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Agraïments

Aquest 2017 ha estat un any difícil per a mantenir l’equilibri pressupostari
de l’entitat i això ens obliga a estar molt actius buscant alternatives i
millores que redueixin costos, i adoptar una política d’austeritat que ens
garantitzi continuar donant servei i una atenció de qualitat a totes les
nostres famílies i usuaris i usuàries d’Aspanias.
Tenim un equip molt competent i continuem amb la mateixa empenta de
sempre i els nostres serveis cada any van incrementant la seva demanda.
El Cdiap prossegueix amb un nivell de satisfacció per part de les famílies
superior al 90% i les sol·licituds d’acollida són molt elevades.
Igualment el nostre Servei d’Atenció Terapèutica està incrementant el
nombre de demandes i ampliant les beques gràcies a l’ajut de diverses
entitats externes.
Les nostres llars residències tenen molta cura dels usuaris i usuàries
amb tallers específics d’envelliment actiu i un programa molt complert
d’activitats d’oci tots els caps de setmana.
L’hort urbà no deixa de rebre visites i d’enverdir. L’Espai Joves prepara
sortides totes les setmanes i sempre està programant activitats d’allò més
temptadores com ara ballar, cantar o fer excursions pels voltants.
I gràcies a una herència i a la Ramón Molinas Foundation hem obert un
nou centre d’atenció terapèutica al barri de l’Eixample de la Dreta, que
culmina amb les demandes de proximitat de les famílies.
Esperem reflectir amb aquesta memòria un resum de tot el treball que
hem desenvolupat amb illusió aquest últim any.
Carmen Ruiz
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Qui som

Aspanias som un grup de famílies organitzades, independents, apolítiques i aconfessionals que ens declarem
totalment solidàries amb la diversitat funcional i la discapacitat intel·lectual.
Portem més de 50 anys treballant per la dignitat de les persones que tenen altres capacitats.

Missió

Treballem per millorar la qualitat
de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual, que
presenten trastorns de desenvolupament o que es troben en risc
de patir-los, amb independència
de quina sigui la causa d’aquests
trastorns; i dels seus familiars a
Catalunya, facilitant una atenció
integral personalitzada, afavorint
la seva inclusió i participació
social, actuant com una entitat
socialment responsable.

Els nostres valors

Els sis valors que caracteritzen i
marquen l’estil de la nostra entitat
són la transparència, la qualitat,
la implicació, el respecte, la
creativitat i l’optimisme.

Junta directiva

Carmen Ruiz: Presidenta
Nuria Francés: Vicepresidenta
Mercè Sánchez: Secretària
Francesc Martí. Tresorer
Isabel Montávez: Vocal
Joan Manel Moscat: Vocal
José Agustí: Vocal
Bàrbara Farràs: Vocal

Organigrama de l’equip

Aquest any l’equip humà que ha
estat treballant a l’entitat l’han
format 39 persones.

Atenció precoç CDIAP

El CDIAP es va crear l’any 1978 i
forma part de la xarxa pública del
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
L’atenció precoç es dirigeix als infants,
de 0 a 6 anys, que presenten disfuncions,
trastorns i/o disharmonies en el seu
desenvolupament o que es troben
en situació de risc de patir-les, i
a les seves famílies.

Què fem

Àrea de Lleure i Voluntariat

És un espai per gaudir de les aficions i les
relacions socials. Un moment de creixement
i d’enriquiment personal que millora de
forma significativa la qualitat de vida
de les persones.

Atenció Terapèutica SAT

És un servei d’atenció
terapèutica i multidisciplinar
destinat a infants, adolescents
i adults, amb o sense
discapacitat intel·lectual, que
presenten dificultats en el seu
desenvolupament físic, psíquic,
sensorial i/o emocional.

Llars-Residència

És un servei d’habitatge
permanent, concertat amb el
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, des de novembre
de 2015. Està adreçat a persones
amb diversitat funcional que
necessiten un habitatge substitutori
de la seva llar habitual. Actualment
tenim tres llars on viuen 23 adults
amb discapacitat intel·lectual en
un entorn familiar.

