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Carta de la presidenta
El año 2021 ha continuado con la salud en peligro, en similar riesgo que el anterior. Los
confinamientos han seguido poniendo a prueba tanto comportamientos como ausencia
de recursos que hubo que paliar con el gran interés y la dedicación de profesionales, así
como la repercusión en las familias que han visto como sus vidas diarias se han
alterado hasta extremos conflictivos que han supuesto unos difíciles cambios en los
modos de vida.
La implicación de las familias en pro de nuestra causa de soporte a la discapacidad y a
los trastornos del comportamiento desde edad temprana no debiera quedar en algo
coyuntural, sino que perdurara como actividad constante dando más fortaleza a las
entidades y con más empeño para conectar con la sociedad civil.
Que, con la afinidad que nos une, se establezca un vínculo con la organización por el
que la o las familias de la persona beneficiaria del servicio no vean su trato reducido a
una especie de transacción del "yo te doy, tú me das".
El valor social que pueden aportar estas familias es muy grande al mismo tiempo que se
vean como agentes activos de procesos necesarios para conectar con la sociedad. No
se trata solo de que las entidades vean una garantía en la obtención de recursos
económicos para la consecución de sus fines, no es suficiente, sino que todo ello, la
participación activa de las familias dará más fluidez a la deseada y necesaria conexión
con la sociedad civil.
La mayor visibilización de la discapacidad, familias activas, ha de llegar a incorporarse
en la agenda política para así dar respuestas concretas a las grandes necesidades de
este sector. En este sentido, la discapacidad ha quedado paulatinamente relegada a un
nivel que no alcanza el compromiso, el interés del presente ni el futuro político. Es
esencial alcanzar este nivel para atender las peticiones de un colectivo que lo necesita.
En otro orden de cosas, cabe señalar que las unidades de convivencia, Llars 1 y 2, calle
Pàdua 55, cuyo proyecto se inició el pasado año y del que ya se dio cuenta en la
Memoria de dicho año, están, desde el 11 de abril, por fin habitadas por los usuarios
previstos para ello. Como ya se comunicó en su momento, debido al cambio de criterio
que la Fundación La Caixa nos transmitió en relación a la cesión de un alquiler social,
quisieron trasladarlo a las condiciones del mercado actual tanto para el alquiler como en
la opción para la venta. Volviéndose inaccesible la nueva situación propuesta, Aspanias
decidió proveerse de un local realmente adecuado a las necesidades para albergar a
todas las personas que contábamos en los emplazamientos de Gran Vía 774 y Paseo
San Juan. Este último se trataba de otra vivienda de escasas dimensiones que
Aspanias procedió a su venta facilitando la compra de les Noves Llars, uniendo así las
dos unidades de convivencia, en plena zona de Rda. General Mitre (Barcelona).
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Carta de la presidenta
Finalizando las obras pertinentes, la entidad con mucha ilusión culminó el proyecto
poniendo en marcha esas dos unidades, independientes entre sí. Viviendas adaptadas
a las necesidades de sus habitantes y cuya ejecución supone un paso adelante en la
aplicación de la justicia social, fin y objetivo siempre de esta Asociación.
El significado de esta obra traspasa lo meramente físico hacia logros como es el aporte
real a unas formas de vida y convivencia dentro de un marco de crecimiento y desarrollo
que mejoran el hacer diario de las personas de estas dos unidades.
Aspanias debe afincarse en la consecución de los valores sociales y éticos erradicando
los paternalismos y beneficencias poniendo así, el acento en la dignidad de las
personas, aspecto que entraña la atención, el respeto y la toma de decisiones. La
proliferación de actos benéficos ha bajado en número, este hecho ha supuesto un
retroceso en el avance de esa dignidad, parece remitir lo que es de celebrar, así como
la relevancia que la opinión pública ha mostrado en nuevos escenarios, punto que se
debe cultivar y aumentar en número y que, gracias a las redes sociales entre otros
medios, podremos fomentar y sensibilizar. La actitud comunicativa debiera convertirse
en costumbre, en hábito.
Y, desde aquí, no podemos olvidar la manifestación de agradecimiento a los organismos
oficiales que han colaborado en la consecución de este proyecto, por el que la justicia
social se pone de manifiesto al conseguir los objetivos que son parte de la lucha para
conservar la mencionada dignidad de las personas. A las personas que han contribuido
a la realización de un proyecto que se ha convertido en realidad, mil gracias a todas y
cada una de ellas en nombre de la Asociación ASPANIAS.

