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Carta de la Presidenta
Donant una mirada al 2014, aquest ha sigut un any trist per tots nosaltres. Un dels nostres usuaris de la Llar III
ens ha deixat per sempre. En Jaume Torres. Tenia 76 anys, una edat molt avançada per una persona amb discapacitat intel·lectual. Però va estar vivint amb nosaltres fins l’últim alé. Una llar residencia no és una llar de pas,
com ens vol fer creure la Generalitat. És la seva llar, i el nostre deure és anar-nos adaptant a les seves circumstàncies perquè es trobin a gust i ben atesos, rodejats dels seus companys i amics de pis. Perquè s’estableixen
uns vincles molt forts i nobles entre ells, convertint-se en una gran família que es cuida i es protegeix.
Volem agrair a la família Torres el seu compromís amb aquest projecte de llars-residències i amb Aspanias per
portar-ho a terme. Varen ser ells els primers en cedir-nos el pis d’en Jaume per a convertir-ho en una llar-residència i beneficiar a un grupet de nois i noies donant-los un lloc per a conviure i una oportunitat per a convertir-se en amics d’en Jaume. El nostre compromís amb en Jaume i la seva família va ser que no es trobés mai
sol, que no li faltés mai res, que l’acompanyéssim sempre, i així ha estat. Amb aquest compromís hem crescut
tots, en Jaume, la seva família, nosaltres com a Aspanias i la societat sencera, per obrir-nos a la seva generositat
i poder-la compartir amb altres que també ho necessiten.
Al lloc d’en Jaume va entrar un altre noi, el Vicente, que amb poc temps també s’ha convertit en un bon company i ens està ajudant a superar el buit que ens ha deixat en Jaume. Benvingut Vicente!
Per altra banda, la resta de serveis continuen endavant, especialment el nostre CDIAP, que està tenint un increment important de sol·licituds de nens i nenes, cada cop més petits i prematurs amb necessitats específiques
d’atenció. Són el nostre futur i ens hem d’aplicar molt per oferir-los tot el que necessiten. Per això mateix, a finals
d’aquest 2014 i durant tot el 2015 estarem acompanyats per un equip de professors de la facultat de Psicologia
de la Universitat de Barcelona per introduir un nou model i paradigma de relacions, amb una nova metodologia
d’acció entre els professionals del CDIAP que millora la relació família-professionals i família-família amb uns
resultats molt més òptims de cara a l’evolució del nen.
Per últim, comentar que, gràcies a l’Ajuntament de Barcelona, hem portat a terme un estudi sobre la implicació
de les famílies usuàries dels nostres serveis i el seu paper més o menys actiu amb l’associació. Volem que les
famílies que fan servir els nostres serveis tinguin un paper més important i actiu a l’associació. Aquesta associació no seria res si no fos per les famílies i totes tenen cabuda dins d’ella. Avui, més que mai, et necessitem.
Salutacions i esperem que gaudiu d’aquesta memòria 2014.

Carmen Ruiz Fernández
Presidenta d’Aspanias

Qui som
Som una ONG sense ànim de lucre que neix ja fa més de 50 anys per millorar la vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual o amb trastorns del desenvolupament i la de les seves famílies.

Missió
La nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns
de desenvolupament i dels seus familiars a Catalunya. Així, com facilitar una atenció integral personalitzada,
afavorint la seva inclusió i participació social.

Visió
La nostra visió és ser una entitat de referència en el nostre àmbit de treball, centrada en la persona, recolzant
a la família, cohesionada i coherent amb la nostra missió. Amb responsabilitat social, de qualitat, inclusiva,
participativa, oberta als canvis i oferint serveis segons necessitats.

Junta directiva
Presidenta: Sra. Carmen Ruiz Fernández
Vicepresidenta: Sra. Núria Francés Bayo
Secretària: Sra. Mercè Sánchez Campoy
Tresorer: Sr. Oriol Jordi Casals Bernat
Vocal: Sra. Isabel Montávez Valenzuela
Vocal: Sr. Joan Manel Moscat Martínez
Vocal: Sr. Daniel Mateos Taylor
Vocal: Sra. Abigail García Obrador

Què fem
Atenció precoç CDIAP
Des del Servei d’Atenció Precoç (CDIAP) donem atenció terapèutica especialitzada a nens i nenes menors
de sis anys, amb un equip professional format per psicòlegs, logopedes i fisioterapeutes, recolzats per
una metgessa neuropediatra i una treballadora social.

