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Presentació

L’Atendis al Dia és una revista semestral que pretén ser un
“informatiu per acostar el dia a dia” de l’entitat.
Un semestre que començava amb activitats habituals als
diferents centres, i a nivell d’entitat, entre altres, amb la
preestrena d’una pel·lícula el febrer basada en una història real
colpidora on les persones amb autisme són les protagonistes.
Al cap de pocs dies però, tota la dinàmica dels centres i de
l’entitat es va veure capgirada pel que descric com un “huracà”
en forma de pandèmia per la Covid-19.
En les properes pàgines trobareu l’apartat A Fons - La Memòria
de la Pandèmia a ATENDIS i un apartat Coneixem on
professionals, familiars i persones ateses als diferents centres de
l’entitat ens comparteixen les seves vivències i reflexions.
A l’apartat Col·laboracions els noms de tantes empreses i
persones que han donat suport i mereixen tant d’agraïment.
A mitjans de març per Decret, el centre de dia l’Aplec tancava les
seves portes; el Servei d’Inserció Laboral Taina reconvertia el
format d’atenció als i les alumnes; i els 4 centres residencials
(Aral, Bauma, Casal i Jacquard), cases de 145 persones,
quedaven confinats.
En el moment del confinament però, tot i que encara no ho
sabíem, el virus ja havia entrat i provocaria un brot que es podria
controlar a Jacquard i un brot molt intens i dolorós al Casal Can
Rull. Tot això, enmig de falta d’equips de protecció que
l’administració s’havia compromès a proveir de forma
centralitzada i un escenari generalitzat de desconcert i tensió,
especialment del sistema sanitari i de les administracions
públiques referents.
Al pensar en aquelles setmanes tant intenses m’emociono...
Pensant en la lluita de les persones usuàries que han passat la
Covid; les que ens han deixat sense poder fer comiat; les que
amb tanta necessitat de sortir han aguantat tant; la seva
capacitat d’adaptació. Penso en les angoixes i el patiment de les

famílies que si bé sempre les tenim molt presents, ens vam haver
de centrar-nos en els seus familiars i de ben segur, en ocasions,
haguessin necessitat més temps. Penso en com la Junta i el
Patronat va moure “cel i terra” per a aconseguir o cosir
mascaretes, gel, i donar suport en tantes i tantes gestions que
han sigut necessàries... en la impressionant resposta de tantes
empreses, persones de l’entorn Atendis i persones que ni tan
sols coneixíem, a la crida de material i suport econòmic.
I en especial en els i les professionals que tot i les pors i el
cansament hi han estat amb més entrega i permeteu-me dir i el
“cor” que mai, sent en tot cas la Covid qui les ha apartat.
Diuen que coneixes realment a les persones en moments
complicats i us asseguro que la resposta de l’equip de
professionals, DES DE TOTS ELS ÀMBITS I DEPARTAMENTS
ha estat increïble. ORGULL D’EQUIP!
Quan escric aquest editorial estem entremig de dues aigües, per
una banda pendents d’aclariments per part de l’administració
per a implementar alguns aspectes de la denominada represa
específica pels nostres serveis que comporta ampliar contactes
i per tant més risc. Per altra banda amatents a l’evolució dels
rebrots que es van acostant i el pla de contingència associat a
aplicar. I molt de respecte per un virus que és nou, per
l’evidència que les persones dels nostres centres són molt
vulnerables no només per les patologies que puguin tenir, sinó
sobretot perquè en la majoria de casos no poden
autoprotegir-se amb les mesures preventives bàsiques com l’ús
de mascareta o l’autovigilància i comunicació de símptomes.
A la vegada confiança amb la responsabilitat de les
famílies/persones que puguin tenir contacte i en el compromís
de l’equip i entorn d’Atendis.
I esperança en la capacitat humana, en la investigació...
Esperança que ENS EN SORTIREM!
Montse Estrada
Gerent ATENDIS
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La memòria de la pandèmia a Atendis
Cronologia d’un fet històric

A l’apartat A Fons d’aquesta edició deixem constància de manera ordenada dels fets que s’han anat succeint des de que
es va declarar l’Estat d’Alarma fins ara, on estem iniciant la fase de represa, fent recull i memòria del que el pas de la
Covid ens ha deixat i segueix deixant.
Hi hauria molts punts de vista per a enfocar-ho, però optem per a ordenar cronològicament els fets i els moments viscuts
que creiem més destacats.
28/02/2020
S’inicien les mesures preventives d’higiene a tots els centres.

14/3/2020 - Entrada en Vigor Real Decreto 463/2020
de Declaració d’estat d’alarma

11 i 12/03/2020
Comunicació tant a famílies/tutors com a equip de professionals de les accions preventives i de canvis de dinàmiques a
centres, en base a protocols i directrius marcades per les
autoritats competents.
Donades les informacions sobre l’evolució dels contagis i de
l’imminent declaració de l’Estat d’Alarma i seguint les indicacions rebudes per part de les autoritats competents es procedeix a:
Tancament del Servei d’Atenció Diürna l’Aplec

14/3/2020
Arrel de les informacions rebudes i per presentar simptomatologia i/o ser contacte directe amb persona positiva de Covid19 del
Centre Ocupacional extern, es duen a terme els primers
aïllaments preventius al centre residencial Aral i a la Llar-Residència Jacquard.

Suspensió de l’activitat presencial i grupal al Servei d’Inserció Laboral Taina
- Suspensió temporal de les formacions presencials i els
seguiments a les empreses.
- Suspensió temporal de noves entrevistes i tutories de
seguiment.
- Suspensió de la prospecció a noves empreses.
Confinament als centres residencials Aral, Bauma i Casal
Can Rull.
- Suspensió de les visites i les sortides amb les famílies/tutors
- Suspensió de les estades a domicili familiar
- Suspensió de les sortides i activitats exteriors als centres
- Accés restringit de persones externes a centres, suspenent serveis opcionals, pràctiques i voluntariat i adaptant
les activitats internes. Només s’admeten les entrades
imprescindibles de professionals o aprovisionaments i la
realització de reparacions indispensables.
- Canvis en la dinàmica habitual interior a centre: sectorització per plantes/unitats de convivència, limitació d’ús
d’espais comuns, activitats grupals modificades...
Confinament a la Llar-Residència Jacquard. Atès el tancament dels centres ocupacionals i Centres Especials de
Treball externs, l’atenció a la llar passa a ser de 24h.

