hem celebrat el 60è aniversari de 
la Fundació, i ens ha permès fer un balanç de l’evo-
lució de l’entitat al llarg dels anys. Adaptant-nos als 
nous temps i a les noves necessitats. Alhora hem se-
guit 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:
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Reptes de futur 2022

En l’àrea d’Innovació i Recerca:
Hem esmerçat especial esforç en l’Àrea de Recerca per con-
tribuir amb noves evidències i millores en els tractaments, 
amb 13 projectes de recerca en marxa. Alhora, és de gran im-
portància per a la Fundació facilitar el desenvolupament dels 
professionals; en aquest sentit s’estan duent a terme docto-
rats en les diferents disciplines sanitàries especialitzades que 
treballen al voltant del nostre col·lectiu, amb col·laboració amb 
la Universitat Ramon Llull - Blanquerna.

En el marc de l’Àrea d’Innovació, s’incentiva la participació, 
la creativitat, l’aportació de coneixement expert, l’actualitza-
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 tecnolo-
gies per monitorar a distància o presencialment els resultats 
en salut a les persones ateses. 

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-
ció de cadascun dels serveis d’Aspace.

En l’àrea d’eficiència i sostenibilitat:
S’està treballant amb les administracions i alhora estem du-
ent a terme un important esforç de gestió interna per aconse-
guir 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 fi-
nancera 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 fu-
tures de les persones amb malalties del neurodesenvolupa-
ment, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.

En l’àrea de comunicació i visibilitat:
Hem dut a terme diversos projectes per donar a conèixer Fun-
dació Aspace Catalunya, com a entitat pionera durant 60 anys 
en l’atenció a les persones amb malalties del neurodesenvo-
lupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat a través de: jor-
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. 

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-
litat de l’atenció als infants i adults amb alt grau de complexi-
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 
Mar i l’Hospital de Sant Pau i la Fundació Orienta. També es-
tem elaborant projectes conjunts amb la Federació Esportiva 
Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC) i d’altres entitats de 
l’àmbit social, educatiu i sanitari.

• 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.


