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SALUTACIÓ DE PRESIDÈNCIA
Benvolguts, benvolgudes,
Permeteu-me començar agraint la confiança que m’han atorgat els socis i les sòcies en aprovar la meva candidatura com a president
a l’assemblea del passat 27 de juny.
Espero no decebre i en aquest sentit, posaré tot el meu empeny en seguir el camí traçat per la Dra. Joaquima Júdez qui amb el seu
esforç, tenacitat i il·lusió, ha deixat el llistó molt alt. Li desitjo que pugui gaudir amb plenitud la nova etapa de la seva vida que ara ha
encetat.
Una entitat amb tants anys d’història sempre té algun aniversari a commemorar. I aquest any 2016 n’hi ha dos de significatius. Els 25
anys de TAINA i els cinc de la inauguració del nou centre a Can Roqueta.
Pel que fa al SIL TAINA vull remarcar el gran esforç del seu director i el seu equip per formar adequadament al llarg dels anys a tant
jovent afectat per una lleu discapacitat intel·lectual i com han estat capaços de gestionar el compromís d’empreses per a poder-los
inserir en les seves plantilles.
I, molt important, no limitant-se a facilitar un lloc de treball, sinó fent un exhaustiu seguiment personalitzat per assegurar una
continuïtat en el temps. El feed-back de les empreses ha estat molt positiu i podem parlar d’un gran èxit d’aquesta activitat.
L’altre aniversari és el de l’edifici La Carena. Ja fa cinc anys que s’obrí el centre i la Fundació pot estar orgullosa de tenir un espai de
tanta qualitat, que ofereix un confort superior a les persones usuàries i facilita la tasca dels professionals que són els qui, en definitiva,
amb el seu bon fer, dedicació i deixeu-me dir, vocació, n’asseguren l’atenció i el seu benestar.
Voldria també remarcar la continuïtat d’inversions de millora, especialment als centres on la infraestructura més ho requereix. Així,
s’ha pogut instal·lar climatització al centre Casal Can Rull i el proper estiu es podrà gaudir d’una temperatura més adient.
Tinguem en compte que tot i condicionats per les limitacions de volum i distribució dels espais d’aquest centre, les inversions per
millorar l’activitat diària i el confort de les persones usuàries és constant i ho continuarem fent. Tenim clar que hi ha feina a fer i que hi
ha temes complexes a resoldre, però amb amplitud de mires, objectivitat i col·laboració de tots, ho aconseguirem.
Un altre punt que vull destacar és que en un entorn tan complex de dificultats econòmiques del nostre país i d’incerteses continuades,
s’ha aconseguit, després d’implementar el pla de viabilitat traçat l’any 2011-2012, que el projecte d’ATENDIS sigui financerament viable.
Amb tot, confiem que l’horitzó de futur pugui ser més optimista i ens permeti revertir algunes mesures portades a terme.
Per sort, la nostra societat és solidària, compromesa i generosa i això es manifesta amb els nostres socis i col·laboradors, entitats
públiques i privades i en les famílies i professionals que dia a dia fan possible que la nostra entitat sigui una realitat.
En aquest sentit malauradament aquest any hem de lamentar la pèrdua d’una persona molt compromesa i sòcia d’honor de l’entitat, el
Sr. Francesc Riera Baus. Gràcies per tot i fins sempre!
Una cordial salutació,
Josep Manuel Suàrez Iborra
President
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PRESENTACIÓ DE GERÈNCIA
Benvolguts, benvolgudes,
L’elaboració de la memòria, més enllà de transmetre el més destacat d’un any concret als diferents serveis i àrees de l’entitat, suposa
una evocació de passat, conscienciació de present i reflexió de futur.
Així la commemoració dels 25 anys del Servei d’Inserció Laboral Taina l’any 2016 ha significat posar en valor la tasca feta durant
tots aquests anys materialitzada en 350 persones ateses, 260 insercions aconseguides i la conscienciació que és un servei de gran
valor que s’ha guanyat el prestigi i la confiança d’entitats, empreses i persones amb una tasca que va més enllà de la inserció laboral
i seguiment. Taina ha esdevingut també un espai de socialització vital per a molts dels usuaris, fet que explica que en el sí del servei
hagin sorgit iniciatives com la formació en anglès, els grups de suport o la creació i dinamisme del FC TAINA. Cal estar-ne ben orgullosos
i continuar amb fermesa tot i els obstacles.
Un altre punt a destacar, un any més, és que els centres residencials i el centre de dia han estat a plena ocupació pràcticament tot
l’any i continuen les llistes d’espera, en molts casos, de famílies que específicament volen ATENDIS: una evidència de l’encert de
l’augment de 59 places associada a la posada en funcionament fa 5 anys de l’edifici La Carena, un reforç de la forma de fer i model
d’atenció i a la vegada, una inquietud de cara a futur considerant la MISSIÓ de l’entitat de cobrir necessitats del territori.
A nivell econòmic no hi ha hagut millora de factors externs, principalment en les retallades d’ingressos pels serveis de Generalitat que
permetrien revertir les grans mesures d’ajust adoptades, però gràcies a una gestió interna molt acurada i una gran implicació i esforç
dels equips, s’ha aconseguit l’equilibri necessari i a la vegada, impulsar un creixement qualitatiu continuat de les diferents vessants
sempre enfocades a l’eix principal: el benestar de les persones ateses. Per aquest any 2016, destacar:
- Enfortiment d’un model de servei basat en el caràcter social i de proximitat que promou tant com és possible estils de vida socialment
inclusius i normalitzadors.
- Millores en infraestructura i equipaments per més de 130.000,00€, destacant les millores al Centre Casal Can Rull, un nou espai
terapèutic al Centre Aral, una important renovació i ampliació d’ajuts tècnics als diferents centres o l’adequació de la zona exterior de
la piscina de La Carena convertint-la en una zona de solàrium.
- Millores en eines i processos interns, on destaca la continuïtat d’implementació d’un sistema informàtic de gestió integral, la
implementació de reunions sistemàtiques amb participació de tots els auxiliars tècnics educatius i la realització de la 1ª Enquesta de
satisfacció adreçada a professionals.
Important, esmentar que es finalitza l’any amb la publicació per part de Generalitat d’una nova ordre de copagament que millora la
renta disponible mínima a les persones ateses que tant s’havia ajustat l’any 2015 amb l’aplicació de la normativa de copagament 2014.
Un pas endavant que s’ha aconseguit gràcies a una gestió molt pro-activa de les principals agrupacions del sector amb l’administració
on Atendis ha tingut un paper destacat formant part des de l’inici de la comissió específica de treball i negociació.
Finalment, agrair la implicació de tantes persones i entitats que fan possible el camí i dir que per part meva i de TOT l’equip de 180
professionals continuarem treballant amb tot l’esforç i compromís.
És la nostra responsabilitat, però per sobre de tot... s’ho mereixen!
Cordialment,
Montse Estrada Giravent
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GRUP ATENDIS,
PRESENTACIÓ

La trajectòria de l’entitat comença l’any 1963 de la mà de
l’Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca
(APDP). Al llarg del temps hem anat adaptant-nos a la realitat
del sector, així l’any 2008 es crea la Fundació Privada Atendis,
qui passa a desenvolupar la prestació dels diferents serveis.
La Fundació Privada Atendis, com a entitat social sense ànim
de lucre, té la MISSIÓ d’oferir serveis orientats a donar resposta
a les necessitats d’atenció, assistència i promoció personal,
familiar i social de les persones amb discapacitat intel·lectual
en edat adulta.
S’atén principalment a persones de Sabadell i la seva Comarca
en els diferents centres ubicats a la mateixa ciutat.
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ÒRGANS DE
GOVERN I DE GESTIÓ
FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS
Patronat

Josep Manuel Suàrez Iborra
Montserrat Torras Mañà
Glòria López Masoliver
Joan Rovira Planas
Lourdes Fernàndez Llurba
Gabriel Torras Balcell
Joaquima Júdez Fageda
Núria Fresno Garbayo
Pere Obiols Arderius
Elisabeth Gabau Vila
Rosa Graells Domingo
Conxita Marlés Tortosa

Comitè Directiu

Presidència***
Vicepresidència***
Secretaria***
Vocal***
Vocal
Vocal***
Vocal***
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Montse Estrada Giravent
Eugènia Llovera Coch
Anna Santaulària Muixi
Mar Blázquez Benito
Montse Conesa Serra
Carme Pérez Roca
Pere Costa Bohigas
Elisabet Sallent Garriga
Antònia Reyes Soto

Gerència
Direcció Centre Aral
Direcció Centre Bauma
Direcció Centre l’Aplec
Direcció Llar-Residència Jacquard
Direcció Centre Casal Can Rull
Direcció SIL Taina
Direcció Serveis Generals
Treball Social

*** Membres de la Comissió Delegada

ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DE SABADELL I COMARCA
Junta Directiva
Josep Manuel Suàrez Iborra
Glòria López Masoliver
Pere Obiols Arderius
Gabriel Torras Balcell
Joan Rovira Planas
Montserrat Torras Mañà
Joaquima Júdez Fageda
Rafel Varon Ruiz
Manuela Pacheco Ortiz
Núria Fresno Garbayo
Conxita Marlés Tortosa
Bernat Argemí Domingo
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Presidència
Vicepresidència
Secretaria
Tresoreria
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Assemblea
General
Socis

Junta
Directiva

9 membres Junta Directiva
representen APDP en el Patronat
de Fundació Privada Atendis

ORGANIGRAMA FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS
PATRONAT
COMISSIÓ DELEGADA
DIRECCIÓ EXECUTIVA
COMITÈ DIRECTIU
SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ
I RECURSOS HUMANS

DIRECCIONS
TÈCNIQUES

DIRECCIÓ DE
SERVEIS GENERALS

TREBALL
SOCIAL

DIRECCIÓ
TÈCNICA
BAUMA

DIRECCIÓ
TÈCNICA
ARAL

DIRECCIÓ
TÈCNICA
APLEC

DIRECCIÓ
TÈCNICA
SIL TAINA

DIRECCIÓ
TÈCNICA
CASAL CAN RULL

DIRECCIÓ
TÈCNICA
JACQUARD

Centre
Bauma

Centre
Aral

Centre
L’Aplec

Centre
Taina

Centre
Casal Can
Rull

LlarResidència
Jacquard

RESPONSABLE
HIGIÈNIC
SANITARI

RESPONSABLE
HIGIÈNIC
SANITARI

RESPONSABLE
HIGIÈNIC
SANITARI

SERVEI
PSICOPEDAGÒGIC

SERVEI
PSICOPEDAGÒGIC

Pedagog/Psicòleg

RESPONSABLE
HIGIÈNIC
SANITARI

RESPONSABLE
HIGIÈNIC
SANITARI

SERVEI
PSICOPEDAGÒGIC

SERVEI
PSICOPEDAGÒGIC

SERVEI
PSICOPEDAGÒGIC

Psicòleg

Psicòleg

Psicòleg

Psicòleg

ATENCIÓ A LA SALUT:
Infermeria, Metge
Internista , Fisioteràpia
i Psiquiatria

ATENCIÓ A LA SALUT:
Metge Internista,
Infermeria i Psiquiatria

ATENCIÓ A LA SALUT:
Infermeria i
Fisioteràpia

ATENCIÓ A LA SALUT:
Infermeria, Metge
Internista , Fisioteràpia
i Psiquiatria

AUXILIAR
TÈCNIC
EDUCATIU

AUXILIAR
TÈCNIC
EDUCATIU

AUXILIAR
TÈCNIC
EDUCATIU

AUXILIAR
TÈCNIC
EDUCATIU

CONSELL
DE
PARTICIPACIÓ

CONSELL
DE
PARTICIPACIÓ

CONSELL
DE
PARTICIPACIÓ

CONSELL
DE
PARTICIPACIÓ

PROSPECCIÓ,
INSERCIÓ I
SEGUIMENT

FORMADORS

AUXILIAR
TÈCNIC
EDUCATIU
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PRESENTACIÓ DE
SERVEIS I CENTRES
Serveis d’Acolliment Residencial
Centre Bauma. 60 Places.
Centre Casal Can Rull. 41 Places.
24 hores

Centre Aral. 30 Places.