Serveis a les famílies

És un punt d’informació gratuït sobre l’àmbit
de la discapacitat. Un servei de la xarxa de
Serveis Socials d’atenció especialitzada, dirigit a tots
aquells familiars, professionals i persones afectades que
sol·licitin informació i orientació sobre qualsevol aspecte
relacionat amb l’àmbit de les persones amb discapacitat.
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Atenció precoç CDIAP
Nombre de professionals: 16

Realitzem les funcions pròpies d’un servei d’atenció
precoç, és a dir, portem a terme tot un conjunt
d’intervencions preventives i assistencials adreçades
a la població infantil de 0 a 6 anys, la seva família i
el seu entorn. L’àrea de cobertura del nostre CDIAP
correspon als barris de la Dreta de l’Eixample, la
Sagrada Família i el Camp de l´Arpa del Clot.

201 nenes
(32%)

632
infants atesos

Diagnòstic principal dels infants atesos:
103

Trastorns desenvolupament motor

2

Trastorns Visuals

2

Trastorns Auditius

9

Trastorns Psicomotors

1

Trastorns Cognitius

171

Trastorns Llenguatge

14

Trastorns d’expressió somàtica

47

Trastorns Afectius emocionals

52 Trastorns de Regulació i Comportament

431 nens
(68%)

58

Trastorns de Relació i Comunicació

50

Altres trastorns

El nostre objectiu és donar resposta integral a les
necessitats transitòries o permanents que presenten
els infants amb trastorns en el desenvolupament o
que corren el risc de patir-ne. En aquest sentit es
poden adreçar al nostre servei totes aquelles famílies
interessades o preocupades per algun aspecte
relacionat amb el desenvolupament dels seus fills/es.

61

Variant de la Normalitat

1

Altres capacitats

8

Només en factor de risc

53

En procès diagnòstic

Per tal d’aconseguir el nostre objectiu estructurem la tasca a través dels processos de prevenció i detecció,
d’entrada, estada i de sortida al nostre servei. Els processos engloben procediments, on es reflecteixen el
conjunt de les diverses accions i activitats per dur a terme les tasques pròpies de l’atenció precoç:

Prevenció i detecció precoç
Activitats adreçades a la nostre comunitat assistencial tant de prevenció com de detecció de trastorns del
desenvolupament i de risc, participant sensibilització, coneixement e informació dels signes d’alerta 0-3 als
professionals de les escoles bressol públiques i CAPs sobre el desenvolupament infantil i els seus possibles
desajusts, a través de xerrades formatives i material d’interès de cada centre, com alimentació, la son,
aspectes de criança, fisioteràpia respiratòria, etc.
Tanmateix participem en les Xarxes 0-3 Sant Martí i PAPI (Projecte Alerta de Petita Infància) de l´Eixample
formada per diversos professionals dels serveis públics de sanitat, educació i serveis socials que tenen per
objectiu vetllar per l’adequat desenvolupament integral dels infants, les seves famílies i l’entorn social.

Atenció Terapèutica

Procedència de les derivacions rebudes:
Educació: 75
(32%)
Altres: 4
(2%)
Família: 15
(6%)
Sanitat: 138
(60%)

232
noves acollides

L’atenció terapèutica dels nostres infants es realitza
des de la filosofia de la capacitació familiar i la
individualitat de cada cas. La periodicitat d’atenció
i el tipus d’intervenció depenen del diagnòstic, de la
gravetat i complexitat de les dificultats de l’infant,
així com del moment vital i les necessitats de cada
família, poden ser tractaments individual o grupals.
Comptem amb projectes tècnics específics
d’intervenció amb la finalitat de donar un resultat
del treball de síntesi entre les necessitats detectades
en la població atesa, la revisió de la pròpia praxis i la
recerca del nostre l’equip. En destaquem:

•
•
•
•

Abordatge global del nadò de risc biològic
Teràpia aquàtica
Fisioteràpia respiratòria
Psicomotricitat terapèutica
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Atenció Terapèutica SAT
Nombre de professionals: 6

Aquest any 2017 el SAT Aspanias ha iniciat activitat al nou local del carrer Cartagena, 265. Aquesta ampliació
del servei ha facilitat l’accés als diferents serveis d’un major nombre d’usuaris, atenent a població dels
districtes de Ciutat Vella, Eixample i Sant Martí, majoritàriament; així com a famílies de fora de Barcelona
ciutat. Hem mantingut l’atenció al local de la Plaça Caramelles 2.
Aquest any hem ampliat el nostre equip amb la incorporació d’una Terapeuta Ocupacional i de la Teràpia
Assistida amb Gossos, a través de CTAC.
Durant el 2017, hem atès a un total de 151 usuaris i usuàries, tant en tractament per a infants i adults com en
altres accions de suport a les famílies. Tenint en compte la perspectiva de gènere, els beneficiaris han estat
el 54% homes i el 42% dones.

Tipus de finançament dels beneficiaris:

16 (11%)

Ajuntament de Barcelona:
Un total de 88 usuaris i/o les seves famílies s’han
beneficiat dels diferents projectes subvencionats.

88 (58%)

4 (3%)

43 (28%)

Programa de Beques:
16 infants han rebut un tractament terapèutic becat,
amb gratuïtat o copagament molt reduït.
Durant el 2017, s’han pogut assignar 8 beques noves
gràcies a la Fundació Maria Teresa Rodó.

Beques del Ministerio de Educación y Ciencia:
Hem atés a 4 usuaris com a servei proveïdor de
les beques i ajudes per a alumnes amb necessitat
específica de suport educatiu.
Accès de manera privada:
43 usuaris i usuàries

Espai Familiar per la
Diversitat Funcional (3%)

Envelliment
actiu (8%)

Distribució segons la disciplina:
Psicologia infantil (15%)

Grup Habilitats Parentals (8%)
Teràpia Ocupacional (3%)
Teràpia Assistida
amb Gossos (1%)
Musicoteràpia
(13%)

Psicologia adults (6%)

151

Psicologia +
Logopèdia
infantil (2%)
Logopèdia infantil (6%)

usuaris i usuàries

Psicomotricitat
terapèutica (8%)
Psicomotricitat família
(28%)
Seguim creixent...
Dels 18 usuàries que vam atendre l’any 2012 als 151 que hem atès al 2017, hi ha un camí de creixement,
d’il·lusió, de solidesa i sostenibilitat, que sorgeix de les ganes de poder oferir el nostre saber fer al màxim
de persones: infants, adolescents, adults i les seves famílies.
Sentim créixer la confiança cap a la professionalitat de l’equip del SAT, tant dels propis beneficiaris i
beneficiàries com d’altres serveis de la comunitat (salut, educació i social) que cada vegada més ens
consulten i deriven a persones que necessiten el nostre suport i acompanyament.
Seguirem millorant la qualitat de la nostra atenció, buscant noves maneres d’arribar a les persones i
seguirem treballant per a que les nostres teràpies puguin seguir arribant a les famílies amb situacions
econòmiques desfavorables.
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Àrea de Lleure i Voluntariat
Nombre de professionals: 3

Des d’Aspanias oferim l’atenció i suport necessaris, perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin
gaudir de l’oferta d’oci convencional de forma plena i satisfactòria, aportant a la vida beneficis com:
Inclusió social: Fent-los estar present a la societat
participant en diversos escenaris i contextos comunitaris.
Relacions interpersonals: Creant espais òptims per
compartir amb altres persones vivències, interessos,
valors, etc.
Benestar emocional: Proporcionant experiències
satisfactòries i gratificants en activitats escollides lliurement
i fora d’obligacions.