Atenció Terapèutica SAT
Des del Servei d’Atenció Terapèutica (SAT) donem atenció a tot tipus de trastorns de conducta i de comunicació i en l’estimulació del desenvolupament motriu, amb professionals especialitzats en l’atenció
infantil, l’atenció de l’adolescent i l’atenció de l’adult.

Àrea de lleure
El lleure té una gran repercussió en la vida de qualsevol persona, ja que en ell es troba un espai fora de les obligacions, és escollit lliurement i permet experimentar una sèrie de vivències gratificants que promouen la creativitat
i el desenvolupament personal. Desconnectem i gaudim de moments en bona companyia en el temps lliure.
Descansem i ens retrobem amb nosaltres mateixos durant les vacances de nadal, setmana santa i estiu.

Llars-residències
Tenim tres Llars-residències amb una capacitat total per a 23 persones amb discapacitat intel·lectual amb edats
compreses entre els 35 i els 79 anys. A les llars es gaudeix d’una vida normalitzada amb el suport d’un equip d’educadors i treballadors socials i d’un psicòleg d’adults. Funcionen com a pisos compartits amb amics, en els que
s’organitzen per fer les tasques diàries de la casa i sortir els caps de setmana. Són tres espais d’atenció permanent.

Serveis a les famílies
Posem a la teva disposició el nostre servei d’atenció i assessorament sobre recursos, beques, tràmits, i qualsevol
altre aspecte relacionat amb l’àmbit de les persones amb discapacitat o diversitat funcional, i també el servei
d’assistència jurídica per tal que puguis solucionar qualsevol dubte, consulta, tràmit o querella relacionada amb la
discapacitat intel·lectual. Si ets soci o sòcia d’Aspanias, tens dret a una primera consulta gratuïta.

Atenció precoç CDIAP
QUI SOM
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 la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal
(SISPAP) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. El sector de població al
que donem cobertura correspon a famílies amb infants suceptibles d’atenció precoç des de la seva concepció fins als 6 anys dels barris Dreta de l’Eixample, Sagrada Família i Fort Pienc de Barcelona.

ACTIVITATS
►►

Prevenció i detecció precoç

►►

Acollida i valoració de la demanda

►►

Avaluació i diagnòstic

►►

Tractament

►►

Coordinació amb professionals de les xarxes escolar, social i sanitària

PROJECTES 2014
Teràpia aquàtica. Aquesta activitat de fisioteràpia està adreçada als infants amb afectacions psicomotrius i
es basa en l’aigua com a mitjà per treballar tant el control i l’equilibri del cos com l’establiment i enfortiment
del vincle amb l’infant.
Fisioteràpia respiratòria. Amb l’objectiu eliminar la mucositat existent a l’arbre bronquial, aquesta activitat
està dirigida especialment als infants que pateixen bronquitis de repetició i pretén millorar la quantitat d’aire
inhalat i la musculatura respiratòria.
Maduració del sentit de sí-mateix mitjançant treball sensoriomotriu. Es tracta d’una modalitat de tractament adreçada als infants amb trastorns greus del desenvolupament en la que el focus d’intervenció és
el cos i les seves possibilitats.
Comunicació i joc. Professionals de logopèdia i psicologia proposen a petits grups d’infants amb afectació
en les àrees de comunicació i relació social dinàmiques d’activitat lúdica que estimulen la cooperació, la
resolució de conflictes, la capacitat simbòlica i la creativitat.

Intervenció en narrativa. Amb l’objectiu afavorir el
desenvolupament de la capacitat narrativa en infants de 3 i 4 anys amb retard de llenguatge i nivell
adequats en les àrees de relació i comunicació.

INNOVACIONS 2014
Sala d’integració sensorial
Formalització i posada en marxa del Conveni amb la
Unitat de Neonatologia d’Hospital de Sant Pau-CDIAP Aspanias
Formació de l’equip de professionals a través del
Dincat del Model d’Intervenció Centrat en la Família.