3

Serveis d’atenció 24h, adreçats a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport Extens
i/o Generalitzat, que puguin presentar també altres patologies associades: físiques i/o sensorials, trastorns de
conducta i/o trastorns mentals, que per raons familiars, socials o pel seu alt grau d’afectació no puguin viure a
casa seva, sent indispensable el seu ingrés temporal o permanent.
S’ofereix allotjament i manutenció, atenció centrada en la persona – per desenvolupar, mantenir, incrementar o
optimitzar hàbits d’autonomia, autoprotecció i de conducta - atenció mèdica, conductual i psicopedagògica i de
rehabilitació, teràpia ocupacional, foment de l’oci i del lleure
L’actuació està orientada a oferir els suports necessaris per tal que la qualitat de vida de la persona sigui la més
òptima possible.
Llar- Residència Jacquard. 14 Places.

Horari
completamentari
a recurs diürn

Servei d’habitatge, adreçat a persones adultes amb discapacitat intel·lectual moderada i que presenten necessitat de
suport limitat i/o intermitent, que estiguin integrades en serveis ocupacionals diürns o recurs laboral. El seu horari
d’atenció és el complementari al servei diürn o a la ocupació laboral de la persona.
Es treballa per l’habilitació en les tasques de la llar, cura de la seva persona i integració activa en el medi social pròxim.
Servei d’Atenció Diürna
Centre l’Aplec. 36 places.

Horari
de 9h. a 17h.

Atenció en horari diürn, de persones adultes amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport Extens i/o
Generalitzat. Ofereix una atenció oberta i polivalent, i està dissenyat per desenvolupar, mantenir i potenciar
el funcionament independent de l’usuari/a en hàbits d’autonomia personal, desenvolupament psicomotriu,
emocional, socialització, comunicació i activitats ocupacionals.
Servei d’Inserció Laboral
Centre Taina.
Servei de Treball amb Suport que promou la inserció, preferentment en empresa ordinària, de persones amb
discapacitat intel·lectual. S’ofereix orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina, borsa de treball, i
seguiment i suport en la relació laboral.
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Servei d’acolliment residencial
4 centres
145 places

Servei d’atenció
diürna
especialitzada
1 centre
36 places

Servei d’Inserció
Laboral

Centre
Taina

Centre
Bauma

Centre
Casal Can
Rull

Centre
Aral

LlarResidència
Jacquard

Centre
L’Aplec

60 places

41 places

30 places

14 places

36 places

Centres concertats amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Centres amb règim de conveni
(subvenció plurianual) amb el
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya

Durant l’any 2016 s’ha atès a un total de 185 persones a nivell assistencial i a 64 en el servei d’integració laboral.
L’ocupació mitjana de l’entitat s’ha situat en un 99,45%. Es finalitza l’any amb tots el centres a plena ocupació i amb llista d’espera per a
diversos serveis.
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Bauma - Plena Ocupació - 60 usuaris

33 HOMES / 27 DONES
NIVELL DE DEPENDÈNCIA
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5
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1
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1
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4
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3

Edat

Grau fins 65%

65% - 75%

76% - 90%

+90%

Casal Can Rull - Plena Ocupació - 41 usuaris
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21 HOMES / 20 DONES
NIVELL DE DEPENDÈNCIA
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28

12

22

Grau 1 0
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Aral - Plena Ocupació - 30 usuaris
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19 HOMES / 11 DONES
NIVELL DE DEPENDÈNCIA
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76% - 90%

+90%
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Jacquard - Plena Ocupació - 14 usuaris

7 HOMES / 7 DONES
NIVELL DE DEPENDÈNCIA
1

3

4

6

13

0

1

0

0

Edat

Grau fins 65%

65% -75%

76% - 90%

+90%
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L’Aplec - Plena Ocupació - 36 usuaris
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20 HOMES / 16 DONES
NIVELL DE DEPENDÈNCIA
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76% - 90%

+90%
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Edat

ALTES I BAIXES D’USUARIS - Any 2016
CENTRE

ALTES

BAIXES

Aral

1

1

Bauma

1

0

Casal Can Rull

2

22

L’Aplec

2

1

Jacquard

0

0

TOTAL

6

4
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ATENCIÓ INTEGRAL

ÀREA CONDUCTUAL
ÀREA FUNCIONAL
Possibilitar el màxim nivell
d’autonomia i participació
diària a la llar.
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Identificar les habilitats i les necessitats,
per determinar objectius dirigits a la millora
de la qualitat de vida: benestar emocional,
físic, material, desenvolupament personal,
relacions interpersonals, inclusió social
autodeterminació i dret.

PROJECTE TÈCNIC DELS SERVEIS D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL I D’ATENCIÓ DIÜRNA
L’atenció integral s’estructura en cinc àrees de treball.
L’objectiu prioritari és millorar el funcionament de la persona tant a nivell individual
com social i donar suport en els diferents entorns per incrementar el benestar
emocional i la seva qualitat de vida.

ÀREA OCUPACIONAL

ÀREA SOCIAL

Proporcionar oportunitats i
experiències per optimitzar
el desenvolupament personal
mitjançant la realització
d’activitats significatives.

Fomentar la màxima
integració social i participació
comunitària, així com
enriquir la pròpia comunitat
des l’oportunitat de la
convivència i la diversitat.

ÀREA DE SALUT
Garantir l’atenció sanitària
necessària per promoure la
salut integral de la persona:
nivell físic/funcional,
cognitiu, psicoafectiu i
relacional.
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PROJECTE
TÈCNIC
DE SERVEIS
CENTRE L’APLEC

Servei d’Atenció Diürna Especialitzada

CONTINUÏTAT D’INTERVENCIÓ 2016
MILLORAR L’ATENCIÓ ALS USUARIS

• Dins de la metodologia de la planificació centrada en la persona,
continuar en la línia d’elaboració del programa d’activitats
ocupacionals segons un criteri d’homogeneïtzació d’usuaris que
responen a habilitats cognitives, necessitats físiques i patrons
conductuals similars. També es reforça el programa d’activitats
de la vida diària dels usuaris, en aquesta línia es consolida el
treball de petits grups d’usuaris encarregats de petites tasques
domèstiques associades al dinar (anar a recollir els carros amb
el dinar, posar la taula, etc...). Un grup d’usuaris s’ocupa de petites
tasques administratives com ensobrar, anar a recepció, etc.
• Potenciar la introducció de noves activitats amb la finalitat que
siguin més enriquidores i funcionals, adaptant-les a les necessitats
i possibilitats dels usuaris atesos. En aquesta línia, es consolida el
taller de decoració amb la finalitat d’elaborar petits productes per
mostrar i adquirir a la vitrina del centre, a la parada de Sant Jordi i
a la fira de Nadal. Augmenta la participació en el taller mensual de
cuina i es recupera el taller d’estimulació cognitiva. S’inicia un grup
d’esport liderat per la fisioterapeuta del centre.
• Oferir un programa d’activitats ocupacionals que respongui
a l’evolució de les necessitats de les persones ateses: taller
de música i ball, taller de jardineria i hort, taller de comunicació
i llenguatge/estimulació cognitiva, piscina terapèutica, taller
d’investigació, taller experimental, grup d’esport, taller de plàstica,
taller de ritmes musicals i tallers sensorials. Els usuaris del taller
de jardineria col·laboren en la creació d’un pessebre nadalenc que
s’inaugura el dia de la festa de Nadal del centre.
18

• Es treballa amb grups de piscina més homogenis.
• Es continua treballant el programa d’activitats de la vida diària i
cura de si mateix.
• Es continua treballant el programa d’oci i lleure extern amb les
sortides quinzenals amb furgoneta. Es consolida el calendari de
sortides extraordinàries. En aquesta línia es visita el Museu d’art
de Sabadell, el Museu de Pedralbes de Barcelona i es fa un pícnic al
parc Vall Paradís de Terrassa.
• Es treballa un programa d’estiu més lúdic i dinàmic, incloent tallers
temàtics, així com activitats d’aigua. Augment de la freqüència de
l’ús de la piscina coberta, utilitzant-la no solament com a piscina
terapèutica sinó també amb una finalitat lúdica. Durant tot l’estiu
un grup d’usuaris utilitzen l’espai solàrium annex a la piscina.
• Continua la col·laboració amb un músic que ofereix concerts de
música i ball, on els usuaris participen activament.
• Es fomenta la participació d’activitats conjuntes amb altres
centres de l’entitat. En aquesta línia es fan assaigs conjunts dels
usuaris del grup de Coral d’ Aplec amb usuaris del grup de Coral
de Casal, amb l’objectiu d’oferir una actuació conjunta a l’Atendis
Gresca 2016.

MILLORAR LA COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
DE LES FAMÍLIES
• Consell de participació del centre l’Aplec: continua el treball del
Consell de Participació del Centre l’Aplec amb la renovació d’alguns
dels seus membres. Es prossegueix amb la dinàmica de sessions
regulars, amb participació activa de les famílies i representants legals
dels usuaris; es treballa en les propostes i iniciatives plantejades
amb l’objectiu d’instaurar les accions de millora oportunes.
• Jornada de portes obertes. Per fomentar el vincle familiar i donar
oportunitat a les famílies de conèixer els diferents espais, al mes
de maig es fan les Jornades de Portes Obertes, on els familiars/
tutors gaudeixen d’una festa al pati així com de la visita als diferents
espais i intercanvien impressions amb els professionals de l’equip.
Aquest any augmenta la participació de les famílies.
• Festa de Nadal: Augmenta la participació de les famílies, que
van tenir l’oportunitat de participar activament d’una actuació
de música i ball. També van visitar els espais referents dels seus
familiars així com intercanviar impressions i compartir un refrigeri
amb tot l’equip del centre.

• L’equip de fisioteràpia dur a terme l’acció formativa
“Mobilitzacions i transferències” adreçada a famílies on
s’aborden les tècniques des d’una vessant de “bones pràctiques”
i prevenció de lesions.

ASPECTES RELLEVANTS
REALITZATS DURANT EL 2016
• El grup de Coral continua creixent, tornant a participar a l’Atendis
Gresca celebrat a l’octubre al Parc de Catalunya. Es consolida la
participació conjunta amb usuaris d’altres centres.
• S’amplia l’oferta d’activitats de participació comunitària.
Destacar l’ampliació de l’horari de les sortides a la piscina del
Bosc Tancat de Cerdanyola durant tot el mes de juliol, permetent
que els usuaris gaudeixen d’una jornada més llarga que inclou
dinar a las instal·lacions de la piscina.
• Participació a la festa del dia de la discapacitat, així com en la
parada de Sant Jordi i la fira de Santa Llúcia, on es venen productes
elaborats al taller de decoració.
• Amb els beneficis obtinguts de la panera solidària, s’adquireix
més material didàctic per als usuaris (contes, DVDs, jocs de taula,
etc.) destinat a dinamitzar els diferents tallers així com el temps
de sobretaula. També es gestiona la compra d’un karaoke per als
usuaris. S’adquireix material per jardineria.
• Les famílies continuen disposant de l’oferta de serveis
complementaris, que inclou perruqueria, activitats extraordinàries,
podologia, servei de suport i servei de reparació d’ajuts tècnics.
• Com a servei complementari, es consolida la col·laboració amb
el departament d’optometria de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Aquesta col·laboració permet que al desembre un
equip del departament d’optometria es desplaci a les instal·lacions
de La Carena i faci un reconeixement visual als usuaris del centre.
• Consolidació col·laboració amb ONCE. Amb la supervisió d’una
professional d’ONCE es crea un taller d’estimulació visual dirigit
als usuaris amb dèficit visual. La professional d’ONCE treballa
directament amb els auxiliars tècnics educatius del centre,
donant-los pautes per millorar la comunicació amb els usuaris.
• Es consolida l’horari de infermeria, permetent la seva presència
diària durant la franja horària de migdia.
• Es comença a treballar en un projecte amb l’objectiu d’optimitzar
els espais referents del centre, així com ampliar la franja
d’activitats ocupacionals dels usuaris.