Activació de les publicacions a Web i Xarxes Socials amb
informació puntual sobre la situació als centres de l’entitat amb
la voluntat de reforçar al màxim les vies de comunicació i oferir la
màxima transparència.
Així mateix s’estableix un reforç comunicatiu general a través
d’altres vies com activació de videotrucades o vídeos periòdics
grupals que es realitzen en la mesura del possible des dels
centres.
15/3/2020 - 17/3/2020
Arrel d’un brot important localitzat a un taller ocupacional amb el
que persones ateses a la llar estan vinculades, es realitzen les
primeres proves PCR i es confirmen 2 persones positives a la
Llar-Residència Jacquard que presenten simptomatologia lleu.
En dies posteriors es detecta un nou positiu a la llar que
finalment requereix ingrés hospitalari.
19/3/2020
Es realitza prova PCR a una persona usuària del centre Aral, que
es manté en aïllament, per haver estat contacte estret al centre
ocupacional. La PCR dona un resultat positiu però la persona
resta en tot moment asimptomàtica.
20/3/2020 • Centre Casal Can Rull
En aquesta data es detecten els primers símptomes d’una persona usuària al centre on malauradament hi haurà un brot important que, pel seu
abast, detallem en una apartat especial després
de la cronologia.
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22/03/2020
Primer aïllament preventiu d’una persona atesa al centre Bauma
per presentar simptomatologia compatible amb la Covid19.
Bauma, tot i no patir, sortosament, un brot com el que es
descriurà al Casal Can Rull, donada la polipatologia de gran part
de les persones ateses al servei, es duran a terme, freqüentment, aïllaments preventius. Això posarà de manifest la gran
capacitat de tot l’equip per tal de reorganitzar els espais i de
modificar substancialment la dinàmica de centre.
Algunes persones usuàries realitzen el confinament al domicili
familiar. Aquest fet, fa important la creació i activació d’un protocol molt concret amb una sèrie de condicionants estrictes per tal
de possibilitar el retorn d’aquestes persones a Bauma (el seu
centre i domicili habitual).
24/3/2020
La provisió de material que hauria d’arribar centralitzada des de
les administracions públiques (Ministerio i Generalitat) no està
arribant.
Intensificació i denúncia visible als mitjans de comunicació
nacionals (RAC 1 i TV3) i locals posant de manifest la necessitat
urgent de material de protecció tant a ATENDIS com del sector
en general. En paral·lel, gestió molt intensa liderada per Junta i
Patronat de l’entitat i de crida URGENT per a aconseguir Material de Seguretat i Protecció. Impressionant resposta de donació
de material (d’higiene, sanitari, de protecció, de seguretat) i gran
xarxa de persones que han confeccionat material (mascaretes,
gorros, mascaretes amb impressió 3D, pantalles protectores,
etc.).

Professionals Casal Can Rull amb Equips de Protecció Individuals (EPI)

11/4/2020
Seguint amb la línia de crida de suport i col·laboració es fa el
llançament d’iniciativa de captació de fons per a fer front a la
gran despesa de material de seguretat, higiene i protecció, així
com de l’increment de contractació de professionals.
A través de la Campanya “MI GRANO DE ARENA” i altres donatius s’aconsegueixen recursos per import superior a 25.000€.
Es segueixen fent gestions pro-actives de presentació a convocatòries d’ajudes per compensar els sobre costos econòmics
que ha generat i segueix generant la pandèmia.
21/04/2020
Segons el Decret Llei 13/2020, del 21 d’abril els centres residencials queden adscrits al Departament de Salut. Això provoca una
sèrie de canvis importants amb un rol més actiu per part dels
EAPS de referència, qui tenen poder de decisó en diversos
aspectes com per exemple, els aïllaments preventius, les autoritzacions de retorn de domicili o d’ingressos, la valoració sanitària
dels plans de contingència, etc.
29/4/2020
Es realitzen tests massius a totes les persones ateses i professionals dels serveis residencials de l'entitat (excepte Casal Can
Rull on, donada l’afectació, ja s’havien fet anteriorment) en
coordinació amb CUAP CAP II Sant Fèlix i dutes a terme per
persones voluntàries de l’ONG OpenArms.
Es dona un sol cas positiu que es manté asimptomàtic, en una
persona atesa al centre Aral.

Tests massius amb Open Arms
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28/5/2020
Publicació del Pla de Desescalada en àmbit residencial per part
del Departament de Salut i del Departament de Treball, Afers
Socials i Família. Destacar la forta implicació des d’Atendis a
través de les Federacions del sector (Coordinadora de Centres
de Profunds i DINCAT) en grups de treball per a fer aportacions
a la Generalitat en l’elaboració del Pla.
4/6/2020
Publicació de la Guia per a la reobertura de serveis d’atenció
diürna de l’àmbit de discapacitat que ens marca el plantejament
tant de reobertura del centre APLEC com de reactivació de la
dinàmica ocupacional de les persones de la Llar-Residència
Jacquard.
7 i 12/06/2020
Elaboració de Vídeo reivindicatiu per part d’Atendis així com de
tot el sector de la discapacitat, reclamant els recursos a l’Administració per a dignificar l’atenció a les persones i les condicions
dels i les professionals. Destacar també, la pro-activitat a nivell
del sector davant de l’administració per a aconseguir incloure
els i les professionals del col·lectiu en la gratificació econòmica
prevista pel sector sanitari. En paral·lel, el 30 de juny, l’entitat a
títol propi, porta a terme un reconeixement econòmic a tot
l’equip humà així com al personal de serveis externs.
8/6/2020
Coincidint amb l’entrada a la Fase II del Pla de desescalada,
s’inicien les visites de familiars/tutors als centres residencials
amb cita prèvia i amb les mesures de seguretat i protecció
establertes.