MIRANT EL FUTUR
Durant 2014 hem anat gestant tres nous projectes i
col·laboracions que desenvoluparem durant el 2015:
►►

Programa de desenvolupament d’habilitats
parentals

►►

Grups de Suport Familiars

►►

Xarxa CDIAP Barcelona

DADES D’ATENCIÓ
Nombre total d’infants atesos 2014: 482

Atenció Terapèutica SAT
QUI SOM
El SAT és un centre terapèutic que neix a Aspanias al 2012 per a la detecció i l’abordatge de disfuncions,
patologies i dificultats d’adaptació a partir dels 6 anys fins a l’edat adulta, així com a l’assessorament i orientació als pares, l’escola i la resta de dispositius de l’entorn familiar. Les famílies poden demanar una beca
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat per finançar l’atenció de l’infant al nostre centre.

ACTIVITATS
►►

Atendre de forma específica i integral les necessitats de cada usuari o grup familiar.

►►

Realitzar un diagnòstic interdisciplinar, etiològic i funcional.

►►

Garantir l’abordatge terapèutic més adequat a les necessitats de cada cas a través dels recursos
disponibles.

►►

Atendre els a infants partir d’un model d’intervenció centrat en la família.

►►

Orientar i donar suport a als familiars/educadors/tutors dels usuaris.

►►

Treballar en xarxa i de forma coordinada amb els diversos dispositius de l’entorn (sanitat, educació, serveis socials…).

►►

Assegurar un equip de professionals experts en les diverses disciplines de treball (psicologia,
logopèdia, pedagogia, treball, social i neuropediatria).

PROJECTES 2014
Infants i adolescents. Hem realitzat intervencions de valoració diagnòstica i tractaments individuals als nens
i les seves famílies en les àrees de psicologia, logopèdia i fisioteràpia infantils.
Població adulta. El tipus d’atenció ha estat dirigida principalment als usuaris de les Llars Residències i els
seus tutors en el format de sessions individuals i grupals de psicologia i de musicoteràpia.

MIRANT EL FUTUR
Valorem les demandes més freqüents en cada especialitat i, per tal de poder arribar a un major número de població, de cara a 2015 prioritzarem el treball
amb la creació d’els següents grups terapèutics
amb nens i nenes:
►►

Grups d’Hemiparèsia i/o Hemiplègia, Fisioteràpia respiratòria, Patologia reumàtica i Psicomotricitat.

►►

Grups de comunicació i relació.

►►

Grups d’alteracions de la parla i de deglució
atípica.

►►

Grups d’alteració de la lectoescriptura i de tècniques d’estudi.

►►

Grups de musioteràpia. Taller de percussió.

A més, volem fomentar la participació dels familiars
en els Grups de famílies de nens amb trastorns del
desenvolupament que es realitzen conjuntament
amb les famílies del CDIAP.

DADES D’ATENCIÓ
Les franja d’edat atesa se situa entre els 6 i els 70
anys d’edat.
En relació al 2013 l’atenció s’ha incrementat en un 80%.
Del total de 47 persones usuàries al 2014, 29 corresponen a noves acollides.
Diurant el 2014 s’han donat 16 beques anuals a infants amb escasos recursos econòmics.

Àrea de Lleure
QUI SOM
El lleure és aquell temps lliure en què es realitza alguna activitat que permet el creixement personal, incloent-hi la relació amb altres persones. Centrant-nos en les persones amb discapacitat intel·lectual, l’accés i
la freqüència en la que poden realitzar el seu lleure es veu limitat per diferents factors. Per això, des d’Aspanias oferim l’atenció i suport necessaris perquè puguin gaudir plenament de l’oferta de lleure convencional
de forma còmoda i satisfactòria.

ACTIVITATS
►►

Vacances. Oferim torns de vacances per Setmana Santa, Estiu i Nadal dividits en dos grups tenint en compte els nivells d’autonomia dels participants i la necessitat de suport dels mateixos.
Així, els grups queden dividits en Autònoms, amb un total de 50 participants, i en Semi-Assistits,
amb 23 participants en total.

►►

Hort urbà. Emprem aquest espai destinat a l’elaboració i manteniment d’un hort urbà per part
d’un grup de persones amb discapacitat intel·lectual en col·laboració amb els veïns i grups socials del barri, com a eina educativa, socialitzadora i terapèutica.

►►

Esplai d’esbarjo. Aquest espai de trobada i reunió de joves i adolescents amb discapacitat intel·
lectual permet deixar de banda les rutines, obligacions diàries i la dependència familiar que es
crea en molts casos.