CENTRE ARAL

Servei d’Acolliment Residencial

CONTINUÏTAT D’INTERVENCIÓ 2016
La intervenció té per objecte el potenciar els desenvolupament
autònom de les aptituds bàsiques funcionals i de la vida diària,
prestant especial atenció al tractament dels trastorns de
conducta, amb una atenció tant dels aspectes emocionals de la
persona com de la seva integració i normalització comunitària.

MILLORAR L’ATENCIÓ ALS USUARIS
• Continuïtat de les intervencions amb mesures terapèutiques
individualitzades i adequació dels Plans de Suport Conductual,
com a objectiu prioritari de servei.
• Actualització de Programes Individuals d’Atenció i Activitats,
revisant els nivells d’habilitació i els suports, així com de les
pautes individuals de conducta, salut i acords tècnics individuals.
• Avaluació del nivell de conducta adaptativa amb l’ICAP de tots els
usuaris atesos.
• Revisió i actualització de documents de bones pràctiques:
conductes problema, alimentació i mesures de seguretat; així com
de les planificacions funcionals diàries, amb l’objectiu d’unificar
criteris d’intervenció.
• Continuïtat del Grup de Suport Psicològic amb la participació de
8 usuaris. L’objectiu és facilitar l’adquisició de recursos cognitius,
afectius i valors que permetin afrontar amb eficàcia les exigències
plantejades des de l’entorn, contribuint a la regulació dels
problemes de conducta.
• Es manté la intervenció per possibilitar el major grau d’autonomia
personal; durant el 2016, set usuaris del servei mantenen
sistemàticament sortides autònomes.
• Revisió i actualització dels protocols d’abordatge de trastorns de
comportament, actuació en cas de crisis d’agitació psicomotriu,
contenció verbal/ambiental i contenció física/mecànica.
S’activen a juny de 2016, revisant procediments d’intervenció i
modificant registres per facilitar el seguiment. S’inicia la revisió de
les prescripcions de restricció física i informació a familiars/tutors
del procediment. Paral·lelament es milloren mesures seguretat
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associades (cinturó toràcic, manyoples, tisores d’urgència, etc.)
i els espais de contenció ambiental (creant una segona sala i
dispositius d’avís d’ocupació).
• Revisió i actualització protocol de prevenció i actuació en cas
fugida/pèrdua. Desembre 2016.
• L’equip sanitari segueix treballant en la prevenció-promoció i
educació per la salut:
- Promoció d’estils de vida saludable respecte al consum de tòxics
(especialment sobre el consum d’estimulants com la cafeïna i el
tabac).
- A nivell educacional sobre nutrició i consum d’excitants, s’han
iniciat intervencions a nivell individual sobre el consum de cafeïna
(inicialment amb dues usuàries amb consum problemàtic).
Es fa consell individualitzat per l’abandonament de l’hàbit de fumar.
Es dona informació verbal sobre els beneficis personalitzats i els
riscos per a la salut, afavorint la motivació pel canvi i realitzant
registres dels èxits assolits. S’ha aconseguit reducció del número
de cigarrets amb dos usuàries, una d’elles afectada de patologia
crònica relacionada amb el tabac.
- Atenció a les malalties cròniques:
- Diabetis: amb la continuïtat del projecte d’infermeria
d’educació per la salut “Coneix-te i cuida’t”, assolint els objectius
marcats.
- Malalties Respiratòries: inici del grup per adquirir hàbits en la
utilització d’inhaladors.
- Revisió i actualització del calendari vacunal de tots els residents.
Primovacunació de tètanus, i hepatitis dels no vacunats.
- Seguiment i prevenció amb especialistes: ginecologia,
optometria, diabetis, detecció càncer de colon, odontologia,
podologia i control sistemàtic de constants, pes i analítiques.
• Revisió del protocol de medicació: nova dinàmica de consulta de
la medicació per part dels Auxiliars Tècnics Educatius, millorant la
informació i seguiment dels tractaments mèdics. Maig 2016.
• Revisió i actualització dels protocols de prevenció caigudes i de
lesions per pressió. Juliol 2016.
• Es manté el Programa d’Activitats i s’introdueixen noves propostes
atenent als nivells de participació, preferències i motivació:
- Continuïtat del Projecte de Potenciació de l’Esport: es mantenen
20 usuaris federats a ACELL que continuen la pràctica de quatre
esports: tennis, tennis taula, bàsquet i futbol; es continua la
participació a la Lliga Interclubs de Bàsquet i a la Lliga Catalana de
Futbol Sala; participació als Campionats de Catalunya organitzats
per ACELL – Special Olympics; participació en el 10è Torneig de
Tennis Adaptat.

- Es continua amb la col·laboració de l’empresa GIISA pel taller de
manipulats.
- Es manté el treball d’hort, amb ampliació de l’espai i dels
productes cultivats, i el treball de jardineria en els espais comuns
de La Carena.
- S’amplien les activitats de cuina amb els tallers de receptes que
es duen a terme amb Serunion.
- Continuïtat del taller de blisters, amb col·laboracions puntuals
amb infermeria de Bauma.
- Continuïtat d’activitats d’expressió creativa: taller de Patchwork,
murals, mosaic,... i es mantenen altres activitats plàstiques amb
objectius funcionals que es mostren en diferents activitats de
centre o d’entitat.
- S’inicia un grup de pintura que col·labora en la pintura de la sala
de visites d’Aral i espais interns del centre.
- Es manté i amplia l’activitat de fotografia amb NwnPhoto, iniciant
la implicació dels fotògrafs d’Aral en reportatges d’esdeveniments
de l’entitat: Atendis Gresca, Premi a l’esport, Celebració del 25è
aniversari de Taina, roda de premsa de la panera solidària.

- Es continuen activitats d’expressió corporal: taller d’imatge i
taller de perruqueria; es mantenen activitats de ball i teatre que es
treballen en col·laboració amb actes d’entitat i amb altres serveis.
- S’instaura l’ús del nou “Solàrium” construït a la piscina de l’entitat
i es realitzen les activitats d’estiu de piscina a les instal·lacions del
Bosc Tancat de Cerdanyola.
- Es mantenen activitats d’oci compartides amb altres serveis
de l’entitat o en serveis externs, per augmentar possibilitats de
relacions socials.
- Es continua mantenint vincles amb altres entitats on havien
estat atesos els nois/es que viuen a Aral.
- Es continua fomentant la participació en l’entorn comunitari:
espectacles i visites culturals a través d’Apropa Cultura; itineraris
inclusius a la xarxa de parcs Naturals; activitats d’estiu del municipi
de Sabadell: 30 nits; col·laboració amb l’entitat Punts Suspensius,
que ofereix accessibilitat per persones amb discapacitats
sensorials, realitzant visites guiades al monestir de Pedralbes.
- Es fomenta la participació activa per propostes de nous tallers
o activitats.

21

AFAVORIR LA COORDINACIÓ AMB LES
FAMÍLIES O TUTORS/ES
• Es manté la coordinació per a seguiment de casos, consens
de pautes d’intervenció, organització de visites i sortides,
coordinació de vacances i participació en colònies d’estiu, entre
d’altres.
• Informació sistemàtica de les activitats a la sala de visites:
planificacions mensuals i exposició fotogràfica.
• 5ª Jornada de portes obertes, visita al centre i exposició de
fotografies i vídeos. Així com degustació dels productes realitzats
pels usuaris/àries del servei.
• Revisió de procediments associats a medicació i alimentació,
per ajustar-nos a normativa i assegurar intervenció responsable
i de qualitat, minimitzant conflictes.
• La sessió del Consell de Participació de Centre convocada per
octubre 2016 queda anul·lada per manca de quòrum. A novembre
2016 es fa convocatòria per cobrir la vacant d’un representant
dels usuaris i poder reprendre reunions a 2017.

PROMOURE LA PROFESSIONALITZACIÓ DE
L’EQUIP DE PERSONAL D’ATENCIÓ DIRECTA
• Continuïtat de la planificació de reunions setmanals amb
els equips de les diferents unitats de convivència, incloent la
participació sistemàtica dels professionals de jornada parcial;
reunions anuals de centre per torns i reunions amb responsables
de torn, per unificar criteris d’intervenció individuals, pautes
d’actuació i aspectes organitzatius del servei.
• Realització de dues jornades informatives, amb caràcter
interactiu, sobre psicopatologia i discapacitat: “Símptomes i
síndromes psiquiàtrics en discapacitat intel·lectual”, impartides
per professionals de l’equip de salut mental d’Aral.
• Sessió pràctica per torns a fi d’unificar criteris d’actuació en cas
d’agitació motriu i potenciar la cohesió de grup.
• Es canvien els registres d’activitats de tallers i d’activitats
extraordinàries, registres de seguiment de problemes de conducta,
medicació, per facilitar i agilitzar el seguiment i traspàs d’informació.
• Es manté la sistematització de les tasques associades a mesura
alternativa de flexibilització, incloses en la dinàmica diària d’activitats.

22

ASPECTES RELLEVANTS
REALITZATS DURANT EL 2016
• Continuïtat del projecte “Millorem el diagnòstic, els coneixements
i la intervenció”, en col·laboració de la Unitat de Genètica Clínica del
Hospital de Sabadell, amb l’atenció als nous ingressos.
• Es realitzen activitats extraordinàries per incentivar l’interès
per l’esport: participació al Torneig Triple de Parets, Torneig Compte
Godó, entre d’altres.
• Continuïtat i ampliació d’activitats del Programa de Voluntariat:
Programa Mans i Potes, grups d’animació, Taller de Patchwork,
i col·laboració puntual amb un jardiner professional per
l’assessorament en les tasques de l’hort.
• Participació activa dels usuaris d’Aral en els projectes de difusió
d’entitat: recollida de taps; Sant Jordi; Atendis Gresca (participació en
la cursa, activitat de Zumba i reportatge fotogràfic); Panera solidària.
• Amb els beneficis de la panera solidària de 2015 s’amplia espai
hort, s’adquireix material esportiu i d’oci, així com material per
l’activitat de fotografia amb NWN. Es continuen cobrint les despeses
de les activitats d’estiu a piscina i altres activitats extraordinàries
perquè en puguin gaudir tots els usuaris. I s’organitza la celebració
del 5è aniversari d’Aral amb un dinar conjunt de tots els usuaris
amb 33 professionals del servei. Es prepara un recull fotogràfic dels
5 anys i un vídeo de la dinàmica de centre.

CENTRE BAUMA

Servei d’Acolliment Residencial

CONTINUÏTAT D’INTERVENCIÓ 2016
• L’atenció a la persona usuària s’orienta a la millora continua i a
la personalització dels suports per tal que la qualitat de vida sigui
el més optima possible. Per a fer-ho possible som estratègicament
estables en dos principis:
- L’atenció a l’usuari parteix del principi d’independència entre
l’atenció en l’entorn casa que es basa en agrupacions “grups
referents” estables i entorn taller i vida comunitària basada en
agrupacions flexibles i organitzades segons el pla d’activitats
individual.
- L’atenció/gestió de l’equip de professionals s’organitza al voltant
del principi de conciliar el calendari i la incidència laboral amb el
grup referent d’usuari.
La planificació estratègica basada en aquest dos principis garanteix
la continuïtat i millora en l’atenció d’usuari, sent capaç de suportar
la mobilitat en l’equip de professionals i permetent els ajustos en
la organització de l’atenció derivats de les necessitats canviants
dels usuaris, dels canvis en l’ocupabilitat i de la diversitat funcional
(cognició, conducta adaptativa, salut física i mental, motivacions i
interessos, etc.) que presenten entre si els usuaris atesos .
• El projecte funcional tècnic estableix el servei com una
residència de caràcter social i de proximitat que promou tant com
és possible, estils de vida socialment inclusius i normalitzadors.