Hasta siempre, con mis perennes deseos de continuar con esta enriquecedora labor.

Carmen Ruiz
Presidenta
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Qui som?
Aspanias es va fundar l’any 1962 gràcies a l’empenta d’un grup de famílies
organitzades, independents, apolítiques i aconfessionals. Ens declarem
totalment solidàries amb la diversitat funcional i, especialment, amb la
discapacitat intel·lectual. Portem 59 anys treballant per la dignitat de les
persones que tenen altres capacitats.

La nostra missió
Treballem per a 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.

La junta directiva
Carmen Ruiz: Presidenta
Isabel Montávez: Vicepresidenta
Mercè Sánchez: Secretària
Francesc Martí: Tresorer
Joan Manel Moscat: Vocal
Dani Mateos: Vocal
Bàrbara Farràs: Vocal
Cristina Javier: Vocal
Inmaculada Caballero: Vocal

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
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Equip humà

35 dones
(79.5%)
9 homes
(20.5%)

44
treballadors/es

Organigrama d'Aspanias
Junta directiva

Gerència
Antonio Bernard

Equip
d'Administració

SAT
Lorena García

Equip de psicòlegs,
logopeda,
musicoterapeuta,
psicomotricista i
terapeuta
ocupacional

CDIAP
Laura García

Equip de psicòlegs,
logopedes,
fisioterapeutes,
treballadora social
i neuropediatre

Àrea Social i Famílies

Meri Alcaide

Equip tècnic
educatiu
de llars

Equip de Lleure
i Voluntariat
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Què fem?

Atenció
precoç
CDIAP

Llarsresidències

Servei
d'orientació

Assistència
jurídica

Servei d'atenció
terapèutica

Atenció precoç CDIAP
Forma part de la xarxa del departament de
Treball, Afers Socials i Famílies (0-6 anys) amb
disfuncions, trastorns i/o disharmonies en el
seu desenvolupament o en situació de patirles.

Llars-residències
Servei d’habitatge permanent, concertat amb el
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, adreçat a persones amb diversitat
funcional que necessiten un habitatge
substitutori.

Servei d'atenció terapèutica
Servei
d’atenció
terapèutica
amb
un
equipmultidisciplinari. Destinat a infants, joves i
adults amb o sense discapacitat intel·lectual,
que presenten dificultats en el seu
desenvolupament físic, psíquic, sensorial i/o
emocional.

Assistència jurídica
Servei de consulta jurídica
general que oferim a les
persones sòcies d’Aspanias i
també a les persones que, tot i
no formar part d’Aspanias,
sol·licitin assessorament.

Servei d'orientació
Punt d’informació gratuït sobre
l’àmbit de la discapacitat dirigit
a qualsevol persona que
sol.liciti informació i orientació
sobre el tema.
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CDIAP: atenció precoç
Com a CDIAP, som un servei públic especialitzat d’atenció precoç que
neix l’any 1978. Formem part de la Xarxa de Serveis Públics Concertats
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis socials del Departament de
Treball, Afers Socials Benestar i Famílies. I el sector de població al que
donem cobertura correspon a famílies-infants de 0 a 6 anys dels barris
Dreta de l’Eixample, Sagrada Família i Camp de l’Arpa del Clot.
Durant aquest any, hem aconseguit per quart any consecutiu certificar el
nostre CDIAP amb el segell de qualitat de la norma ISO 9001:2015.
Això implica un nivell de professionalitat i de fer les coses amb uns
estàndards de qualitat elevats.