Visita al centre Bauma

12/6/2020
El Servei d'Inserció Laboral Taina reprèn parcialment algunes de
les seves activitats presencials. S'inicien per exemple, les entrevistes presencials a persones participants del programa SIOAS
2020 (Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a
la inserció de les persones amb discapacitat intel·lectual o
trastorns de la salut mental).

19/6/2020
A la Llar-Residència Jacquard s’inicien les sortides terapèutiques tutoritzades per la Llar després de gestionar l’autorització
específica per part de les autoritats competents. Les sortides
són diàries i de totes les persones ateses, en grups reduïts i
acompanyades per personal del centre.
23/6/2020
Després d’un treball molt intens per part de tot l’equip tècnic i
directiu, es fa entrega dels Plans de Contingència que pretenen
ser els plans operatius davant un possible rebrot. Revisió
constant per tal de poder incorporar les millores marcades pels
propis protocols o indicacions rebudes i recollides en formacions
o reunions específiques. Plans en revisió per part de les autoritats competents (EAP-Equip d’Atenció Primària, Salut Pública i
Departament de Treball, Afers Socials i família).
29/6/2020
Aprovada la proposta de represa d’activitat per part del Centre
ocupacional CIPO, s’activa certa dinàmica de taller ocupacional
a la pròpia llar.
Un/a professional de CIPO es desplaça a la llar en horari de
9-13h, de dilluns a divendres per a desenvolupar les tasques
pròpies i enfocades al Servei de Teràpia ocupacional en el que
participen 7 de les persones ateses de la Llar-Residència
Jacquard.
1/7/2020
Reobertura Parcial del Servei d'Atenció Diürna Especialitzada
l'Aplec amb marc horari habitual (9h-17h) però amb una dinàmica diferent. Espais més amplis i sectoritzats per a garantir les
mesures de distanciament i seguretat adequades.
Oferiment inicial de fins a 24 places en una primera etapa fins el
10 de setembre, que han demanat finalment 18 persones. Es
treballa en l’adequació dels espais que permetin a partir del 14
de setembre, respondre a les 36 places de les que disposa el
centre.
9/7/2020
Pendents dels aclariments sol·licitats tant a nivell d’Atendis com
del sector en relació al “Pla sectorial de represa de la normalitat
en l’àmbit residencial” publicat per la Generalitat el 29 de juny i
que ha de marcar el nostre marc de la “nova normalitat”.
Restem també a l’espera de desbloqueig per part de l’Administració per saber com procedir amb protocols de nous ingressos.
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CENTRE CASAL CAN RULL

20/3/2020
Inici de símptomes d’una persona usuària al centre. Tot i els
aïllaments i seguiment dels protocols, dia a dia i de forma molt
ràpida s’afegeixen persones ateses amb símptomes compatibles. Destaquem el circuit àgil des de CUAP Sant Fèlix per a fer
proves PCR que van confirmant positius.
27/3/2020
Davant l’escalada de casos, s’aconsegueix que es facin tests
massius a totes les persones ateses.
En paral·lel, s’agilitzen les gestions coordinades des d’Atendis,
Administració (Departament de Salut i de Treball, Afers Socials i
Família), EAP Can Rull-Parc Taulí per a avaluar la situació del brot
i valorar les opcions de suport i de possible trasllat parcial a un
dispositiu alternatiu per donar “pulmó” al centre, molt saturat a
nivell assistencial.
El mateix dia, una primera professional inicia simptomatologia
que es confirma Covid19 positiu. L’aniran seguint fins a 20
professionals més (ATE’s, equip tècnic i directiu i administració).
L’equip de treball queda molt debilitat, però l’extraordinària
predisposició dels i les professionals i algunes noves incorporacions van fer possible continuar donant l’atenció apropiada.

20/4/2020 i 23/04/2020
Davant la millora evident de les persones usuàries que es troben
a l’Hospital Temporal-Verdi i després de fer-los les proves PCR
corresponents, es confirma, que ja han superat la malaltia.
Davant l’imminent retorn de les persones ingressades, es realitza
una nova neteja i desinfecció d'espais al centre per part de
Protecció Civil i dels Bombers de Sabadell.

31/3/2020 i 08/04/2020
Tests massius a totes les persones ateses al centre. La realització
de les proves del 31/03 i del 08/04 confirmen que de les 39
persones usuàries a centre en el moment del confinament, 38
són positives en Covid19.

30/4/2020
Amb els resultats de les últimes proves realitzades, es confirma
que al Casal Can Rull totes les persones que es troben al centre
ja són negatives en Covid19.

01/04/2020
Primera derivació-ingrés hospitalari. Més enllà dels controls,
seguiment i tractaments mèdics específics a centre, es fa una
gestió molt intensa per a activar la derivació en cas d’agreujament de simptomatologia o segons els resultats de proves
diagnòstiques-Raigs X.
Entre el 31 de març i el 13 d’abril es fan un total de 14 derivacions
que impliquen, en tots els casos, ingrés hospitalari.
Malauradament tres persones no poden superar la malaltia. La
resta van tornant progressivament entre abril i inicis de maig,
excepte una persona que requereix un ingrés més llarg.
3/4/2020
Fruit de totes les gestions realitzades, es dur a terme el trasllat de
10 persones amb Covid19 positiu a l’equipament alternatiu
Hospital temporal ubicat a l’Hotel Verdi de Sabadell amb presència de professionals Atendis i suport de l’Ajuntament. Paral·lelament s’efectua una neteja i desinfecció integral per part de
Protecció Civil i dels Bombers de Sabadell a centre amb la finalitat
de reduir-ne la càrrega viral.

Higienització Integral del Casal Can Rull

24/4/2020
Activació del dispositiu de retorn de les 10 persones usuàries
Hotel Verdi a Casal Can Rull.