MILLORAR L’ATENCIÓ ALS USUARIS
• Participació de l’equip tècnic en l’actualització i revisió dels
protocols des d’una òptica d’entitat: medicació, prevenció de
caigudes, lesions per pressió, i del bloc de protocols d’abordatge
de trastorns de comportament, actuació en cas de crisi d’agitació
psicomotriu, contenció verbal/ambiental i contenció física/
mecànica.
• Divulgació i consens amb l’equip tècnic de centre per a
procedimentar i organitzar la implantació progressiva dels canvis
derivats de la revisió dels protocols.
• Continuïtat en l’atenció i promoció de la salut, i destacar com a
novetat, la participació en el programa de CATSALUT “Prevenció
precoç del càncer de colon en persones majors de 50 anys”,

i la col·laboració amb els professionals del Centre Universitari
de la visió (Universitat Politècnica de Catalunya) per l’examen
optomètric d’aquelles persones ateses que tenen dificultats en
fer-lo usant els recursos de la xarxa pública.
• Continuïtat en l’atenció psicològica, destacant-ne el seguiment
anual de l’evolució conductual expressada en gràfics i la
coordinació i visites de seguiment setmanals amb psiquiatre.
• Les activitats de fisioteràpia es desenvolupen de forma
continua. S’han realitzat 2.406 sessions individuals en les
diverses modalitats de teràpia individual, rehabilitació, correccions
posturals, motricitat. I 68 sessions de fisioteràpia aquàtica en
modalitat de piscina terapèutica.
• El Programa d’Activitats oferta 51 propostes diferents,
distribuïdes en entorn casa, taller i comunitat.
• Assenyalar com activitats de nova creació: maquillatge de
fantasia, la discoteca a l’espai gimnàs i l’activitat d’audiovisuals
“treball cognitiu a través de recerques a Internet de jocs i
demandes del usuaris”.
• Subratllar la planificació d’activitats comunitàries que
signifiquin participació inclusiva i socialment significativa,
com per exemple: projecte MOSAICO DE SONIDOS, iniciativa
de l’Asociación Española de Orquestras Sinfónicas i FEAPS o
participació activa en el Projecte Ciutat i Escola, de l’Ajuntament
de Sabadell.

AFAVORIR LA COORDINACIÓ AMB LES
FAMÍLIES I/O TUTORS
• Continuació de les trobades amb famílies/tutors per a seguiment
i consens de pautes d’intervenció, comunicació i valoració del pla
d’activitats i atenció als suggeriments i queixes.
• Divulgació i consens dels canvis derivats de l’aplicació de la revisió
d’entitat dels procediments associats a medicació/productes de
parafarmàcia, productes de perfumeria i alimentació.
• Disseny i execució progressiva de les accions de millora derivades
de l’enquesta de satisfacció a famílies/tutors.
• Dues sessions del Consell de Participació de Centre: tractant
temes com l’enquesta de satisfacció, el programa d’activitats, el
pla d’inversions i la gestió de l’equip de professionals.
• La 5ª Jornada de portes obertes de l’estiu. Novament amb la
col·laboració de la Colla gegantera i dels Castellers de Sabadell.
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PROMOURE LA PROFESSIONALITZACIÓ DE
L’EQUIP DE PERSONAL D’ATENCIÓ DIRECTA

ASPECTES RELLEVANTS
REALITZATS DURANT EL 2016

• Increment d’accions formatives d’equip tècnic de centre com
a conseqüència de la mobilitat en l’equip. Gestions de promoció
interna i gestions vinculades a afavorir la conciliació laboral i
personal-familiar.
• Alta participació de l’equip en les accions formatives no obligatòries
de contenció física no violenta i dinamització d’activitats i valoració
molt positiva de la formació en bones pràctiques de fisioteràpia.
• Participació de l’auxiliar tècnic educatiu en els processos de
planificació de l’atenció. S’han realitzat 30 reunions/any per
revisions de PIAA amb assistència de tot l’equip tècnic i dels dos
ATE’s referents; i 2 reunions/any per dinàmica de casa, liderades
per equip psicopedagògic i assistència dels vuit ATE’s referents.
• S’afavoreixen els espais de reflexió i formació interna derivats
de la creació de pautes generals de centre i de procediments
vinculats a la revisió de protocols. Per exemple “actuació
davant d’usuaris que reclamem la nostra intervenció a partir de
conductes desadaptades”.
• Les sessions de fisioteràpia en modalitat de piscina terapèutica
han buscat formar a l’ATE, tant en coneixements com en tècniques
de teràpia aquàtica.
• Potenciar les iniciatives de l’ATE en la dinamització i proposta de
noves activitats ocupacionals, com per exemple l’activitat de Pilates.
• Continuïtat en l’assistència psiquiàtrica i assistència mèdica
en traumatologia-ortopèdia a través del conveni de col·laboració
amb Corporació Sanitària Parc Taulí.
• 5ª pròrroga amb l’ONCE-FOAPS pel programa de mediador
personal per a l’atenció a la persona amb sordceguesa.
• Continuïtat amb la formació, seguiment i avaluació per part del
fisioterapeuta i del psicòleg i dins del marc de col·laboració amb
diversos centres formatius.
• Continuïtat de les reunions de coordinació de tot l’equip tècnic
del centre i entre equips tècnics de l’entitat.

• Finalització 1era fase del projecte “Millorem el diagnòstic,
els coneixements i la intervenció”, en col·laboració de la Unitat
de Genètica Clínica de l’Hospital Parc Taulí amb Dra. Elisabeth
Gabau. Amb l’estudi genètic de 36 persones ateses i havent fet
un diagnòstic concloent amb síndrome d’Angelman, s’ha ampliat
l’estudi amb proves externes de 2 persones amb la col·laboració
dels pares.
• Participació en les accions programades per celebrar el Dia
Internacional del Voluntariat, a través de l’elaboració de vídeos
reperesntatius d’entitats d’àmbit social.
• Promoció activa de les activitats de recerca i divulgació de
l’equip tècnic. Ashley Lázaro Chao Cardeso (Novembre 2016)
publica l’article “Características farmacológicas relevantes de los
antipsicóticos: Una revisión de la literatura” a la revista electrònica
de Biomèdica.
• Amb els beneficis de la panera solidària de 2015 s’incrementa
el mobiliari pels canvis posturals i confort a l’usuari; s’adquireix
material d’ajuda tècnica; s’adequa el mobiliari d’arxiu de l’espai de
control de nit i traspàs tècnic; i s’incrementen les possibilitats de
participació en el programa comunitari.
• Participació en el Projecte Ciutat i Escola de l’Ajuntament de
Sabadell a través de l’espectacle de Titelles de la Companyia
de teatre de Bauma, Pengi’m Penja’m. Amb aquesta relació,
Atendis passa a formar part del Consell d’Entitats Ciutat i Escola,
incrementant la proposta educativa del municipi.
• Participació periòdica i sistemàtica en les activitats culturals dels
equipaments de Sabadell, a través de la iniciativa de Apropa cultura.
• Participació en Certàmens, programes i concursos de la comunitat:
- Concurs “Balcó de les Arts” - 5ª Edició, de la Fundació SETBA, de
Barcelona. Març 2016

CENTRE CAN RULL
Servei d’Acolliment Residencial

CONTINUÏTAT D’INTERVENCIÓ 2016
• L’objectiu principal del servei es treballar per a la millora de la
qualitat de vida i benestar de les persones ateses a la residència,
elaborant un programa d’intervenció orientat a donar suport i
atenció centrats en la persona.
• Avaluació adequada i oportuna per tal de preveure estats
que puguin ser un símptoma d’envelliment en persones amb
dificultats d’expressar els seus problemes de salut.
• S’adapten i/o modifiquen els suports motivats pel procés
d’envelliment dels usuaris i que comporta pèrdua d’habilitats i
capacitats, deteriorament de les facultats i aparició de problemes
de salut.
• Es consolida el programa d’activitats i s’amplia amb noves
propostes per respondre a les necessitats de tots els usuaris.
Es tendeix a una organització més flexible segons el seu nivell
cognitiu, salut física, conducta adaptativa i motivacions.
• Oferir recursos i atenció de qualitat i respectant l’ètica, sense
oblidar l’atenció a la seva família i l’entorn comunitari.

MILLORAR L’ATENCIÓ ALS USUARIS
• Revisió semestral del Pla de Programa Individual (al voltant
de les diferents àrees de suport: vida a la llar, habilitats motrius,
comunicació i llenguatge, social-emocional, habilitats cognitives,
vida comunitària, tallers, protecció i defensa, salut i seguretat i
aspectes conductuals) amb l’objectiu de consensuar pautes d’actuació i objectius a treballar amb els ATEs referents de cada usuari.
• Revisió dels programes individuals d’Atenció i Activitats, actualitzant les necessitats de suport i els canvis cognitius, funcionals
i conductuals i tenint especial atenció als aspectes que acompanyen el procés d’envelliment.
• Revisió del protocol de medicació amb nova dinàmica de consulta de la medicació per part dels ATEs, millorant la informació i
seguiment dels tractament mèdics.
• S’avalua la conducta adaptativa i els problemes de conducta a
tots els usuaris amb l’escala ICAP-ERI. S’han elaborat i/o revisat
els plans de suport conductual i les pautes d’actuació dels usuaris
que ho requereixen.
• Revisió i actualització de les escales NORTON i DOWNTON de tots
els usuaris.

• Revisió dels protocols d’abordatge de trastorns de comportament,
actuació en cas de crisis d’agitació psicomotriu, contenció verbal/
ambiental i contenció física/mecànica.
• Es consolida el programa d’activitats i s’amplia amb noves
propostes adaptades als interessos, preferències, nivell de
participació i necessitats dels usuaris atesos.
- Programa cultural: visites al Museu d’art contemporani i Picasso
de Barcelona dins del Programa APROPA. Aquestes visites tenen
continuïtat en el taller d’art que es realitza al centre.
- Programa “Coneixem l’entorn”: Laberint d’Horta i Planetarius de
Cosmocaixa.
- Es sistematitza les sortides quinzenals al cinema amb el
Programa de Voluntariat.
• Continuïtat de les activitats esportives realitzades al Centre
Cívic del barri i els tallers de “Dansa del cos” i “Musica i Moviment”.
Augment del nombre de participants per tal de mantenir les
habilitats motrius i la coordinació general del cos.
• Es continuen les activitats de piscina terapèutica i lúdica, aula
interactiva, taller creatiu, comunicatiu (“construïm histories”),
manipulatiu, passejos, titelles, horticultura i jardineria, i sortides
extraordinàries (teatre, museus, exposicions, etc.).
• Manteniment de la col·laboració amb UNCET-CENTRE
UNIVERSITARI BUSINESS SCHOOL amb visites periòdiques a les
seves instal·lacions i recollida de taps, on els acullen i els fan
participar de “petites” experiències.
• Es consolida la participació d’un grup de 7 usuaris al curs adaptat
de tenis al C.D. Terrassa Hockey de Matadepera. Es participa en la
Festa del Campus de tennis i s’assisteix a partits de tennis en el
Torneig Compte Godó de Barcelona.
• Es manté el suport d’una mediadora personal de ONCE-FEAPS
en la intervenció individualitzada i especifica d’una usuària amb
un dèficit sensorial important, orientant als ATEs referents en un
sistema de llenguatge de signes que li ha possibilitat la relació
amb els companys i eixamplar el ventall d’activitats en les que
participa. En col·laboració amb la mediadora es fa un taller de
comunicació per tal de potenciar la comunicació dels usuaris
que per la seva discapacitat tenen dificultats d’expressió dels
sentiments, emocions i desitjos.
• Es dona continuïtat al taller de manualitats on es realitzen joies
i diferents objectes de decoració amb pasta “fimo” i materials
reciclats.
• S’ha iniciat el Projecte “Compartim experiències” consistent
en fer una demostració d’una activitat (teatre, titelles, ball, etc.)
en un altre centre de l’entitat i gaudir plegats de l’experiència. Es
participa a la festa d’Aral, Bauma i Jacquard. Els usuaris de CIPO
venen a fer una actuació al Casal.
• Es consolida l’activitat de Coral ATENDIS amb estreta
col·laboració dels centres APLEC i CASAL, organitzant assaigs
conjunts amb l’objectiu de fer la 2ª actuació a l’ATENDIS GRESCA.
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• L’equip tècnic segueix apostant per la celebració de les festes
com Carnestoltes (on els usuaris fan la seva pròpia disfressa),
Pasqua (elaboració d’una mona), festa d’estiu amb la col·laboració
del grup de COUNTRY, revetlla de Sant Joan (sopar al pati amb coca
i petards) i Nadal i Reis amb regals per a tots els usuaris.
• S’inicia un taller de cuina setmanal on els usuaris fan tot tipus
de menjars (pastissos, pizzes, empanades,...). Col·laboren en el
“càtering” ofert a les famílies el dia de la festa de Nadal.
• Participació en el programa de “Prevenció precoç del càncer de
colon en persones majors de 50 anys” portat a terme per Catsalut.
• Realització del vídeo “Casal a la fresca” per a la presentació a la
convocatòria de la 5ª edició de Territorios Solidarios del BBVA, on
els protagonistes són les persones usuàries del centre. El projecte
ha estat guanyador i possibilitarà la instal·lació de climatització
en els espais que hi manca durant el 2017.
• Inici d’una nova experiència, de visita a companys o familiars
hospitalitzats.
• Es realitzen activitats d’estiu de piscina a les instal·lacions del
Bosc Tancat de Cerdanyola i s’utilitza l’espai “Solarium” habilitat a
la piscina de la Carena.
• S’ha iniciat un taller d’infermeria on el usuaris col·laboren en
tasques de suport al tècnic.
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AFAVORIR COORDINACIÓ FAMÍLIES O TUTOR/A
• L’equip tècnic manté entrevistes periòdiques amb el familiar i/o
tutor per tal de fer un seguiment acurat de l’usuari i consensuar
programes d’atenció individual.
• Suport de l’equip de fisioteràpia en la gestió de la sol·licitud de
les prestacions ortopèdiques i acompanyant a les famílies a les
visites externes de medicina Rehabilitadora.
• Disseny i execució d’accions de millora derivades de l’enquesta
de satisfacció a famílies.
• S’ha celebrat la sessió del Consell de Participació de Centre (CPC)
amb la presència d’un representat del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament
de Sabadell. En el CPC del 2016 s’han renovat els membres
representants dels usuaris, de les famílies i dels professionals.