Funcions
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. Som un equip interdisciplinari de professionals especialitzats en
pediatria, atenció precoç i desenvolupament infantil, des de la concepció
fins els sis anys.
L’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 partir-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.
L’àrea de cobertura del nostre CDIAP correspon als barris de la Dreta de
l’Eixample, Sagrada Família i Camp de l’Arpa del Clot.
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CDIAP: atenció precoç
Aquest darrer any 2021, hem atès un total de...

435 nens
231 nenes

435 nens
666
infants

231 nenes

255
noves
acollides

Aquest darrer any 2021 hem atès un total de 666 infants i les seves
famílies i hem tingut 255 noves acollides. Val a dir que s'ha generat una
llista d'espera per l'alta demanda, acabant l'any amb 60 infants en llista
d'espera (39 nens i 21 nenes) i havent de fer el sobreesforç d'espaiar la
freqüència de les visites i sobrecarregar els professionals que
assumeixen cada cop mes casos, d´alta complexitat i severitat, dins del
seu horari.
Les famílies noves han hagut d'esperar uns 2-4 mesos des de que van
trucar fins que han iniciat el tractament dels seus infants, i hem hagut de
donar baixes anticipades als 5 anys, com a molt 5 anys i 6 mesos,
excepcionalment per poder donar entrada als casos nous.
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CDIAP: atenció precoç
Derivació de les baixes al 2021
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Els infants de baixa els hem derivat a diferents dispositius
de la xarxa, algunes de les derivacions sense que sigui el
dispositiu adient. Tot i això, hem donat 85 altes sense
derivació (per millora simptomàtica o bé per no tenir
dispositiu a on derivar). S’han orientat al CSMIJ (32),
Escola Ordinària-EAP (13), CREDA (3), Escola
Educació Especial (1), altres dispositius públics (83,
Fisiogestión, SantPau, etc.) i altres dispositius privats
(16, sobretot a serveis de Teràpia Ocupacional).
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CDIAP: atenció precoç
Els diagnòstics principals dels infants atesos
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Veiem que segueix incrementant cada any
el nombre d'infants amb autisme.
Els principals derivadors, cap al CDIAP ASPANIAS, per ordre són:
-Salut (Ambulatori ABS, CAP i ABS) (149 infants)
- Ensenyament (Escola o EAP) (80)
- Serveis Socials (2)
- Per pròpia iniciativa familiar (17)
- Altres agents derivadors (7)
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CDIAP: atenció precoç
Tot i aquest temps dur de post pandèmia i pressió assistencial, el
nostre equip de professionals ASPANIAS no ha parat de formar-se
contínuament tot l'any en motius de consulta, que ens preocupen i ens
hi aboquem amb vocació i molta dedicació, com neonatologia, autisme,
detecció i actuació en abusos i violència infantil. Seguim formant-nos
sota el nostre paradigma d’actuació de les Pràctiques Centrades en
la Família, assistim a congressos, grups de treball en Xarxa
Comunitària del nostre àmbit territorial en totes les disciplines i
interdisciplines amb altres departaments.
Realitzem tasques de prevenció en Escoles Bressol Municipals,
pediatria, Xarxes i Taules de treball 0-3 Sant Martí, Taula de Salut
Mental Eixample, PAPI (projecte Alerta de Petita Infància Eixample) i
participem a la Xarxa de CDIAPs de Barcelona, etc. També realitzem
projectes interns específics com Teràpia Aquàtica, Psicomotricitat
preventiva i Terapèutica, grups d'Habilitats Socials, grups
interdisciplinaris per la millora de l’abordatge terapèutic, etc.
Continuarem amb l'esperit fort, tot esperant l'augment de finançament
del Departament de Drets Socials per poder realitzar amb més qualitat
la nostra tasca que tant ens apassiona, l'atenció als més petits i les
seves famílies, amb un gran equip interdisciplinari que segueix cap al
camí de la transdisciplinarietat.
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Llars-residència
Les llars-residència d’Aspanias són equipaments de caràcter temporal o
permanent adreçats a persones amb una discapacitat intel·lectual
igual o superior al 33% amb diferents necessitats de suport i que
precisen d’un servei substitutori a la seva llar. L’objectiu principal és
oferir un servei d’atenció global orientat al manteniment i la millora de la
seva autonomia, sempre des d’una vessant centrada en la persona
(ACP) i mostrant sempre una escolta activa de les seves preferències i
desitjos i del reconeixement del seu dret a la autodeterminació.