5/5/2020
Es dur a terme la última fase d'higienització d'espais per a
assegurar i eliminar qualsevol possible càrrega viral existent.
14/5/2020
Alta hospitalària de la última persona ingressada a l’Hospital Parc
Taulí de Sabadell.
19/06/2020
Una vegada dut a terme el protocol i realitzats els passos
establerts, es dona el primer retorn a centre des de domicili
familiar al Centre Casal Can Rull, fent aïllament preventiu de 14
dies.
29/6/2020
Re-incorporació de la última de professional en aïllament domiciliari, després de superar la Covid19.
Aquest és un resum dels fets destacats de forma cronològica. Al d’arrere de cadascun d’ells, un seguit d’intenses
vivències, sentiments, pors, plors i rialles que ens han
acompanyat i acompanyen en aquest camí.

Coneixem...
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Persones properes i vinculades a l’entitat per conèixer les seves experiències des
de l’establiment de l’estat d’Alarma fins a la nova etapa de represa. Famílies,
professionals i persones ateses ens expliquen com han viscut tota aquesta situació al voltant de la pandèmia i de la crisis sanitària de la Covid19.

Montserrat Puigdomènech

Responsable higiènic-sanitària del centre Casal Can Rull
De tant en tant, sentia rumors, algú que deia que quelcom
vindria i no seria bo.
De tant en tant, escoltava científics que deien: “no són rumors,
que són veritats i cal preparar-se”.
De tant en tant, escoltava que els algoritmes matemàtics ho
certificaven.
Però sovint, molt sovint, observava que no s’atenia.
Ara ja no tinc temps. Ha vingut i no puc escoltar. S’ha instal·lat al
món. S’ha instal·lat al nostre petit món, poc a poc, silenciosament, fins convertir-se en sorollosament, arrasa amb tot i
tothom. Es ràpid i feroç, fa mal.
Agafes totes les teves pors, angoixes, cansament, plors i
tristesa, i més cansament… Ho tanques tot hermèticament
darrera la porta tallafocs de casa, amb pany i clau.
Cada matí, abans de sortir, la mires de reüll. Saps que està posat
tot a pressió. Penses: “rebentarà i s’escamparà per tots els
teus porus”. Però, no ho va fer.
Hem treballat de valent, procurant donar el màxim de nosaltres,
físicament i emocionalment. Els nois i noies han passat no
només la malaltia, sinó moments de molt desconcert (per dir-ho
suaument), però amb la vostra actitud (teva, meva, de dins, de
fora) ho han revertit i han sentit seguretat i estima.
Cadascú tindrà gravat al cervell els seus propis moments,
segurament tardarem a sobreposar-nos del tot. Dels que hi són
i dels que ens han deixat. Jo no ho oblidaré mai.
No oblidaré mai els vostre coratge, valentia, companyonia i
recolzament. Tot plegat va fer possible "la màgia" que ens va
convertir forts com roques.
No oblidaré mai, el no abaixar els braços i dir-me: "Montse, si em
necessites, truca'm" abans de marxar de vacances i constantment.
No oblidaré mai, cadascuna de les persones en els seus
aïllaments. Unes fregaven a consciència abans/mentre/després
amb lleixiu al màxim, altres muntaven una festa al seu cau
perquè estaven espantats. Altres et deien sovint que "tot està
bé" per tranquil·litzar.
No oblidaré mai, els vostres vermuts, berenars, rialles i les ganes
contingudes d'abraçades per donar-nos més força.
No oblidaré mai, la generositat de les ajudes externes i les
paraules de consol, de reforç.
No oblidaré mai, les immenses ganes de retrobar-nos amb els
que varen tenir que parar. De saber que estan bé.

Sentiments creuats. D’una banda
l’immens orgull de la lluita, del riure i
plorar a la vegada amb companys,
l’alegria amb les bones notícies i els
plors quan no ho són. Immens
orgull dels nois i noies, per lo forts i
valents que han sigut, i són.
Immens agraïment als que quan
arribes a casa no exigeixen, només
et cuiden i accepten... i la penetrant
tristesa del silenci, del lloc buit, de
no haver pogut fer-hi més.
No s'ha acabat, és complex i caldrà temps.
M'enduc un sentiment molt íntim, difícil d'explicar. La complicitat, la
pertinença, les arrels, l’escalf i el suport. El mimaré i conservaré
com un tresor.
Que si hem après alguna cosa? Que si canviarà alguna cosa? Difícil
resposta. El que tinc clar és que, si cal, hi serem. De que la unió
sempre és millor. Som a un gran grup!

Esther Vidal

Professional d’atenció directe del centre Aral amb una experiència
de més de 30 anys, ha treballat a diversos centres de l’entitat.
Creus que has/hem après a apreciar les coses d'una nova
manera?
El confinament ha fet que ens replantegem moltes coses que no
havíem contemplat amb anterioritat. Les petites coses que
estàvem acostumats a fer i que ara no hem pogut viure s'han trobat
a faltar més que mai, com per exemple poder anar a veure
familiars. Això també ho han patit els nois i noies del centre i les
seves famílies, fent-nos veure que hem de valorar més tot el que
ens envolta, encara que estiguin sempre presents a les nostres
vides perquè un dia poden deixar d'estar-ho.
Com has viscut el confinament des de l'àmbit professional i
personal? Com t'ha afectat? S'ha vist alterat el teu dia a dia?
L'aparició del SARS-CoV-2 a les nostres vides ha causat un gran
canvi en tots els aspectes que ens envolten. Evidentment, l'àmbit
professional també s'ha vist afectat ja que hem hagut de realitzar,
en molt poc temps, grans modificacions en les condicions de
treball. Hem modificat la vestimenta, hem variat les activitats, hem
deixat d'utilitzar els vestidors, hem aturat les visites de familiars i les
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Rosa Maria Blancafort