INNOVACIONS 2014
Augmentant-ne la qualitat i la participació dels usuaris, des de l’àrea de lleure hem seguit oferint els serveis
que havien sigut un èxit durant l’any anterior, com són les vacances i el projecte de voluntariat, i, d’altra
banda, hem engegat dos projectes nous: l’hort urbà i l’esplai juvenil d’esbarjo. Tots dos han estat un èxit i
han donat uns resultats molt satisfactoris, sobretot per als seus usuaris.
Voluntariat: Entenem la figura del voluntari com una persona sensibilitzada en els valors de l’entitat, que
dóna calidesa a totes les activitats en les que participa. El nostre equip de voluntariat està format per 15
persones que participen en les activitats d’oci que organitzem des de les Llars.

MIRANT EL FUTUR
►► De cara a l’any vinent volem seguir treballant en
aquesta línia i, a més:
►► Treballar més exhaustivament per a fomentar la
implicació dels veïns, associacions i entitats del
barri on es troba l’hort urbà.
►► Augmentar el nombre d’usuaris d’esbarjo per tal
que els nois i noies puguin continuar gaudint de
l’espai i de totes les activitats.

DADES D’ATENCIÓ
Vacances Autònoms, 50 participants, Semi-Assistits, amb 23 participants en total.
15 els voluntaris que col·laboren en aquesta tasca.
Hort Urbà: Una mitjana de 10-12 persones usuàries.
Esplai d’esbarjo: 4 persones usuàries.

Llars-residències
QUI SOM
Les Llars-residències estan pensades com un nucli de convivència per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual on poden desenvolupar les seves capacitats i potenciar la seva autonomia en les activitats
de la vida diària com menjar, tenir hàbits de cura personal i higiene, fer desplaçaments i respectar les normes de convivència bàsiques i recollides al reglament de règim intern. L’horari d’atenció complementa el
dels tallers ocupacionals i centres especials de treball.

ACTIVITATS
►►

Activitats lúdiques. Programació mensual d’activitats culturals i d’oci escollides i consensuades
per tots els usuaris de les llars, i que es porten a terme durant els caps de setmana i festius.

►►

Activitats esportives. En la mesura de les possibilitats dels usuaris, durant la setmana realitzen
diferents activitats com ping-pong, natació, gimnàstica i caminar, entre d’altres.

►►

Activitats domèstiques. Participen de l’organització pròpia de la llar i de les tasques quotidianes
com fer el llit, rentar els plats, parar taula, etc.

►►

Hort. Cedit per l’Ajuntament de Barcelona, aquesta activitat possibilita la realització d’activitats
d’horticultura i, a la vegada i molt important, la interacció amb altres persones del barri i d’altres
voluntaris.

PROJECTES 2014
A partir del nostre model d’intervenció social pretenem, a partir d’una avaluació, marcar uns objectius personals i oferir serveis i suports dirigits a la persona, tenint en compte les seves capacitats, preferències, i
fortaleses.

INNOVACIONS 2014
Tenint en compte que la major part de la nostra població se situa entre el 56-65 anys, durant el 2014 un
grup de professionals de les Llars hem pogut realitzar la formació Envelliment i discapacitat, organitzada
per Dincat, que ens ha permès ampliar el coneixement sobre la realitat que comencem a tenir a les llars
amb l’augment de l’edat dels nostres usuaris i de les complicacions associades a aquesta.

MIRANT EL FUTUR
Precisament perquè la nostra població està envellint, volem seguir de prop aquest procés i valorar noves intervencions que ens ajudin a acompanyar-los
en aquesta etapa fent-los partícips i ajudant-los a
veure-ho com un procés natural per el qual hem de
passar tots. En aquesta línia, i per continuar fent un
treball coordinat, és important disposar d’un equip
de professionals estable i format com el que tenim,
ja que els tècnics de les llars són un equip amb àmplia experiència.

DADES D’ATENCIÓ
Total de persones usuàries: 23
Llar I - 6 persones usuàries.
Llar II - 7 persones usuàries.
Llar III - 10 persones usuàries.

Serveis a les famílies
SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESORAMENT
El servei d’atenció i assessorament és un servei especialitzat en discapacitat intel·lectual que s’adreça a
persones individuals, famílies i/o professionals d’altres serveis, tan públics com privats, i que atén consultes
sobre els diversos àmbits de les persones amb discapacitat.
Objectius
Recollir les demandes i orientar, assessorar i tramitar els recursos i serveis adients per a la millor integració
de les persones amb discapacitat, o d’altres professionals.
►►

Derivar les demandes a d’altres serveis com ara assessoria jurídica, servei psicològic, etc.