Estan ubicats a la ciutat de Barcelona i tenen
una capacitat total de 23 places

Llar I
G.V. Corts Catalanes,
727, 3-4, capacitat
per a 6 persones

Llar II

Llar III

Pg. Sant Joan, 35-37,
pral.2, capacitat per a
7 persones

G.V. Corts Catalanes,
554, pral. Capacitat
per a 10 persones
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Llars-residència
Aquesta és la distribució de les llars al 2021:

Gènere

Edat

Grau de discapacitat
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Llars-residència
Aquest 2021 ha estat un any marcat pel tancament d’una etapa molt
importat per l’Entitat i pel començament de nous projectes.
Per una banda, ens hem acomiadat de 2
usuaris de la Llar I, 4 usuaris de la Llar II i 2
usuaris de la Llar III perquè han marxat a
recursos més adients per a ells. D’aquests 8
usuaris, 2 han estat derivats a residències per a
persones amb discapacitat i els altres 6 han
estats derivats a residències per a gent gran.
Aquest va ser un moment molt trist per a la
família Aspanias, ja que molts d’ells residien a les
nostres llars des dels inicis.
I per altra banda, hem posat en marxa l’adquisició
d’una nova llar per donar resposta a les noves
necessitats de les Llars i l’Entitat. El passat 12 de
maig de 2021 es va adquirir un nou immoble
situat al C/ Berna, 17, baixos. Un pis de 400m2
i amb una capacitat per a 15 places, situat a la
Plaça Lesseps. Aquesta nova casa compta amb
espais amples i diàfans per donar, als nostres
usuaris una millor atenció i qualitat de vida.
Poc després, el 30 d’agost de 2021 es va vendre
la Llar II. Amb aquesta venda s’ha pogut fer front
a part de les despeses que han suposat la
compra i rehabilitació de la llar Berna.
La finalització de les obres de la llar Berna
està prevista a finals del 2021.
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SAT

Servei d'atenció terapèutica

És un servei d’atenció terapèutica per a infants, adolescents i adults.
De caire clínic i psicopedagògic, a través d'un equip de professionals
especialitzats en la discapacitat intel·lectual i els trastorns del
desenvolupament, cobrim diferents àmbits i necessitats de les persones
que atenem.
Som un equip multidisciplinari, format per professionals del camp de la
psicologia, la logopèdia, la teràpia ocupacional, la psicomotricitat,
la musicoteràpia i el treball social. El nostre model de treball està
centrat en l’atenció i l’acompanyament tant a l’infant com als seus
cuidadors.

Mesures de prevenció i protecció
L'any 2021 ha estat l'any a on, tant l'entitat com els serveis de la xarxa
comunitària, més han apostat pel creixement del SAT Aspanias. El
80% dels nostres usuaris i usuàries han estat derivats per serveis
de la xarxa pública. També ha continuat sent un any marcat per les
mesures de prevenció i protecció davant la COVID19. En aquest sentit,
hem prioritzat l’atenció presencial i, per tant, hem consolidat els
protocols per la seguretat dels professionals i dels nostres usuaris/es.
En general, les mesures han estat ben rebudes i
respectades per part de tothom (professionals,
infants i famílies), fent un esforç en benefici de la
salut pública. Les sessions s'han pogut realitzar
amb el mínim d'afectació possible. No oblidem que
la població que atenem és població considerada
“de risc”, motiu pel qual, en ocasions, els nostres
protocols no s'han pogut flexibilitzar de la mateixa
manera que s'han flexibilitzat en altres àmbits.
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SAT

Servei d'atenció terapèutica

Valorem que s’han donat diferents casuístiques que converteixen al
SAT en un recurs de suport complementari a la xarxa pública:

1

Augment de la confiança dels nostres serveis
per part de les famílies

2

Augment de la confiança dels nostres serveis
per part dels professionals

3

Augment de les afectacions en la salut mental,
emocional i física dels infants

4

Saturació dels serveis terapèutics de la xarxa pública

5

Possibilitat d’accedir a tractament mitjançant subvenció
16% (31)