PROMOURE LA PROFESSIONALITZACIÓ DE
L’EQUIP DE PERSONAL D’ATENCIÓ DIRECTA
• En el marc del conveni de col·laboració amb el Corporació Sanitària
Parc Taulí, es dona continuïtat a les visites d’un especialista en
traumatologia al centre per supervisar les diferents patologies
dels usuaris i fer seguiment dels processos rehabilitadors que es
porten a terme.
• Es consolida la col·laboració amb el departament d’optometria de
la Universitat Politècnica de Catalunya. Un equip del departament
d’optometria es desplaça a les instal·lacions i fa un reconeixement
visual als usuaris del centre.
• Es dona continuïtat a les reunions de coordinació per tal de
consensuar pautes de funcionament i organització general i les
reunions de grup amb l’equip psicopedagògic amb ATEs referents
de cada grup per tal d’unificar criteris d’actuació i revisar i
actualitzar el “Programa individualitzat d’atenció i Activitats” i el
“Pla de Programa individual”.
• L’equip d’infermeria porta a terme reunions de coordinació dels
diferents processos i gestions que comporten l’atenció sanitària
dels usuaris.

• La consolidació del Programa de voluntariat ha permès donar
continuïtat a les activitats de participació comunitària (passeig,
sortides extraordinàries, tenis, teatre, festes al barri, etc.) i poder
augmentar l’oferta d’activitats (tallers).
• Visita del Regidor d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell, el
Sr. Gabriel Fernàndez.
• Presentació als Premis de Voluntariat Lluis Martí del projecte
d’activitats dirigides per voluntaris del servei i consolidades en el
temps.
• Reunió anual de la Junta de l’APDP al Casal amb l’objectiu de fer
un seguiment de les inversions que es porten a terme.
• S’inicia una experiència de coneixement mutu i d’intercanvi amb
el centre obert “Esquitx” del barri de Can Rull que atén infants i
joves amb la funció d’educar en el lleure i l’animació sociocultural,
la intervenció i participació social i la integració socials.

ASPECTES RELLEVANTS
REALITZATS DURANT EL 2016
• Els recursos de la panera solidària es van invertir en material
pel taller d’horticultura i jardineria, tendals pel pati, càmeres
fotogràfiques, habilitació espai “desitjos”, ajuts tècnics i de suport
per la supervisió i la seguretat.
• Continuitat amb la millora estructural del centre, destacant
l’arranjament a la cuina (pavimentació nova, càmeres
frigorífiques, armari de calor, així com la renovació d’utillatge)
canvi dels arrambadors del passadís de la planta -1 i renovació
dels canals i baixants de la teulada.
• S’ha consolidat el programa de lleure i participació en l’entorn
comunitari assistint a les activitats que s’organitzen en el barri; els
caps de setmana i de manera sistemàtica s’organitzen sortides
extraordinàries (teatre, actes esportius, festes comunitàries, etc.).
La furgoneta adaptada ha permès que els nostres residents
pluridiscapacitats i amb mobilitat reduïda puguin participar de
l’activitat de piscina on porten a terme un treball terapèutic i lúdic
afavorint el seu benestar físic i emocional així com participar més
activament en les sortides a la comunitat.
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LLAR-RESIDÈNCIA JACQUARD
Servei d’Acolliment Residencial

• S’incrementen les reunions amb tot l’equip un cop al més per tal
de consensuar pautes de funcionament i tractar tots els temes
d’organització que siguin necessaris per tal d’unificar criteris.

La llar-residència Jacquard és un equipament d’acolliment
residencial que disposa de 14 places per a persones adultes amb
discapacitat intel·lectual amb alt nivell d’autonomia personal,
ubicat dins el nucli urbà de Sabadell.

ASPECTES RELLEVANTS
REALITZATS DURANT EL 2016

CONTINUÏTAT D’INTERVENCIÓ 2016
MILLORAR L’ATENCIÓ A L’USUARI
• L’objectiu principal del servei és proporcionar un entorn el més
semblant possible a la llar familiar oferint els suports necessaris per
garantir i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual, atenent les necessitats individuals de la persona i tenint en
compte les seves preferències i valors, benestar emocional, relacions
interpersonals, benestar material, desenvolupament personal, benestar
físic, autodeterminació, inclusió social i drets.
• S’han actualitzat els Programes Individuals d’Atenció i Activitats,
revisant els nivells de suport, pautes individuals de conducta, salut,
acords tècnics, etc.
• S’ha actualitzat el nivell de conducta adaptativa ICAP de tots els usuaris.
• S’ha fet revisió i actualització del Protocol de prevenció en cas de
fugida/pèrdua, el Protocol de medicació, Protocol en cas de crisis
d’agitació psicomotriu i Protocol contenció verbal/ambiental.

AFAVORIR LA COORDINACIÓ AMB LES
FAMÍLIES I/O TUTORS
Comptem amb el suport de les famílies i considerem necessari treballar
conjuntament per tal que esdevinguin una part activa de la llar, per
tal de millorar les nostres pràctiques i per tal que tinguin el suport i
recolzament que necessiten.

PROMOURE LA PROFESSIONALITZACIÓ DE
L’EQUIP DE PERSONAL D’ATENCIÓ DIRECTA
• La llar-residència Jacquard està formada per un equip multidisciplinari
integrat per una directora tècnica, una treballadora social, professionals
d’atenció directa i un responsable higiènic sanitari.
• Els professionals procuren afavorir el manteniment o la recuperació
del màxim grau d’autonomia personal i social dels seus usuaris. Aquesta
situació s’aconsegueix mitjançant l’adquisició d’hàbits d’autonomia
personal, capacitat de relació social i del desenvolupament.
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• La metodologia de treball de la llar és la participació. El projectes
s’emmarca en una línia molt familiar, seguint una filosofia de qualitat
de vida amb la intenció de potenciar el desenvolupament de la
persona amb discapacitat intel·lectual, que pugui viure en llibertat i
igualtat d’oportunitats dins la societat, de la creativitat i la iniciativa
personal.
• Es proporcionen els suports necessaris, per tal que això sigui
possible; per suplir les possibles mancances o dificultats derivades
de la pròpia discapacitat i, en molts casos, de la poca capacitat
d’integració dels contextos socials.
• El programa Individual fomenta un treball individualitzat per:
1. Recuperar i/o mantenir el major grau d’autonomia possible a nivell
personal i social i amb tota la independència possible de cadascun.
2. Retardar o prevenir l’increment de la dependència a través de la
potenciació i rehabilitació de les capacitats cognitives, funcionals i
socials.
3. Desenvolupar l’autoestima i afavorir un estat psicoafectiu apropiat.
• Es manté el treball de l’autogestió del temps lliure, s’han fet
millores de la infraestructura del servei, s’ha invertit en la instal·lació
d’un portàtil amb connexió Internet per a les persones ateses, s’ha
fet millora en l’atenció individualitzada dins la dinàmica del servei
i s’ha potenciat la implementació de la PCP (Programació Centrada
en la Persona).
• El servei té per finalitat oferir un programa de promoció
d’activitats culturals, d’oci i lleure que pretén millorar la qualitat
de vida de les persones ateses mitjançant la participació i la
pràctica d’activitats lúdiques i esportives. Durant l’any 2016, els
usuaris d’aquest servei han pogut gaudir de vacances d’estiu a
hotels, viatges, el teatre, la platja, fira de Vic, la bolera, participar
a la rua de Carnestoltes, portes obertes del servei, festa de
l’estiu amb el grup country a Can Rull, festa major al centre
Bauma, revetlla de Sant Joan i anar a parcs d’atraccions o a llocs
emblemàtics de Catalunya.
• Pel que fa a l’àmbit de l’esport, mensualment practiquen tennis al
C.D. Tennis Sabadell i participar a l’Atendis Gresca.
• Es manté la col·laboració amb “La Grandalla”: activitats orientades
a fomentar la integració de persones amb discapacitat intel·lectual
amb un cert nivell d’autonomia personal i social, en la programació
d’oci i temps lliure que ofereix l’entorn comunitari.

CENTRE TAINA

Servei d’Inserció Laboral
Fa 25 anys que el SIL Taina treballa ininterrompudament amb
l’objectiu de facilitar a persones amb discapacitat intel·lectual
l’accés al Mercat Laboral Ordinari i vetllar pel manteniment del
lloc de treball obtingut.
El servei es basa principalment, en les següents tasques:
• ORIENTACIÓ I FORMACIÓ (Formació laboral, habilitats socials,
noves tecnologies, tècniques de recerca de feina, etc.).
• RECERCA DE LLOCS DE TREBALL (Prospecció d’empreses per
gestionar període de pràctiques).
• PROCÉS D’INSERCIÓ TUTORITZAT AMB PRÀCTIQUES EN EMPRESES
• SEGUIMENT DE LA RELACIÓ LABORAL
• VIA DE SOCIALITZACIÓ i RECOLZAMENT

Les activitats que es duen a terme des del Servei s’ha mantingut
estable amb tres professionals i es segueix apostant fermament
per la seva continuïtat.
Iniciades fa un parell d’anys, s’aposta per seguir endavant dues
iniciatives dutes a terme fora de les accions pròpies del Taina:
- Formació en llengua estrangera (anglès), on durant el curs
2015/2016 hi han participat 10 persones (7 dones i 3 homes).
- Formació en esport i habilitats socials (Futbol Sala). Actualment
31 integrants del Futbol Club Taina a estan federats a ACELL
(Federació Catalana d’esports per a disminuïts psíquics). Destacar
també, les 7 persones que formen part del curs “Esport per tothom”
i que practiquen tennis de forma regular al C.D. Tennis Sabadell.
El número d’insercions en empresa ordinària ha estat constant l’any
2016 respecte el 2015. El total és de 22 persones inserides.