►►

Desenvolupar projectes destinats a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

►►

Potenciar la xarxa de recursos socials i l’associacionisme com a moviment col·lectiu i de pressió.

Qui pot demanar el servei?
Persones amb discapacitat, familiars d’aquestes persones, professionals, i qualsevol ciutadà o ciutadana
que hi estigui interessat.
Valoració 2014
La demanda d’informació referent a la sol·licitud de places de Llar-residència i com accedir-hi és la més
nombrosa, així com l’assessorament jurídic sobre tramitació d’incapacitat, tuteles i pre-tuteles.
Total de consultes ateses: 20

SERVEI D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA
És un servei de consulta jurídica que s’ofereix a les famílies per tal de que disposin d’uns professionals experts
en la matèria. Aquest assessorament està conduit pel Gabinet d’advocats Gay-Vendrell des de l’any 2009.
Objectius
Assessorament i orientació en diferents tràmits com: incapacitacions, tuteles, donacions, herències...
Total de consultes ateses: 7

Els nostres socis i sòcies
L’ànima de la nostra associació són els nostres socis i sòcies, que amb la seva empenta i treball
constant, moltes vegades invisible, fan que Aspanias vagi creixent i avançant, dia a dia, any rere any.
La gran característica dels nostres socis és la seva constància i fidelitat. La majoria són persones anònimes
que porten molts anys amb nosaltres. És per això que aquesta memòria i totes les demés són una dedicatòria
a tots ells i elles en agraïment a la seva fidelitat.
Aquest any ens han acompanyat un total de 399 socis.
Ara tenim el repte d’ampliar la nostra base social i que totes aquelles famílies usuàries d’algun dels nostres
serveis vagin agafant el relleu.
Necessitem de l’ajut de les famílies, de la força i el recolzament de les famílies amb fills o germans
amb trastorns del desenvolupament o amb diversitat funcional per continuar endavant aquest gran
projecte que és Aspanias.

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

Els comptes clars
Un any més, la crisi s’ha notat a Aspanias. La tendència a la baixada d’ingressos des del 2008 ha continuat.
Si bé l’any 2013 es varen recaptar gairebé 1,6 milions d’euros, aquest any 2014 no ha arribat a 1,54 milions. A
la taula següent podem veure els ingressos generats durant els tres últims anys.

INGRESSOS 2012-2014
1.631.995,97 €

1.593.876,13 €

1.539.487,99 €

2012

2013

2014

La major part dels nostres ingressos provenen de finançament públic, que aquest any ha estat de
1,206.648,64 euros, i que ha suposat un 79,52% del total dels ingressos. Per una part, de la prestació de serveis al CDIAP, concertat amb la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP);
i per l’altra, de la subvenció pública per mantenir el funcionament de les Llars-residències.
La resta d’ingressos ha provingut, principalment, de subvencions i donacions de particulars i d’empreses, amb
un import total de 116.870,92 euros (un 7,83% dels ingressos); de les quotes aplicades als serveis, amb un total
de 171,252,23 euros (un 11,29%); i dels socis, amb 20.639,68 euros, que suposa un 1,36% del total dels ingressos.

Tots aquests ingressos ens han permès
continuar impulsant els projectes i serveis que tenim engegats. La major part es
destinen a la contractació de professionals, amb un gairebé 75% del total de les
despeses realitzades.
A la taula podem observar com s’han aplicat els fons a cada un dels quatre serveis
d’Aspanias, i la seva magnitud dins de
l’entitat. Si bé les despeses dels serveis
de Llars i del Cdiap s’han mantingut en
el temps, la resta de serveis estan tenint
cada cop més usuaris, i per això la contractació de personal també està creixent.

Ingressos
Finançament públic
Subvencions, donacions,
empreses i altres
Quotes serveis
Socis

2,25%

7,24%

Aplicació de fons

15,84%
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses explotació
74,67%