194
Tractaments
terapèutics

84% (163)

SAT Cartagena
SAT Caramelles
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SAT

Servei d'atenció terapèutica

Dades quantitatives relaciones amb el SAT durant l’any 2021:
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SAT

Servei d'atenció terapèutica

Projectes socials
L’any 2021, hem continuat dedicant una part de la nostra activitat a la
recerca de finançament per dur a terme els projectes socials emmarcats
dins del SAT Aspanias i del SAFE Aspanias, incloent el Programa de
Beques. Del total de tractaments realitzats, un 32% han estat places
becades per a infants, adolescents i les seves famílies en situació de
vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió social.
57 infants i famílies s'han beneficiat aquest any del programa,
gràcies a la col·laboració de:

50

40

30

20

Des de la creació del Programa
de Beques “Cap nen sense
atenció!”, l’any 2013, hem
pogut ajudar a més de 200
famílies en els tractaments
dels seus fills i filles.
Privats (inclòs beques MEC), 48%

10

Programa de beques, 32%
0
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SAT

Servei d'atenció terapèutica

En relació a la resta de projectes socials,
continuem aportant el nostre granet de
sorra per millorar la qualitat de vida de les
persones que atenem:

103
persones
beneficiàries

Altres projectes
socials 2021

Finançador

Beneficiaris

Ubicació

Grups d'Habilitats
Socials per a
Adolescents

Ajuntament BCNÀrea Drets Socials,
Justícia Social,
Feminismes i LGTBI

9

SAT
Cartagena

Grups de
Psicomotricitat
Familiar

Diputació BCN

6

SAT
Caramelles

11

Online

28

Online

Escola de Pares i
Mares 2-6

Ajuntament-IMPD

SAFE- Grup de
Suport Familiar

Obra Social La
Caixa i Generalitat

SAFE- Tallers
monogràfics per a
famílies

Obra Social La
Caixa i Generalitat

39

Online / SAT
Cartagena

Generalitat

10

SAT
Cartagena

SAFE- Atenció social
per a famílies
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Els comptes clars
A nivell financer, ASPANIAS tanca l’any 2021 en
possitiu. El resultat de superávit obtingut es deu a la
venda de l’antiga Llar 2 que va donar un liquid important
per fer front a part de les pèrdues anteriors.
2.021,00

%

INGRESSOS

1.911.135,49

100%

Ingressos serveis i prestacions

1.338.559,48

70,04

Quotes socis

13.806,95

0,72

Subvencions públiques

29.125,42

1,52

Donacions

17.000,00

0,89

Subvencions privades

25.744,59

1,35

Altres ingressos

40.356,27

2,11

Subvencions de capital

42.199,72

2,21

Beneficis de l'immobilitzat

390.000,00

0,20

Ingressos financers

730,97

0,04

Reversió deteriorament
patrimoni

5.401,02

0,28

Ingressos excepcionals

8.211,07

0,43

DESPESES

1.615.932,68

100%

Aprovisionaments

48.068,48

2,97

Despeses de personal

1.149.847,23

71,16

Altres despeses d'explotació

285.171,52

17,65

Dotació per a amortitzacions

64.726,53

4,01

Impostos i tributs

3.866,94

0,24

Despeses excepcionals

13.283,25

0,82

Altres despeses de gestió

4.765,89

0,29

Despeses financeres

11.344,26

0,70

Pèrdues financeres

34.858,58

2,16

RESULTAT EXERCICI

295.202,81

252
socis/es
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Agraïments
Agraïm a les següents empreses i entitats la seva confiança i el seu gest
solidari amb nosaltres per haver col·laborat tant desinteressadament.
Tot el que fem no seria possible sense l’ajut de tots i totes:

Agrair també el gran recolzament i el caliu que un any més hem rebut
de les nostres famílies, usuaris, usuàries i de totes les persones sòcies.
Des del seu compromís, són els que aporten valor i solidaritat a la
nostra tasca. Inevitablement, tot aquest treball no hagés 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 rere any.
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