USUARIS/ES ATESOS/ES EN DIFERENTS PROGRAMES DE FORMACIÓ-INSERCIÓ

USUARIS/ES INSERITS/DES EMPRESA ORDINÀRIA

EDATS

HOMES

DONES

EDATS

HOMES

DONES

18 a 25
26 a 35
36 a 45

11
6
3

9
3
3

18 a 25
26 a 35
36 a 45

4
3
3

6
3
3

TOTAL

TOTAL

35

22
USUARIS/ES EN SEGUIMENT LABORAL

USUARIS/ES INSERITS/DES CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

EDATS

HOMES

DONES

EDATS

HOMES

DONES

18 a 25
26 a 35
36 a 45

1

1

18 a 25
26 a 35
36 a 45
46 a 60

14
8
7
1

10
11
4
1

TOTAL

1

3

TOTAL

56

40 en el marc del Programa de Generalitat (+ 16 no inclosos en cap programa)

Finalment, posar de manifest, altres accions que s’han dut a
terme durant el curs:
• Número d’entrevistes d’orientació: 21
• Organització de jornades d’inserció laboral:
- Centre Metal·lúrgic-Març 2016
- Ajuntament de Sentmenat-Novembre 2016
- Fira Sabadell-Novembre 2016
• Ponències:
- Treball i discapacitat, un camí cap a la igualtat (març), al Casal
Pere Quart
- IES La Serreta (Rubí) a alumnes de CFGS Integració Social
- Fundació ONCE (novembre)
• Col·laboració en el treball Mérito personal, capacitación laboral
y división social del trabajo: la inserción laboral de las persones
con discapacidad intelectual, que l’antropòloga Cristina Arroyo
Martín va presentar al Departament d’Antropologia Social de la
UAB a partir d’entrevistes amb les persones tècniques i usuàries
del SIL TAINA.
• Participació al Grup d’orientació de l’Oficina de Treball de
Barberà del Vallès per a establir protocols d’orientació i derivació
d’usuaris de la zona de Barberà del Vallès, Badia del Vallès i
Cerdanyola del Vallès
• Acte de celebració del 25è aniversari del SIL TAINA
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ATENCIÓ A
FAMÍLIES

GESTIONS VINCULADES A L’APLICACIÓ
DE L’ORDRE DE COPAGO

El Departament però, informa de la seva voluntat de continuar
parlant sobre el tema i estudiar altres possibles ajustos a
l’ordre que puguin reconèixer les particularitats del col·lectiu.
A setembre de 2016, l’administració acorda i aprova la
modificació de l’ordre i es compromet a què els canvis siguin
d’aplicació amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2016.
Continuem pendents i implicats per tal d’estar amatents a
qualsevol canvi que es pugui produir al respecte i de mantenirlos informats i a la vegada, fent-los coneixedors de qualsevol
iniciativa o acció conjunta que es plantegi des del col·lectiu.

(ORDRE BSF/130/2014 DE 22 D’ABRIL)

En aquesta nova ordre s’estableixen nous criteris per determinar
la capacitat econòmica de les persones beneﬁciàries (usuaris)
i a la vegada es resol la participació en el ﬁnançament de les
prestacions de servei no gratuïtes.
Afecta als usuaris que estan atesos a serveis CONCERTATS, tot
i que té implicacions també a nivell de la Llei de Dependència per
a totes les persones que estan rebent un servei o prestació del
sistema i que estigui ﬁnançat amb fons públics.

Des de la Fundació hem ofert el suport tant de Treball Social
com de Gerència a les famílies/tutors que ho han requerit.Des
de l’aprovació de la ordre s’ha donat suport a les famílies vers
la recepció de resolucions provisionals i definitives dels usuaris
atesos als Serveis d’Acolliment Residencial (Inici octubre 2014).

Orientació i suport en les gestions derivades de la interposició
de recursos d’alçada. (Durant tot 2016).
Participació en grups i taules de debat i interlocució amb
Federació i Generalitat per la modificació de la ordre. (Inici 2014).
Hem continuat molt implicats i de manera molt activa en l’evolució
i canvis que ha sofert l’aprovada Ordre de copagament. Finalment,
a setembre de 2016 s’informa de l’aprovació de modificacions a
l’ordre que impliquen principalment un augment de la Garantia
de mínims o de forma més coneguda, l’augment de disponible o
diners de butxaca. Aquesta era una de les qüestions plantejades
i proposades a modificació des de l’inici de tots els tràmits,
reunions i mobilitzacions per part del col·lectiu i Federacions.
Lamentablement, han quedat posposades altres reivindicacions
com ara la no imputació del Patrimoni.
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CONFERÈNCIES/XERRADES 2016
Com ja és habitual i seguint amb la dinàmica d’anys anteriors,
l’entitat acostuma a organitzar dues xerrades o conferències
obertes a la ciutat i sobre temes relacionats i d’interès del
nostre àmbit.
Una d’elles al setembre i l’altra al voltant dels actes de celebració
del dia Internacional de la persona amb DIS-CAPACITAT.
El passat 28 de setembre de 2016 va tenir lloc una de les
Xerrades: amb el títol de TRASTORNS DE CONDUCTA en les
persones amb DID.
La xerrada va ser a càrrec de la Sra. LAURA CARDONA.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona (1993), Màster en Psicopatologia Clínica per la
Universitat Ramon Llull (1996) i Psicoterapeuta titulada
pel CEPP (2000). Va treballar més de 10 anys a la Federació
catalana pro persones amb discapacitat intel·lectual-APPS,
actualment DINCAT. Ha estat Responsable dels programes
d’atenció a col·lectius en desavantatge social i coordinadora de
l’equip de professionals. Realitzava la selecció de personal i la
seva formació i supervisió. Formadora de l’Escola de famílies
des de 2005 i del personal d’atenció directa de DINCAT i n’era
Auditora interna de qualitat. Actualment forma part del grups
d’experts en Trastorns de conducta.
El 2011 obre la Consultoria Psicològica on fa consulta individual,
atenció a famílies, peritatges psicològics, formació per a
professionals i supervisió d’equips.
La segona xerrada va tenir lloc el 24 de novembre de 2016.

L’ENVELLIMENT en la persona amb discapacitat intel·lectual i
del desenvolupament. A càrrec del Sr. Luis Viguera. Llicenciat en
Economia amb més de 10 anys d’experiència al sector sanitari.
Gerent de la Fundació Finestrelles i vicepresident d’AEES DINCAT.
Des de 2012, membre del grup de treball per a la implementació
del Pla de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC), del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i des de
2014 membre del comitè Operatiu del Pla Interdepartamental
d’Acció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS), del Departament
de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Actualment
forma part del quadre docent de la UB en el Màster en gestió
de serveis d’atenció primària, serveis socials i hospitalaris i ha
publicat sobre temes sanitaris, socials, salut, envelliment i DID
participant també de varis estudis.
L’assistència en totes dues conferències va ser significativa
i destacable. Prop de 50 persones a cadascuna d’elles,
entre famílies vinculades a algun dels nostres serveis,
professionals de l’entitat, professionals i famílies d’altres
entitats i Fundacions tutelars.
La previsió pel proper any és mantenir la organització de dues
xerrades, intentant respondre a interessos manifestats per
familiars o responsables o sobre temes d’interès del col·lectiu
en general. Els animem a fer-nos arribar les seves propostes
mitjançant fulls de suggeriments o comentant amb alguns dels
professionals de l’entitat.

CURS DE MANEIG I BONES
PRÀCTIQUES EN FISIOTERÀPIA
Durant el 2016 i per primera vegada, l’entitat ha organitzat un
Curs de formació adreçat a famílies sobre Bones pràctiques
en fisioteràpia.
El curs ha tingut una duració de 4 hores i s’ha realitzat en una
sola sessió (08.11.2016) dirigida i impartida per l’equip de
Fisioteràpia dels centres. La participació al curs ha estat bona;
un total de 9 famílies dels centres l’Aplec, Bauma i Casal Can
Rull amb un total de 13 participants. La valoració ha estat molt
positiva tan pels organitzadors com pels assistents.
La intenció de l’entitat és mantenir el format per properes
edicions i oferir-lo a totes aquelles famílies que manifestin
el seu interès.
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EQUIP HUMÀ

DISTRIBUCIÓ CENTRES/ÀREES

179 persones formen l’equip humà d’ATENDIS: un equip implicat
i compromès que aporta les seves qualitats, tant professionals
com humanes.

L’entitat, partint d’un procés de selecció acurat, vetlla per a
fomentar el seu creixement professional, motivació i estabilitat,
així com proporcionar eines que permetin desenvolupar la seva
tasca amb la màxima qualitat:

SEXE PROFESSIONALS

• Procés d’acollida i formació inicial
• Pla de formació intern i extern continuat
• Política de promocions internes
• Foment de la participació i treball en equip
• Afavorir l’estabilitat
• Afavorir la conciliació laboral i familiar
• Vetllar per garantir la seguretat i prevenció de la salut

EDAT PROFESSIONALS
2%

DADES DEL PERSONAL I
FETS DESTACATS 2016
• Per a garantir l’estabilitat d’atenció i desenvolupament dels
plans d’activitats als usuaris, es manté una organització que
assegura en tot moment treballar amb l’estructura estipulada
com a necessària per cada franja horària i centre, cobrint per
tant, les baixes i altres absències de treballadors.
• Reforç de la participació i treball en equip instaurant reunions
sistemàtiques a nivell d’A.T.E. que s’afegeixen a les que ja es
venien fent a nivell d’equips tècnics.
• Així mateix, l’entitat ha continuat amb la prevenció de
riscos laborals millorant infraestructures i equipaments que
afavoreixin la millora tant de les condicions de vida dels usuaris
com de les condicions de treball als professionals.
• Al segon semestre s’ha realitzat la primera enquesta de
satisfacció adreçada a professionals amb un bon nivell de
participació i resultats.

28%

29%

18 a 30 anys
31 a 40 anys
41 a 50 anys

20%
21%

51 a 60 anys
61 a 65 anys

ANTIGUITAT PROFESSIONALS
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FORMACIÓ
Entenem la formació com una eina de millora professional i motivació
i en definitiva, un element bàsic per a optimitzar la qualitat en tots
els àmbits de l’entitat. És també un punt de trobada i d’intercanvi de
coneixement intern i extern.

HORES FORMACIÓ

En aquest sentit, ATENDIS disposa d’un Pla de Formació anual que
contempla formació inicial així com formació contínua interna i externa
que respon a les necessitats detectades des de l’avaluació tècnica o
proposades pels propis professionals. De la mateixa manera, és habitual
la participació ja sigui com assistents o ponents en seminaris, taules
rodones, jornades o congressos externs promocionant activament
activitats d’investigació, divulgació i recerca dels equips tècnics.
D’acord amb la línia estratègica marcada s’ha continuat potenciant la
formació qualitativa i quantitativament. Per consegüent, l’any 2016
s’han realitzat un total de 2.359 hores de formació.

Destacar per l’any 2016 la formació interna per part de l’equip de fisioteràpia a tot l’equip d’ATE’s dels centres Casal, Bauma i l’Aplec centrada
en “Bones pràctiques en fisioteràpia”, formació en dinamització d’activitats o contenció física. Es finalitza l’any sistematitzant nova formació
associada al pla d’acollida de nous professionals.