Despeses financeres

Aplicació per serveis
Llars

652.792,83 €

CDIAP

593.052,59 €

SAT

95.147,93 €

Lleure

70.299,95 €

Informació econòmica
ACTIU
2012

2013

2014

ACTIU NO CORRENT

1.173.839,32

1.189.004,31

1.372.105,06

Immovilitzat material

1.715.808,85

1.808.451,74

1.834.594,68

35.525,01

35.428,89

279.032,77

-577.494,54

-654.876,32

-741.522,39

ACTIU CORRENT

733.509,61

1.772.958,00

807.435,59

Clients

132.181,86

60.581,29

116.800,49

Deutors varis

379.290,11

250.049,30

319.705,35

Caixa i bancs

222.037,64

654.891,82

370.929,75

1.907.348,93

2.154.526,72

2.179.540,65

Inversions financieres a llarg termini
- Amortiz. acumulada immobilitzat

TOTAL ACTIU

PASSIU
2012

2013

2014

PATRIMONI NET

808.629,39

1.089.912,87

1.206.441,63

Reserves

468.418,87

468.418,87

468.418,87

Resultats d'exercicis anteriors

135.869,17

216.978,82

468.586,15

Resultats de l'exercici

81.109,65

251.607,33

131.252,61

123.231,70

152.907,85

138.184,00

768.412,04

678.186,80

601.509,98

16.902,94

0,00

0,00

736.387,71

663.065,41

586.165,75

15.121,39

15.121,39

15.344,23

330.307,50

386.427,05

371.589,04

161.176,01

161.176,01

161.176,01

Deutes a c/t amb entitats de crèdit

71.183,32

73.678,55

76.924,53

Altres deutes a curt termini

7.936,65

7.923,86

18.099,37

90.011,52

123.648,63

100.389,13

20.000,00

15.000,00

1.907.348,93

2.154.526,72

2.179.540,65

Subvencions i donacions de capital
PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit
Altres deutes a llarg termini
PASSIU CORRENT
Provisions a curt termini

Acreedors comercials
Ingressos anticipats
TOTAL PASSIU

COMPTE DE RESULTATS
2012

2013

2014

1.631.995,97

1.593.876,13

1.539.487,99

834.417,80

838.051,55

847.327,99

22.523,30

21.721,79

20.639,68

Subvencions púbiques

625.021,29

553.407,34

572.992,75

Donacions

116.456,04

48.853,47

40.519,80

9.253,69

7.830,67

10.518,92

INGRESSOS
Ingressos serveis i prestacions
Quotes socis

Subv no públiques
Altres ingressos

11.715,00

Reversió deute

99.687,46

Excés de provisió
Subvencions de capital
DESPESES

6.050,00
24.323,85

24.323,85

29.723,85
1.381.051,19

1.516.625,84

1.311.154,74

Aprovisionaments

86.629,89

99.791,06

95.851,15

Despeses de personal

984.413,15

954.997,13

988.783,82

Altres despeses d'explotació

190.601,53

178.984,77

209.770,15

Dotació per a amortitzacions

74.705,80

77.381,78

86.646,07

Pèrdues per impagaments

99.687,46

0,00

0,00

Deteriorament per enajenacions

80.588,01

0,00

0,00

115.370,13

282.721,39

158.436,80

587,29

1.251,41

2.579,33

Despeses financeres

34.847,77

32.365,47

29.763,52

RESULTAT BAI

81.109,65

251.607,33

131.252,61

RESULTAT DE L'EXERCICI

81.109,65

251.607,33

131.252,61

RESULTAT D' EXPLOTACIÓ
Ingressos financers

Auditoria

Agraïments
Ajuntament de Barcelona, Barcelona Pla Buits, Màrqueting i events Abstract, Fundación Maria Teresa Rodó, Ramon
Molinas Foundation - RMF, miaportación.org, Obra Social La Caixa, Caixa Bank, Dincat, FEAPS. Confederación
Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, Unió Catalana
de Centres d’Atenció Precoç - UCCAP, Universitat Oberta de Catalunya, Laboratoris ESTEVE, Fundació Privada
Ferrer Eguizábal, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Departament d’Economia
i Coneixement, Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Fundación Inocente
Inocente , Fundación María Francisca de Roviralta, Diari Ara.

Mantenim convenis amb
Once, Hospital de Sant Pau, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Femarec, Fundació Pere Tarrés, Universitat Blanquerna, Universitat de VIC, GAES, Instituto
superior de estudios psicológicos, Universidad El Rosario – Colombia,

Volem agrair a totes les entitats, organismes públics, fundacions i empreses privades que ens estan donant suport en
aquest gran projecte que és Aspanias, i que gràcies a elles estem construint un món millor, una societat més solidària
i una esperança de vida més digna i amb més qualitat per a tots els nostres usuaris i usuàries.

C/Enamorats 109-115 baixos
08026 Barcelona
Tel. 93 487 22 77
aspanias@aspanias.org · www.aspanias.org