Mare d’una persona atesa al centre Bauma
La COVID-19 va irrompre a les nostres vides sobtadament. Des
del primer moment que vaig començar a intuir que el problema
era greu, seriós, de dimensions desconegudes i incert, el primer
que em vaig plantejar va ser què era el millor per l’Oriol, com
actuar... deixar-lo al centre o portar-lo a casa?

sortides fora del centre... Tot això ha provocat un augment
d'ansietat en els moments més tensos, ja que no és fàcil ni pels
usuaris del centre ni pels treballadors. Ha estat una adaptació
molt dura però ho hem tirat endavant de la millor manera que
hem pogut.
A nivell personal va relacionat amb el que he comentat. La
pressió a la que ens hem vist sotmesos durant la jornada laboral
ha provocat intranquil·litat, estrès, mal humor i sensació d’impotència. A més, degut a tots aquests factors juntament amb el risc
inherent de la professió, ha pogut afavorir que tingués una
incidència de conducta amb una persona atesa, fet que va
augmentar l'angoixa i el neguit. En quant a limitacions causades
pel virus, com moltíssima gent, he patit la pèrdua d'un familiar i
no he pogut acomiadar-me'n. Considero que és una de les
principals coses que mai hem pensat que poguessin passar i per
això ens ha xocat tant a tots.
Reflexió personal
Com ja he dit al principi, la situació ha estat molt dura per a
tothom. Qui més qui menys ha vist com quedava afectat el seu
dia a dia i ha tingut dificultats per enfrontar-se amb aquests
canvis que no s'esperava.
La gran majoria de persones estem vivint sota una rutina en molts
aspectes de la nostra vida i, per tant, quan hi ha algun canvi (o
mancança) d'alguna d'aquestes coses, és molt difícil fer-li front
perquè ja estem acostumats a que ens acompanyi sempre.
És per això que la situació ens ha superat.
No estem acostumats a no poder fer tot allò que fem sempre, a
no poder veure els nostres familiars, a treballar amb aquesta
pressió afegida, a no poder sortir de casa amb llibertat i a viure en
aquesta situació.
Tot i així, en consonància amb el que he anat dient, també cal dir
que gràcies al virus ens hem adonat de la gran importància que
tenen moltes altres coses per a nosaltres i que no sabíem. Ha
hagut de venir una pandèmia per fer-nos veure la transcendència
de tot el que ens envolta.

Desprès de sospesar les opcions vaig decidir que el millor per a
ell era que es quedés a Atendis, ara casa seva, i que pogués
continuar les seves rutines amb els companys, companyes i amb
els seus cuidadors... Aviat, però, em vaig adonar que el que
pensàvem que en un principi seria de dues o tres setmanes,
s’allargaria en el temps molt més del que haguéssim volgut.
Vam viure dies tensos i difícils. La magnitud d’aquesta pandèmia
era i és greu. Per tot això em vaig conformar en anar mantenint
contacte telefònic amb el Centre, atenta sempre a les seves
explicacions i respectuosa amb les mesures adoptades que,
malgrat ens podien semblar en un principi dures, el temps ha
demostrat que van ser i segueixen essent encertades pel benestar de totes les persones usuàries i de les seves famílies.
Moltes vegades, en rebre els vídeos setmanals, em preguntava
com el personal del Centre estava vivint aquesta difícil realitat.
M’agradava recordar la qualitat humana que sempre m’han
mostrat, la seva alegria contagiosa i la seva estima cap a l’Oriol i
a tots els seus companys i companyes. Això em tranquil·litzava i
em refermava la sort que tenia de poder comptar amb la tasca
d’Atendis. La meva confiança en saber que ell i totes les persones usuàries estaven bé ha estat molt important per a poder
apaivagar el desig de veure’l, abraçar-lo i compartir el seu
somriure, sabent que aquesta llarga separació ha estat fonamental per a ell, per a nosaltres i per a tothom. El retrobament ha estat
molt emotiu tant per a mi com per a ell i he pogut constatar amb
satisfacció la normalitat amb la que ha viscut aquests mesos.
Com a mare, aquest és el millor regal.
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Sóc conscient que el problema no ha acabat pas i ara que hem
començat les visites amb cura i cautela, valoro molt positivament
les mesures de prevenció presses i que ens obliguen, com a
famílies, a prioritzar el bé comú i col·lectiu.

Com a pares estem preocupats per no saber què li passa pel
cap, quins són els seus sentiments. Han estat molts canvis
sobtats a la seva vida. I encara a dia d’avui no coneixem quines
conseqüències a mig o llarg termini poden sorgir.

Esperem que ben aviat puguem celebrar tots junts i juntes,
professionals, famílies i persones usuàries, la superació total
d’aquest virus que ha capgirat les nostres vides.

El confinament l'hem viscut amb relativa normalitat, tenim la filla
gran, el seu marit i les dues netes a la casa del costat i l'hem
viscut com a una sola família.

Maria Teresa Font i Salvador Garcia

Mare i pare d’una persona atesa al centre Casal Can Rull
El 8 de març vam anar a Roquetas de mar (Almería) per gaudir
d'una setmana de vacances. Per aquelles dates ja sentíem parlar
del Coronavirus. De fet, tots els dies que hi vam ser ja escoltàvem
per ràdio l'evolució de la malaltia. Però el dia 12 de març, quan la
Carme ens va trucar per dir-nos que quedaven suspeses les
visites als residents ja vam veure que la situació empitjorava a
marxes forçades. També es van suspendre les classes presencials a les escoles.
A la vista de l’alarma que s'anava creant vam decidir avançar la
nostra tornada cap a casa el divendres 13, en lloc del diumenge
15 com teníem previst.
L'impacte de la Covid, en l'àmbit professional no ha tingut
incidència ja que ambdós estem jubilats.
Des del punt de vista personal, a partir del dia 15 ens vam quedar
tancats a casa, i nomes sortíem cada 15 dies (sols un de nosaltres) per anar a comprar. La sensació, a més d'estranya, era de
molta angoixa i por, molta por. De fet en tornar del súper, netejàvem amb lleixiu tots els productes que es podien abans d'anar a
la nevera o al rebost. La resta es quedaven al garatge fent una
mena de quarantena. I la persona que havia sortit, anava de cap
a la dutxa. I la roba a la rentadora.
El fet de no poder veure la Marta va ser, i encara és, molt dur. I
més després que donés positiu al test de la Covid. No sabíem
cap on ens portava ni cap a quin final. Ella el va passar de forma
lleu, encara que les seqüeles en són ben presents.
Tot i que les darreres proves van sortir negatives continua
mostrant signes de cansament i apatia. Però va millorant dia a
dia. Cal pensar que la van diagnosticar el 24 de març, i ja han
passat més de tres mesos.
Va estar en aïllament 3 setmanes al Casal. Va ser traslladada a
l'hotel Verdi, 3 setmanes més d’aïllament i tancada en una
habitació. I en tornar al Casal unes quantes setmanes més
d’aïllament. En definitiva, va veure com de cop i volta tot el seu
voltant es transformava; els pares deixant d'anar a buscar-la per
passar el dia a casa, el personal tot d'una apareix amb mascaretes i roba protectora desconeguda per a ella. Que tota la tranquil·litat de la rutina del dia a dia se n’havia anat en orris.