CONVENIS DE PRÀCTIQUES AMB CENTRES EDUCATIUS
Els convenis de pràctiques suposen un enriquiment mutu. L’alumne té
l’oportunitat de conèixer l’àmbit de la discapacitat intel·lectual i veure
en pràctica la seva formació. Per l’entitat és una eina per aconseguir
l’objectiu de promoure el coneixement i la sensibilització de l’àmbit de la
discapacitat intel·lectual i a la vegada li dóna oportunitat de conèixer a
possibles nous professionals.
Atendis acull a tots els seus centres alumnes tant de formacions
relacionades amb el lloc de treball d’Auxiliar tècnic educatiu,
com de fisioteràpia i psicologia i puntualment d’àmbit de serveis
generals o administració.
L’entitat ha mantingut la línia de potenciació tant en alumnes acollits
com en centres educatius col·laboradors. L’any 2016 s’ha acollit a
un total de 34 alumnes en pràctiques de 13 centres col·laboradors.
4 dels alumnes han passat a formar part de l’equip de professionals
d’ATENDIS.
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ALUMNES PRÀCTIQUES

VOLUNTARIAT
El voluntariat significa AJUDA, GENEROSITAT...! Ajuda per enriquir les activitats pels usuaris (especialment en programes d’oci i lleure), ajuda en
adaptació de material didàctic, ajuda en assessorament informàtic, ajuda en organització d’actes de difusió i/o obtenció de recursos, ajuda amb
actuacions/activitats artístiques desinteressades, etc.
A la vegada, el programa de voluntariat ens permet incidir en el teixit social sensibilitzant i donant a conèixer la nostra entitat.
Durant l’any 2016 hem comptat amb més de 45 voluntaris.
El nostre agraïment a tots i cadascun d’ells!
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SERVEIS GENERALS
Un any més fem esmena del treball que es dur a terme dins
l’àrea de Serveis Generals; del que es fa i es potencia, a fi de que
la gestió dels serveis oferts garanteixi la realització de l’activitat
amb la màxima qualitat possible.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Servei de
Bugaderia

Inversions,
subministres
i aprovisionaments

SERVEIS
GENERALS

Servei de
Manteniment

36

Servei de
Neteja

Servei
d’Alimentació

Transport;
d’Activitat i
de Bugaderia

Inversions; seguint el pla d’inversions anual el 2016 s’han
realitzat un total d’inversions per valor de 132.000€. Les més
rellevants són:
• Habilitar nova sala “time-out” al centre Aral
• Protecció de les parets dels tallers Aral amb arrambadors
• Compra de dos DEA (desfibril·ladors automàtics), pel Casal i
La Carena
• Habilitar zona exterior piscina La Carena, projecte “Sensacions
de Sol”
• Cuina Casal; canvi congeladors, compra d’un armari calent i
nou enrajolat
• Renovació equips informàtics
• Compra mobiliari aula de formació Taina
• Equipament tècnic;
- Camilla a l’espai canviador d’Aplec
- Renovació cadires de bany
- Renovació cinyells de seguretat
- Carro de medicació al Casal Can Rull
- Renovació de llits amb carro elevador
- Grua de sostre de l’aula de confort a La Carena

Servei d’Alimentació; servei subcontractat a l’empresa
Serunion. Es treballa amb menús per temporades (tardor-hivern
i primavera-estiu) i en format de 5 setmanes, garantit així,
varietat en les propostes de plats. Dins els menús s’ofereixen
fins a 10 derivacions diferents, per satisfer les necessitats de
totes les persones usuàries.
Servei de Neteja; servei subcontractat a l’empresa Excelent
Limp, que cobreix la neteja de tots els nostres centres, definint
torns i intensitats segons les necessitats de cadascun d’ells.
Servei de Bugaderia; servei intern que té cura del rentat de la
roba de les residències que es gestionen, així com el plegat,
l’entrega i la costura d’aquesta. Es renten entre 9.000 i
11.500kg de roba mensuals.
Servei de Manteniment; es compta amb una part de
manteniment obligatori que es contracta a nivell extern
(prevenció de legionel·la, control de plagues, manteniment
d’instal·lacions, etc.). A nivell intern s’assumeixen la resta de
tasques a través de persones referents que mantenen tant la
infraestructura com els elements de mobiliari i equipament
tècnic dels centres.
Servei de Transport; l’entitat disposa de 4 vehicles destinats
bàsicament a ampliar la oferta de sortides. Així mateix, un dels
vehicles en franges horàries compatibles amb les activitats de
centre, és amb el que es realitza el transport de bugaderia.

Finalment, durant l’últim trimestre de 2016 s’aprova la inversió
per a la Climatització del centre Casal Can Rull, projecte que s’executa durant el primer trimestre de 2017.

DIFUSIÓ DE GRUP I
ENTORN COMUNITARI
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L’entitat impulsa activament la realització d’activitats i actes amb l’objectiu de difondre la tasca d’Atendis a la comunitat i el col·lectiu
al qual es dóna servei.
Enguany, s’estipula una planificació anual, tan a nivell de comunicació com de captació de fons (fundraising). Així, s’ha establert una
programació precisa de totes les accions que es duran a terme al llarg de l’any i s’estableix un major control sobre els resultats que es
pretenen obtenir i el públic al que es dirigeix cada activitat.
Cal esmentar, que la majoria dels esdeveniments que es duen a terme suposen una important via d’obtenció de recursos econòmics
que possibiliten la realització d’un major número d’activitats i permeten la compra d’equipament i un increment de les inversions.
A més, s’ha de destacar la participació de les persones usuàries dels centres de l’entitat en els actes principals.

4a Edició - Atendis Gresca
El segon diumenge d’octubre es va dur a terme la 4a Edició de
l’Atendis Gresca, al Parc Catalunya de Sabadell.
De la mateixa manera que en les tres edicions anteriors, una
cursa/caminada solidària per adults i infantil, un circuit adaptat
i un sorteig de 1.000€€. Enguany però, el protagonista de la
rifa simpàtica, va ser un globus aerostàtic el qual va despertar
molta expectació.
Uns 275 corredors, 35 voluntaris, 19 patrocinadors i 1.296
parcel·les venudes són els números que resumeixen el bon
nivell de participació de l’esdeveniment.
Es va comptar amb l’actuació del grup d’animació Bufanúvols
i la participació dels usuaris i usuàries dels centres amb
les actuacions de la Coral d’Aplec i Casal Can Rull i la ballada
Zumba d’Aral.
Durant l’acte es va retre homenatge a les persones voluntàries
que enriqueixen la tasca de l’entitat i de les activitats que es
realitzen en els centres.
Tots els guanys s’han destinat íntegrament al centre Casal Can
Rull amb l’objectiu de de millorar la climatització de l’edifici.
5a Edició - Més que una panera!
Èxit rotund i consolidació de la iniciativa nadalenca “Més que
una panera - La panera solidària d’Atendis”. Un referent a
l’entitat i també pels ciutadans i ciutadanes de Sabadell.
Novament, amb el suport de l’Associació de Sabadell Comerç
Centre i el recolzament del comerç Xeviot, on s’exposa altra
vegada, l’espectacular panera.
La campanya és una acció comunicativa i de captació de fons, i
els més de 85 comerços, empreses, particulars, col·laboradors i
famílies és el fet més evident de l’assoliment d’aquest objectiu.
Increment del nombre de paperetes venudes, arribant a un
total de 5.500€ paperetes.
Recaptació final de 13.750€, permetent als diferents centres
incrementar el nombre d’activitats i comprar equipament que
millori la qualitat de vida de les persones ateses, seguint la
mateixa estratègia que en les últimes edicions.
La valoració final és favorable i anima als organitzadors a
seguir amb la campanya solidària un any més.
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Taps X Atendis - Recollida de taps de plàstic
La iniciativa de la recollida de taps de plàstic creix ràpidament i des
de la implicació dels equipaments de Gent Gran de l’Ajuntament de
Sabadell i de la xarxa de Biblioteques Municipals de la ciutat (BIMS),
sumem 8 oficines del BBVA a Sabadell, l’Escola Pública Miquel Martí
i Pol, així com la col·laboració puntual d’empreses privades i altres
recursos escolars d’altres pobles i ciutats del Vallès (Escola Marta
Mata de Barberà del Vallès i Escola Cervetó de Granollers).
Gràcies a aquestes noves col·laboracions, ja disposem de 20 punts
de recollida i hi ha hagut novament un increment de més de 8%
respecte l’any anterior, finalitzant l’any amb 4764 quilos de taps
de plàstic recollits.
El projecte segueix mantenint els tres objectius inicials:
-Promoció i participació comunitària del col·lectiu de persones
amb discapacitat.
-Obtenció de recursos per adquirir material i equipament.
-Difusió de la tasca de l’entitat.
25è aniversari del SIL Taina
Servei creat l’any 1991, celebra els 25 anys d’aquesta gran fita.
Més de 150 persones, entre amics, familiars, alumnes del SIL
Taina, professionals i ex-professionals, representants d’entitats
públiques i privades van voler formar part d’aquesta gran festa.
Així mateix, es va comptar amb la presència de la Hble. Sra.
Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies,
l’Il·lm. Sr. Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell i el Sr. Gabriel
Fernàndez, regidor d’acció Social de l’Ajuntament de Sabadell,
entre d’altres membres del consistori.
Els alumnes del curs d’auxiliar d’hoteleria de l’EEE Xaloc van
ser els responsables del refrigeri que es va oferir i el grup de
música Petit & Comité va portar el ritme amb un bon repertori
de cançons musicals.
Els usuaris i les usuàries del centre Aral, com ja acostuma a ser
habitual, van ser els reporters oficials de l’acte.
Un vídeo realitzat pels alumnes del centre mostrava el recorregut
del servei en aquest quart de segle i un muntatge fotogràfic en
reflectia les dades més rellevants i els moments més especials.
L’equip treballa per poder-ne celebrar 25 més i seguir fomentant
la formació de les persones amb discapacitat intel·lectual per a
aconseguir accedir a un treball digne dins el mercat laboral ordinari.

Nova Pàgina Web
La publicació de la nova llei de transparència per part de la
Generalitat de Catalunya i la necessitat d’adaptació a les noves
tecnologies i als nous dispositius electrònics (telèfons mòbils i
tauletes) han propiciat la renovació de la web corporativa.
Una web que proporciona una imatge renovada, moderna i
propera, amb major facilitat d’accés a les dades més rellevants
de funcionament, d’activitats i econòmiques.
Díptic entitat
Després de més d’un any treballant per a aconseguir un resultat
òptim, enguany s’ha editat un nou díptic informatiu sobre els
serveis i les activitats que ofereix l’entitat, així com informació
general dels centres i les dades més rellevants.
Disponible als centres de l’entitat i que es pot descarregar
mitjançant la pàgina web.
Vídeo Corporatiu
Atendis, seguint amb l’objectiu de potenciació de la imatge
corporativa de l’entitat tan a nivell intern com extern, per l’any
2016 s’havia prioritzat la creació del vídeo corporatiu com a eina
de presentació.
Finalment, i gràcies al conveni de col·laboració signat amb
l’empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell
(Ajuntament de Sabadell), els alumnes i les alumnes del Curs
de Producció Multimèdia de la Casa d’Oficis van assumir la
responsabilitat de realitzar el vídeo de presentació. S’ha obtingut
un resultat excel·lent i s’ha aconseguit reflectir l’essència
del treball dels i les professionals d’Atendis i els valors que
transmeten als usuaris i usuàries que en formen part.

DE MANERA PARAL·LELA, HEM FORMAT PART,
COM JA ÉS HABITUAL DE:
Diada de Sant Jordi
La Diada de Sant Jordi és cita obligada a l’agenda d’activitats
d’Atendis que any rere any aplega a llibreters, escriptors i
entitats de la ciutat com a punt de trobada essencial pels
sabadellencs i sabadellenques que volen gaudir del dia de la
rosa i del llibre.
Novament, l’entitat potencia la mostra de productes i
manualitats típiques de Sant Jordi realitzades per les persones
usuàries dels centres de la Fundació i s’ha incentivat la seva
participació, col·laborant en la venta dels productes a la parada.
Cicle de Conferències
Dins l’apartat d’Atenció a famílies s’expliquen detalladament les
conferències que s’han realitzat aquest any i que s’obren no
només a les persones properes a l’entitat, sinó que s’estenen
a totes aquelles persones interessades en conèixer d’aprop la
realitat del col·lectiu i les seves necessitats.