VOLUNTARIAT

DEMANDES: 110

Benestar físic: Facilitant una vida més saludable.
Respecte dels drets: Garantint l’exercici de gaudir de
drets establerts i reconeguts legal i socialment.
Autodeterminació: Assegurant la capacitat de decidir,
escollir i ser els veritables protagonistes. La llibertat per
a escollir és vital per a la cerca d’experiències agradables,
satisfactòries i amb sentit, sempre treballant des del model
centrat a la persona.

VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES EN ACTIU: 26 TOTAL D’HORES: 2346

Els voluntaris i voluntàries realitzen un paper fonamental a Aspanias, estan compromesos/es en la seva tasca
donant suport a les activitats de lleure organitzades. Fem dels voluntaris i voluntàries un suport positiu,
diferent i potenciador de les persones amb qui treballen.

Distribució de participants als nostres projectes:
Hort Aspanias

Espai Joves

Projecte que
empodera a joves
de 12 a 30 anys
a ser protagonistes
del seu propi oci.
10 usuaris/es

Vacances

Durant el 2017
hem realitzat un
total de 4 viatges.
42 usuaris/es
han participat

Vine a Cantar i Ballar

264

Espai social on usuaris/es,
educadors/es, voluntaris/es,
veïns/es del barri i l’Escola Miró
comparteixen l’experiència de tenir
cura d’un hort comunitari.
+ 120 alumnes del Col·legi Miró
33 usuaris/es participants
3 voluntaris/es

participants

Hem creat aquest espai fruit de la demanda dels
usuaris i usuàries dels diferents programes de
l’àrea de lleure d’Aspanias, per fer unes de les
coses que més els hi agrada, CANTAR I BALLAR.
La idea també ha agradat a usuaris/es d’altres
entitats, que han vingut a gaudir amb nosaltres.
+ 35 participants

Respirs

Donem resposta a la necessitat d’atendre als
familiars i cuidadors/es de persones amb discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament, oferint dos torns
vacacionals totalment adaptats a les participants.
Així els familiars i cuidadors/es poden gaudir del seu
temps lliure i conciliar la vida familiar, social i laboral.
24 famílies beneficiades
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Llars-Residència
Nombre de professionals: 19

Els professionals que treballem a les
llars-residència d’Aspanias, tenim
el repte de que les persones que
hi viuen siguin els protagonistes de
les activitats que realitzen i de les
decisions que prenen.
És per això que un dels objectius
principals és participar de les
activitats que es realitzen a
la comunitat amb els suports
necessaris.

Segons el grau de discapacitat:

Més del 75%
(65%)

33-64%
(9%)

65-74%
(26%)

Segons l’edat:
36-45
anys
(17%)

Més de 65
anys
(22%)

23
13 usuaris
i 10 usuàries

46-55
anys
(13%)

Els objectius que perseguim

- Promoure les relacions entre les persones
i el seu entorn
- Participar d’activitats actuals i motivadores
- Potenciar l’autodeterminació
- Mantenir i millorar les habilitats socials
- Passar-ho be amb les pròpies activitats

De cara al futur...

56-65 anys
(48%)

Seguim intentant millorar en la nostra atenció i per això els professionals d’atenció directa, auxiliars tècnics,
psicòleg, treballadora social, continuen formant-se en les diferents temàtiques que incideixen directament
en les persones que viuen a les llars, com ara gerontologia, atenció centrada en la persona, primers auxilis
i salut... i posant la mirada en les seves fortaleses i capacitats.