Demaneu si hem après a apreciar les coses de diferent manera,
nosaltres creiem que si. Hem tingut un munt d’hores per reflexionar. Hem sabut de la mort de persones conegudes i del contagi
d’uns quants amics, i a més ho hem patit en primera persona
amb la Marta.
Però a la vista està que no tothom ha après la lliçó. Només cal
veure fotos i vídeos que circulen per les xarxes o passejar pels
carrers per veure que, malgrat tot, encara hi ha gent que no s'ho
pren seriosament, amb el risc que aquesta actitud comporta per
a ells mateixos i per a la resta de persones amb les que tenen
contacte.
En quant la reflexió, potser és encara molt aviat per fer-la. El virus
continua ben present entre nosaltres. Només quan l’hàgim
vençut, amb vacunes o tractaments, només després, en podrem
fer la valoració i posterior reflexió.
La part positiva, si és que se'n pot dir així, ha estat el retrobament
amb la Marta. El dia de la revetlla de Sant Joan va ser el primer
dia que hi vam poder anar i va ser molt emotiu per a tots dos.
Volem, des d'aquest escrit, agrair i posar en valor tota la professionalitat i capacitat de treball i patiment que els treballadors/es
han demostrat en tot moment. Fent la seva tasca en unes condicions extremes. I que dins de les seves possibilitats ens mantenien informats de com evolucionava la situació.
I també, un record per a les persones que no van poder superar
la malaltia i que, malauradament, ja no estan entre nosaltres. I fer
arribar paraules d'ànim i suport per als seus familiars.
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Josep M. Bosch i Vidal

Pare d’una persona atesa al Servei d’Atenció Diürna l’Aplec i
assessor i col·laborador de l’entitat.
Com heu viscut l’impacte de la Covid des de l’àmbit
professional? I des del personal? Com t’ha afectat? S’ha
vist alterat el teu dia a dia?
La vida, tant a la Marta com a mi se’ns ha alterat totalment: tots
dos hem teletreballat (jo hi tenia més costum i la meva professió
m’ho permetia més, i ella ho ha passat pitjor, ja que és professora
i aquest ha estat un dels sectors més castigats pel confinament);
al tancar el centre de dia, hem tingut el Roger a casa, amb la
tranquil·litat que suposa tenir-lo protegit en els pitjors moments
de la pandèmia, però també essent molt dur per ell tanta rutina i
tan poca socialització. A més ens vàrem quedar sense suports a
casa, fins que no vem poder minimitzar el risc de contagi.
Resum: tots dos teletreballant i atenent el Roger, que demana
atenció 24h al dia, durant un mes i mig. Molt dur pels tres, però
sempre acabes traient forces d’on penses que no en queden,
aquesta és la lliçó que mai s’ha de perdre de vista.

Creus que has après/hem après a apreciar les coses d’una
nova manera?
Hauríem de fer-ho. I em preocupa que no sigui així. Ara mateix, el
relaxament general en temes com les mascaretes i la distància
social em fan pensar que no hem entès que en només tres
mesos han mort milers de persones. I si no tenim disciplina social
suficient, al final els governs usen la por, que s’ha mostrat molt
efectiva, però és un desastre radical.
Reflexió personal de la situació viscuda
Doncs que som fràgils. A nivell individual o familiar, els que tenim
usuaris a Atendis això ja ho sabem, per vivència personal. Però
aquest episodi viscut ens ho ha demostrat a nivell col·lectiu.
Durant la part més gran del confinament jo sortia a passejar amb
el Roger, i aquelles imatges de la ciutat buida a ple dia i la mirada
atemorida de les poques persones que et creuaves m’han deixat
una impressió que em costarà oblidar. Segurament hem viscut
tots molt, en molt poc temps, i això encara ho hem de processar.