Obsequi corporatiu
Detall que s’entrega a professionals, voluntaris i persones
amb qui es vol tenir una deferència, així com a personalitats
destacades que visiten les instal·lacions per 1ª vegada.
És també una nova via per a potenciar la imatge de l’entitat i per
fer difusió de la “marca”.
Xarxes Socials
Potenciació de les principals xarxes socials i augment de
seguidors a tots els canals.
520 Admiradors a Facebook. Increment d’un 80% respecte el 2015.
200 Seguidors Twitter. Increment del 60% respecte el 2015.
92 Seguidors Instagram. Recent creació del perfil durant el 2016.
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OBJECTIUS I
PROJECTES

Al llarg dels apartats de la present memòria queden contemplats
els diferents objectius assolits i projectes duts a terme durant
l’any 2016. Destacar a nivell transversal:
- Avenç en la implamantació d’ENTIGEST, sistema informatitzat
integral de gestió i planficació, específic per a Entitats
d’Atenció i Serveis a persona amb discapacitat intel·lectual. Una
implamantació que a la vegada porta associada una revisió
i millora dels protocols i procediments, de forma conjunta per
part de tots els centres en un enfoc de cohesió i estandarització
del Model d’Atendis.
- Obtenció dels recursos necessaris per a executar les inversions
més necessàries contemplades al pla d’inversons 2016, portant
a terme el projecte principal senyalat de millora d’infraestrucuta
del Centre Casal Can Rull amb adequacions de cuina i instal·lació
d’aire condicionat a tot el centre.
- Revisió i millora documental i de processos des de l’òptica del
compliment de la LOPD.
- Potenciació de circuits de participació, comunicació i opinió
entre professionals a través de l’establiment de reunions
sistemàtiques amb participació de tots els A.T.E. a partir de
febrer 2016, així com passassió de la 1ª enquesta de satisfacció
el segon semestre del 2016 que es treballarà al llarg del 2017.
- Proactivitat envers famílies amb iniciatives com el cicle de
conferències anual centrat en temes recollits de més interés
o la 1ª proposta de formació adreçada a famílies, en l’àmbit de
fisioteràpia.
- Participació activa a la comissió específica de treball i
negociació amb la Generalitat de Catalunya que ha culminat
amb una nova ordre de copagament publicada a novembre 2016
que millora la renta mínima disponible de les persones ateses.
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- Increment de la formació continuada adreçada a l’equip de
professionals, així com revisió i sistematització de la formació
dins el pla d’acollida de nous professionals a l’entitat.
- Mantenir i afavorir les relacions de l’entitat amb l’entorn:
participació comunitària, programa oci i lleure, programa de
voluntariat, programa de pràctiques, divulgació de l’entitat. En
són exemples l’important ampliació del projecte Taps X Atendis;
nous projectes com col·laboració amb l’Esplai Esquitx, Ciutat i
Escola o Mosaicos de Sonidos; consolidació de projectes com
Mans i Potes amb la Lliga Protectora d’animals de Sabadell; Nos
Why Not en l’àmbit de fotografia inclusiva, o el gran nombre de
voluntariat artístic.
- Millora en l’estratègia de comunicació, divulgació i captació
de recursos consolidant i fent créixer els events i campanyes
existents d’una banda, i treballant amb elements i eines de
comunicació, com la renovació de la pàgina WEB, el nou díptic
d’entiat, l’elaboració del vídeo de presentació, l’augment i major
presència a xarxes socials... Destacar també en l’àmbit laboral
la coorganització de jornades de sensibilització o participació
activa en ponències.
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COL·LABORACIONS
I AGRAÏMENTS

Un any més, la nostra gratitud als 150 socis i als 495 col·laboradors pel seu
compromís amb els valors i la tasca de l’entitat, que amb petites o grans
aportacions, periòdiques o puntuals, permeten continuar treballant per oferir la
millor atenció a les persones usuàries.
Gràcies a tot l’equip de professionals pel seu esforç i professionalitat.
Gràcies a les famílies pel suport rebut i la confiança dipositada.

Gràcies a totes les persones voluntàries pel seu compromís desinteressat i
imprescindible.

Gràcies als protagonistes que generosament venen a interpretar els seus
espectacles en els nostres centres i també, a tots els que han actuat a l’Atendis
Gresca i als 25 anys del SIL Taina.

Gràcies a totes les empreses que recolzen el SIL Taina i que contribueixen a la
inserció de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Gràcies als comerços, particulars, empreses i ciutadans i ciutadanes de Sabadell
per la seva col·laboració amb la recollida de taps de plàstic i amb la iniciativa Més
que una panera.
Unes paraules molt sinceres per donar les Gràcies a totes les persones implicades
i que són un fragment més d’Atendis.
Arribar fins aquí és possible gràcies a l’esforç, la implicació i treball d’un gran
equip, sempre amb un objectiu comú, el de la defensa dels drets i una òptima
atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual.
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BLOC ECONÒMIC
ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT
I INFORMACIÓ RELLEVANT 2016
ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DE
SABADELL I COMARCA (APDP)
• L’origen dels recursos ordinaris de l’APDP prové principalment dels
ingressos pels lloguers dels edificis/equipaments que té en propietat o
concessió a la Fundació Privada Atendis, a la vegada que de les quotes
de socis i de les quotes de col·laboradors periòdics. Recursos que es
destinen a cobrir les despeses de funcionament normal: bàsicament
compromisos financers principalment associats al finançament bancari
de les inversions. L’enfoc és de cobertura de despeses tenint ben
present la condició d’entitat sense ànim de lucre.
En paral·lel, es realitza gestió pro-activa per aconseguir recursos
extraordinaris via subvencions, organització d’esdeveniments i altres
iniciatives destinades a portar a terme necessitats d’inversió en
els centres (millores edificis, equipament, mobiliari, elements de
transport...).
• Respecte l’any 2016, indicar que s’ha tancat l’exercici amb un resultat
positiu comptable de 256.015,72€, substancialment millor al resultat
pressupostat, així com millora del resultat tresorer d’equilibri previst,
donat que no s’ha produït la reducció prevista del lloguer (100.000,00€/
any) associada a la concertació de centre de dia i llar a ATENDIS,
que novament s’ha endarrerit. D’altra banda, hi ha hagut resolució
ferma per part del TEAR (Tribunal Econòmic-Administratiu Regional)
respecte al tema d’IVA que conclou que APDP té consideració subjecte
exempt d’IVA i per tant, no ha de repercutir l’IVA en la seva prestació de
serveis, i l’IVA suportat no és deduïble sent més import de despesa o
inversió. Així mateix, conclou que l’IVA a suportar en cas d’inversions en
infraestructura a residències correspon el tipus reduït. Resolució que ha
implicat les següents conseqüències: A nivell de tresoreria es confirma
la no devolució de les liquidacions d’IVA pendents de retorn del període
2009-2012 i s’ha procedit a pagar les liquidacions retornades per part
d’Hisenda en el període 2010 per un import superior a 400.000,00€.
Altrament però, Hisenda ha obert procés de devolució d’ingressos
indeguts entès com la devolució de la diferència entre l’IVA a tipus
general satisfet en les inversions en infraestructura a residències i l’IVA
a tipus reduït pel període 2009-2012 que s’estima que suposarà un
cobrament per APDP al voltant dels 550.000,00€. A nivell comptable,
¡impacte negatiu a resultats de 91.982,00€, 60.908,94€, dels quals
corresponen a exercicis anteriors – efecte patrimoni net.
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Recordar que els ingressos estan adequats per a afrontar les
despeses de l’entitat des d’un punt de vista tresorer. Així, si bé el
resultat tresorer és d’equilibri, el fet que l’amortització dels préstecs
sigui molt superior a l’amortització comptable, basada en la vida útil
dels actius, deriva en un resultat comptable significatiu. Un sisè any
consecutiu de tancament positiu (1.266.052,53€ acumulats) que
permet la necessària correcció de la situació de fons propis negatius
de l’entitat.

FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS

• L’origen dels recursos ordinaris de la Fundació Privada Atendis
prové principalment (90% aprox.) de la Generalitat de Catalunya. En
el cas de les places d’acolliment residencial, a través de concert de
les places i en el cas de Centre de dia i Llar-residència, a través de
Conveni-Subvenció plurianual de les places. Altres fonts de recursos
són les aportacions d’usuaris/famílies i aportacions d’entitats
privades o altres organismes. Lògicament, l’aplicació dels recursos
va associada a cobrir totes les despeses de funcionament dels
serveis que presta l’entitat.
• Respecte l’exercici 2016, destacar: 1) Manteniment dels ajustos en
les tarifes per part de Generalitat l’any 2011-2012 i per tant necessitat
de continuïtat de les principals mesures d’ajust impulsades en pla
de viabilitat 2011-2012 2) Despeses ordinàries controlades amb
línia amb el pressupost anual establert 3) Sentència ferma del TEAR
a l’Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca (APDP)
que implica de forma recurrent a ATENDIS, no haver de satisfer IVA
en els lloguers dels edificis que ocupa i que són propietat de l’APDP,
permetent millores estructurals a partir de l’any 2017. Això ha suposat
una millora en el resultat de l’exercici 2016 i un augment de patrimoni
net en 476.508,78€, corresponent a la cancel·lació de la previsió
d’IVA feta els anys anteriors. 4) Tancament positiu comptable per
sobre previsions basat principalment en l’eliminació de la previsió
d’IVA dels lloguers comentada, a un excel·lent nivell d’ocupació d’un
99,45% (superior al contemplat), a uns ingressos extraordinaris
que per la seva naturalesa no es consideren en pressupost, i a unes
despeses financeres substancialment inferiors a les previstes.
Resultat aplicat a reforçar la situació tresorera de l’entitat. 5) A nivell
tresorer s’han continuat suportant endarreriments en els pagaments
per part de Generalitat. L’entitat ha pogut fer front a tots els seus
compromisos econòmics (pagaments) basant-se en el coixí fruit
dels resultats positius dels 5 últims exercicis mantenint a la vegada,
línies de finançament de cobertura formalitzades a tal efecte. 6)
Generalitat va amb retard respecte el procés de concertació, i en el
cas d’Atendis a 2016 tampoc s’ha produït la concertació del Centre
de dia i Llar, que tindrà un fort impacte de baixada d’ingressos per
Atendis i que s’ha plantejat compensar amb una reducció de les
quotes de lloguer, evitant altres ajustos o mesures amb impactes
sobre el model assistencial de l’entitat.

ACTIU
ACTIU NO CORRENT
Inversions immobiliàries
Construccions
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
Instruments de patrimoni
Inversions financeres a llarg termini
ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats
Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades
Altres deutors
Altres crèdits amb Administracions Públiques
Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET i PASSIU
PATRIMONI NET
Fons propis
- Fons dotacionals
- Excedents d’exercicis anteriors
- Excedents de l’exercici (positiu o negatiu)
Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments
Subvencions oficials de capital
PASSIU NO CORRENT
Deutes a llarg termini
Deute amb entitats de Crèdit
Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini
PASSIU CORRENT
Deute a curt termini
Deute amb entitats de Crèdit
Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Proveïdors
Creditors varis
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

2016
8.438.328,62
8.398.328,62
8.398.328,62
30.000,00
30.000,00
10.000,00
795.039,51
659.268,58
59.010,74
4.500,00
595.757,84
135.770,93
9.233.368,13

2016
4.738.073,35
(292.347,86)
61.565,10
(609.928,68)
256.015,72
5.030.421,21
5.030.421,21
4.116.068,54
3.845.408,36
3.845.408,36
270.660,18
379.226,24
334.436,50
334.436,50
27.108,19
17.681,55
10.921,79
2.981,00
0,00
3.778,76
9.233.368,13
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(1,77)
8.098,08

(25.810,49)

(143.606,94)
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270.660,18

Efectiu i altres actius líquids equivalents

- Fons dotacionals
- Excedents d’exercicis anteriors
- Excedents de l’exercici (positiu o negatiu)

30.000,00
1.029.621,92
328.921,02
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A 31.12.2016

OPERACIONS CONTINUADES
Ingressos per les activitats
Prestacions de serveis
Subvencions, donacions i altres ingressos
Aprovisionaments
Consums i deteriorament d'existències
Treballs realitzats per altres entitats
Altres ingressos de les activitats
Altres ingressos i accessoris i altres de gestió corrent
Despeses de personal
- Sous, salaris i assimilats
- Càrregues socials
- Provisions
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Amortització de l'immobilitzat
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
Altres resultats
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
RESULTAT DE L 'EXERCICI
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2016
6.335.925,96
6.138.303,51
197.622,45
(147.485,38)
(139.964,29)
(7.521,09)
10.819,49
10.819,49
(4.080.420,64)
(3.004.445,18)
(956.182,01)
(119.793,45)
(1.766.106,05)
(1.765.277,48)
(635.609,04)
(34.930,47)
(144.687,37)
(17.063,31)
(8.616,22)
(147.410,86)
(776.960,21)
(828,57)
(34.622,94)
11.765,25
(1.563,05)
328.312,64
861,12
(252,74)
608,38
328.921,02
328.921,02
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