Quines activitats fem?
Assistència al teatre: TEATRE LLIURE, TEATRE LLIURE DE GRACIA, MERCAT DE LES FLORS, TEATRE
GOYA, TEATRE NACIONAL CATALUNYA, TEATRE ROMEA, TEATRE CONDAL, Teatre Lliure de Montjuic
Visites a museus: COSMOCAIXA, FUNDACIO JOAN MIRO, Galeria Mayoral, museo de les Il·lusions, Centre Cultura Contemporània de Barcelona, CAIXA FORUM, Palau Robert,
Música i disco: Karaokes, AUDITORI, PALAU DE LA MUSICA, LICEU
Cinema a diferents sales de Barcelona
Hort urbà: assecat de plantes aromàtiques, calçotades, preparació de roses per Sant Jordi (fetes a mà)
Festes tradicionals i coneixement barris Barcelona: venda de roses per Sant Jordi, Festa Major de
Gràcia, Festa Major de Sants, Festa Major del Poblenou, Festa Major de la Mercè, visita al barri de Maragall,
al Camí de les Aigües, Parc de Cervantes, Mercat dels Encants, Parc de la Ciutadella, Montjuic, castanyada...
A centres cívics: activitats com el taller de cuina.
Altres activitats: Circ RALUY, piscines de diferents barris, petanca, bolera, platja, celebració d’aniversaris
a cafeteries del barri, sopar de Nadal amb les famílies.

Els nostres projectes
HORT URBÀ: Durant l’any 2017, ha continuat el projecte educatiu de l’hort urbà cedit per l’Ajuntament
de Barcelona, el qual ofereix als usuaris un espai físic i participatiu on, a través del manteniment de l’hort
es potencien les capacitats físiques, cognitives i d’autoestima, a la vegada que promou les relacions socials
amb els veïns del barri, amb l’ajuda de voluntaris i dels auxiliars tècnics de les llars-residència.
SERVEI DE TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS: ha tingut continuïtat el projecte engegat al 2016 de
teràpia assistida amb gossos, finançat pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i portat a terme
amb el Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC), en al qual han pogut participar més de 150
persones i que ha finalitzat al desembre del 2017 amb gran èxit de participació i satisfacció.
ENVELLIMENT ACTIU: Aquest projecte ha estat possible gràcies a la subvenció rebuda per l’Ajuntament
de Barcelona, i va ser creat a partir de la evidència de que les persones que viuen a les llars han iniciat o
estan vivint un procés d’envelliment, i valorem de vital importància mantenir les seves habilitats i realitzar
activitats d’estimulació cognitiva. En el projecte han participat 10 persones, dividides en dos grups, i ha
estat una col·laboració entre les llars d’Aspanias i el Taller Sant Jordi.
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Serveis a les famílies
Nombre de professionals: 1

SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESORAMENT
Es tracta d’un servei especialitzat que s’adreça a totes aquelles persones amb discapacitat, familiars, i/o
professionals de qualsevol tipus de servei, que precisi informació específica. Orienta i informa sobre els
diversos àmbits al voltant de la discapacitat intel·lectual i diversitat funcional.

Objectius
•
•

Diagnosticar, valorar i gestionar de manera conjunta amb les persones objecte d’atenció, famílies, organitzacions i comunitats, les seves necessitats socials i circumstàncies en relació amb el context social
d’intervenció.
Oferir assessorament jurídic a les famílies sòcies a traves d’un gabinet d’advocats extern experts en
la matèria.

Qui pot adreçar-se al servei?

Persones amb discapacitat, familiars i professionals interessats.

Els comptes clars
Per primer cop, el resultat d’aquest 2017 ha estat
negatiu (-10.777,35€). L’imprevist canvi de conveni
laboral durant aquest any ha fet augmentar
considerablement la despesa de personal.
El servei de llars-residències amb la seva concertació
amb la Generalitat de Catalunya des de 2016 és
deficitari i això ens ha obligat a prendre mesures
d’austeritat que ens permetin alleugerar aquest
dèficit de cara als propers anys, com ara la venda
d’immobilitzat amb la conseqüent reducció de deute,
i un ajustament de la plantilla amb revisió de tasques,
funcions i torns.
La resta de serveis es mantenen amb un equilibri
entre ingressos i despeses.