Jesús Bravo

Persona atesa al centre Aral des de la seva obertura (2011).
És la primera persona usuària d’aquesta tipologia de servei amb
qui s’ha apostat per fer una prova pilot de canvi de servei a un
centre ocupacional i llar-residència. El procés va quedar suspès
per l’epidèmia i restem a l’espera de poder reprendre'l.
Com has portat haver-te quedat a Aral?
Estic de luxe!
Vaig començar a anar a CIPO molt abans de que comencés tot
això. Ho porto bé, però amb ganes de tornar i anar a Jacquard.
Ja conec a alguns dels meus companys de la nova casa i són
força macus, la veritat.
A CIPO fem moltes coses, per exemple de 11:30h a 12:30h fem
oci i després fem manipulats (tornavisos, muntem coses). Sóc
molt ràpid i se’m dóna bé.
Fins que no se’n vagi el virus no podré tornar, però no em
preocupa perquè estic bé aquí.
Com ha anat la convivència amb els companys i companyes? I això de no poder sortir... Com ho has portat?
Jo he estat realment bé. La veritat és que molt bé! Ens hem
enfadat algun dia. Només recordo una vegada. Sóc a la casa
verda, com sempre i en general, tot normal.
M’estic acostumant a estar sense sortir de la casa. Em pensava
que seria més dur però t’acostumes a estar mesos sense sortir.
He estat molt poc deprimit.
Heu fet moltes activitats noves? Explica’n alguna que
t’hagi agradat especialment. Potser has fet moltes aranyes
i serps...
Ara totes les activitats les fem a les cases, no les podem fer als
tallers, de moment.
He estat fent flors per a un mural. Estem tornant a fer muntatge
de bolígrafs.
Hem fet tots els aperitius a casa i també els berenars especials.
No he fet cap serp, ja no m’interessen com abans. Ara faig ocells
i trens de paper en miniatura. Ja se que sóc bo en les manualitats. (es riu)
M’agrada molt la cantant Ariadna Grande i l’he dibuixat i ara la
tinc a l’habitació. Canta en anglès i m’encanta! Totes les cançons
les escolta amb la consola Nintendo DS.
També hem fet escrits amb missatges positius a les finestres dels
patis en relació al virus per a animar-nos.
Vas estar en aïllament forces dies. Recordes quants? Et
trobaves bé, oi? No tenies cap símptoma de la malaltia,
cert? Com era l’espai on estaves? Recordes com anaven
vestides les “ATE” quan entraven a veure’t, dur-te el
menjar, per exemple?
Crec que vaig estar 3 o 4 setmanes, però no n’estic segur. Jo em
trobava bé, millor que no pas trobar-me malament.
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Durant aquest temps hem pogut aprendre
i descobrir aspectes que desconeixíem i
hem fet més pinya totes les persones que
formem part de la Llar. Hem pogut
compartir i conèixer-nos més entre nosaltres.
Com és comú, hi ha hagut moments per a
tot... però la valoració global és positiva.

Em van posar a l’espai d’oci amb televisió i ordinador per mi sol.
Sol he estat bé i em cuidàvem molt.
El Roger i la Sandra entraven per sortir amb mi a fora el pati i per
dur-me els menjars. La Sandra semblava una especialista del
laboratori o més aviat una astronauta. (es riu)
Durant gairebé 3 mesos no has pogut veure a la teva
mare? Heu parlat per videotrucada sovint? Ara, ja tornen a
haver-hi visites. Ja us heu pogut veure?
Cada 3 dies la truco, perquè no té per a fer videotrucada. L’he
trobat a faltar. Encara no pot venir a veure’m perquè no està
massa bé de salut. Però espero poder veure-la ben aviat.
Explica’ns alguna anècdota divertida que recordis de tots
aquests dies de confinament.
Ara estic fent trens sense parar. També faig llangardaixos i els
regalo als meus companys i companyes.

Isabel Ureña

Persona atesa a la Llar-Residència Jacquard
Conversa mantinguda entre la Isabel i la coordinadora del servei,
Maria Cabello.
Isabel, volem saber com has portat el confinament i de
quina manera t’ha afectat, com t’has sentit.
La Isabel ens explica que no ha dut massa bé tot el temps que
han estat tancats a la Llar, que se li ha fet molt llarg. Sense poder
sortir ni anar enlloc i perquè ha hagut de dur posada la mascareta
sempre.
Ens diu que ha tingut moments en els que s’ha posat neguitosa i
nerviosa, tot i que creu que la seva actitud davant aquesta nova
situació ha estat bona.
Sabem del cert que no tot ha sigut tan dolent ... quines
coses destacaries...?
“Estic millor amb tots els companys.”

Quines són les coses, activitats,
persones, ... que més has trobat a
faltar?
“He trobat a faltar als meus pares.” Explica que són persones
grans i delicades i ha “patit” perquè estiguessin bé.
Amb sorpresa i ganes, ens diu que ja ha pogut veure al seu pare
i ha pogut anar a prendre alguna cosa amb ell.
També ha trobat a faltar al seu germà tot i que ha mantingut
contacte telefònic.
Durant els gairebé 3 mesos que ha durat el confinament a
la Llar quin tipus d’activitats heu fet?
Hem fet “cajitas”. Ella ho anomena “un bombo”.
L’Isa és molt detallista. Li agrada fer dibuixos i tenir detalls amb
persones amb qui manté més afinitat.
Durant aquest temps ha pogut fer dibuixos, (mandales i altres
decoracions...), tasques manipulatives de muntatge, i també
col·laborar en les tasques pròpies de la llar.
Què és el que més t’ha agradat fer? Has descobert alguna
activitat que t’hagi sorprès i que hagis fet amb més ganes?
Les activitats han estat variades, però si ha d’escollir entre jocs
de taula, pintura i cuina, tria sense dubte, cuinar.
Ens explica que li ha agradat molt ajudar a fer els àpats. Ha
descobert que realment gaudeix “entre fogons” i que ha après a
encendre el foc ella sola.
“En la cocina, a mi todo eso me gusta. La semana pasada te
ayudé a ti a hacer la comida.”
La Isabel és una de les persones ateses de la Llar que
treballen al Centre Ocupacional CIPO. Volem saber si té
ganes de tornar-hi i veure, novament, els companys i
companyes.
L’Isa confessa que té ganes de tornar i de veure a totes les
persones amb qui comparteix feina cada dia. Tot i que li hagués
agradat comunicar-se més, ha mantingut contacte amb alguna
d’elles.
El que més il·lusió li fa és poder tornar a la seva rutina diària, sortir
de la llar cap a CIPO, anar a agafar l’autobús, “petar la xerradeta”
amb els conductors i conductores que la coneixen, fer la seva
jornada a CIPO, poder tornar a la llar fent una volta...
Amb el pas de les setmanes i atès el moment de represa
d’activitats i del dia a dia, està més tranquil·la. Valora molt
la reactivació de les sortides terapèutiques, i sobretot les
visites i contacte amb la seva família.
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Finestra Oberta
Empresa amb “VÀLUA”
27.01.2020

Anualment, la Plataforma Vàlua guardona a empreses que donen suport i col·laboren amb les entitats socials del 3r Sector i organitza un
acte conjunt a la Fira de la ciutat.
Enguany, Atendis ha fet un acte de reconeixement propi convidant a algunes de les empreses (Consum Supermercats, Beagle Restaurant, Peña Eurobética de Sabadell, Sandvitxeria SBD, Clínica Sagrada Família, Vallès Import i Xeviot) a una trobada a les instal·lacions de
Can Roqueta.
Una col·laboració que les empreses assistents han definit com una col·laboració “sense esforç” i el que és “un aprenentatge i un benefici
mutu”.
Amb tot, sense deixar de mencionar les més de 200 empreses que cada any ens donen recolzament directa o indirectament.