Donat que la major part de la tasca que realitza
Aspanias és d’atenció directa, la despesa més
important és la de personal, destinant aquest any
gairebé 1.152.800 euros, que representa el 71% del
total d’aquesta.
El finançament dels serveis és majoritàriament
públic, mitjançant concerts i subvencions a través de
l’administració pública i que arriba a un 84% dels
ingressos de l’entitat. El finançament propi és d’un
11% amb les donacions que va rebent cada any i
els ingressos dels seus serveis de lleure i el servei
d’atenció terapèutica; i el 5% restant prové d’entitats
privades.
Us animen a consultar la informació més detallada
dels comptes anuals d’Aspanias que trobareu a
l’auditoria externa realitzada per la consultora Activa
S.L. a la nostra pàgina web www.aspanias.org
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INFORMACIÓ ECONÒMICA

Ingressos segons el servei
Lleure: 63.717,26€

Com ens financem?

En €

Finançament propi

181.608,04

Quotes socis

17.618,32

Donacions i llegats

17.079,50

Servei SAT

27.345,23

Programa de Lleure

45.259,09

Ingressos excepcionals

74.305,90

Finançament públic

1.368.975,99

Concert Cdiap

656.279,76

Concert Llars

608.860,15

Consorci Serveis Socials de Barcelona

27.412,39

Subvencions públiques

76.423,69

Finançament privat

75.643,00

Subvencions privades

75.643,00

TOTAL

1.626.227,03

En %

SAT: 87.189,23€

11,17

CDIAP: 662.052,29€

84,18

4,65

100

Llars: 614.339,06€

COMPTE DE RESULTATS

En €

En %

1.337.744,23

82,26

76.423,69

4,70

Quotes socis, ajuts privats i donatius

110.340,82

6,79

Altres ingressos

101.718,29

6,25

1.626.227,03

100

101.148,03

6,18

1.152.765,56

70,42

258.199,58

15,77

INGRESSOS
Ingressos per la prestació de serveis
(Cdiap,llars residències, Sat)
Subvencions públiques

Total ingressos
DESPESES
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació,
serveis de professionals

Comparació anual
d’ingressos i despeses
1.513.864,38 €
1.452.518,75 €
Resultat 2015: 61.345,63 €

1.618.732,47 €
1.514.485,57 €
Resultat 2016: 104.246,90 €

Amortitzacions

86.188,20

5,26

Altres despeses

38.703,01

2,36

Total despeses

1.637.004,38

100

1.626.227,03 €
1.637.004,38 €

RESULTAT DE L'EXERCICI

-10.777,35

100

Resultat 2017: -10.777,35 €
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Agraïments
Tot el que fem no seria possible sense l’ajut de tots i totes vosaltres. Agraïm a les següents empreses i
entitats la vostra solidaritat en haver col·laborat amb nosaltres i haver nos ajudat:

Volem agrair especialment l’acompanyament incondicional de les nostres famílies, usuaris i usuàries i de
totes les persones sòcies que un any més ens heu fet costat donant-nos el vostre reconeixement i la vostra
confiança. Aquest any 2017 ens heu acompanyat 331 persones sòcies.
I inevitablement, tot aquest treball no hagués estat possible tampoc sense la implicació de l’equip humà
que tenim darrera de l’entitat i de tot el grup de voluntariat que ens referma any rera any.

Amb tu tot
és més fàcil

FES-TE
SOCI !
Omple aquesta butlleta i fes-nos-la
arribar a la recepció d’Aspanias al carrer
Enamorats, 109-115, 08026 Barcelona.
Ens posarem en contacte amb tu per
oferir-te més informació.
Moltes gràcies!

Sí, vull més informació sobre com fer-me soci/sòcia
El meu nom i cognoms
El meu telèfon
El meu correu electrònic
També ens pots trucar al 93 487 22 77
o enviar-nos un e-mail a aspanias@aspanias.org

associació

Carrer d’Enamorats, 109-115, Baixos
08026 Barcelona
Tel. 93 487 22 77
aspanias@aspanias.org
www.aspanias.org
facebook @aspaniasbcn | instagram @aspaniasbcn | twitter @aspanias

Producte realitzat a l’empresa d’economia social Apunts,
dedicada a donar oportunitats laborals a persones amb trastorns de salut mental.