Entrega de diplomes a les empreses col·laboradores
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Fi Projecte “Taps X Atendis”

Preestrena Pel•lícula “ESPECIALES”

Després de 6 anys del projecte TAPS X ATENDIS, aquest posa el
seu punt i final. Un llarg recorregut amb molt bona acollida tant de
l’entorn directe de l’entitat com a la Ciutat de Sabadell on va anar
creixent, permetent captar recursos i fent més visible la nostra
tasca.
Agraïm la col·laboració, l’esforç i la confiança de les persones que
han fet arribar els taps als diversos punts de recollida, a les persones responsables dels espais i a les persones usuàries, professionals i familiars d’Atendis que han col·laborat d’una manera o altra
en el projecte.

A Contracorriente Films i el cinema Imperial ens van brindar la possibilitat de preestrenar la pel·lícula Especiales. Amb l’objectiu de
recaptar recursos en favor de l’entitat, la sala 6 del cinema sabadellenc es va omplir de gom a gom per donar suport a la novadora
iniciativa que va permetre fer visible un aspecte de la discapacitat, a
vegades, poc conegut i ocult.
Una història sobre la creació i tasca de dues associacions que
formen joves de barris perifèrics de París perquè cuidin i atenguin a
adolescents amb espectre autista.
La valoració per part de les persones que van poder-ne gaudir va
ser positiva i cal destacar el bon tracte que es mostra del col·lectiu
a l’hora que reflecteix moments de duresa i realitat.

31.01.2020

32.662

Quilos de taps
reciclats

5.001€
recaptats

39

Punts fixes
de recollida

27.02.2020

170

Més de

persones
assistents

4.700€
recaptats

Destí recursos:
Projectes sortim a fer una volta per l’adquisició
de 2 noves furgonetes

Visita empresa de reciclatge TMA
Ajuntament de Barcelona, Banc Sabadell (Seu Centra), BBVA (oficines
de C/ Gràcia, Tres Creus, Pl. Creu Alta, Via Massagué, Ctra. de Prats,
República i Taulí); Biblioteques Municipals (Nord, Sud, Ponent, Vapor
Badia, La Serra, Safareigs i Can Puiggener); Centres d’ATENDIS: (La
Carena, Casal Can Rull, Llar-Residència Jacquard i SIL Taina); Centres
Cívic Creu de Barberà; Club Tennis Sabadell; Complexos Municipals
Gent Gran (Sant Oleguer, Alexandra, Parc Central i Mercat de Sant
Joan); Escola Cervetó de Granollers; Escola Marta Mata de Barberà del
Vallès, Escola Monbou d’Igualada; Escoles Públiques Enric Casassas,
Miquel Martí i Pol i Calvet d’Estrella; EUNCET Bussines School; FALK VL;
Fruiteria “La teva fruiteria”; Institut Sabadell; ITEC; RUNDI; i Transports
Urbans de Sabadell (TUS).

Sala cinema preestrena
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Col·laboracions
1r. semestre 2020

per

tant

Generositat, solidaritat i suport sense límits!
Volem donar espai i cabuda a totes aquelles persones, empreses, institucions i entitats que durant més de
3 mesos ens han recolzat, fent possible que seguíssim endavant amb la nostra tasca i per la força i impuls
rebut, tot i la situació complexa que hem viscut.
Un fort i immens agraïment pel material, vestuari i productes que ens han ajudat a atendre amb les mesures
de seguretat i protecció adients a totes les persones ateses dels nostres centres, així com a qui ens ha fet
donatius econòmics.
Posar en valor i fer un reconeixement i agraïment majúscul a persones voluntàries, membres de Junta i
Patronat, professionals i famílies/tutors pel seu compromís i esforç davant d’aquest GRAN REPTE.
No ho oblidarem mai!

AbraçaBarça

FESP UGT Vallès Occidental

Acortando la Distancia

Frapsa

Ajuntament de Calaf

Fundació Tallers

Ajuntament de Castellar del Vallès

Fundación Mapfre

Ajuntament de Sabadell

Fundación Repsol

Associació de Veïns de Torre-Romeu Generalitat de Catalunya
AVAN

Giralt Clínic

Bombers

Grandalla

Bon Veïnatge

Gtec, S.A.

Casa Mas

Habital

Casal Català de Singapur

Imasel, S.R.L.

Casal Gent Gran Torre-Romeu

Infantils Moher

CASSA

Jaume Bussoms i Associats

CECOPI

Joventut de la Faràndula

Centre d’Estudis Jaume Viladoms

Noel Alimentació

Centre Metal·lúrgic de Sabadell

Printer
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Manoli

Els/les protagonistes...
La vostra valentia ens dona força
La vostra força ens guia pel camí amb pas ferm i segur
i ens empeny a seguir endavant
El nostre record més afectuós a totes les persones que ens heu deixat.

Josep Amalia

Marta Mercè
us trobarem
a faltar!

La vida, les dinàmiques, les activitats i els tallers no s’han aturat als nostres centres. Hem
seguit fent tot allò que ens agrada i ens fa estar actius i ens hem adaptat a les circumstàncies
i possibilitats de cada moment.
Tot seguit podreu veure com i amb què hem aprofitat el temps!

Celebració del Dia de la Mona
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