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SALUTACIÓ DE PRESIDÈNCIA

Benvolgudes i benvolguts, 

Un any més faig la salutació d’aquesta memòria que correspon a l’exercici 2019 i on habitualment informem d’allò mes significatiu. 
Les activitats de la nostra gent, els diversos serveis, les inversions, les relacions amb l’administració i altres entitats del sector, la 
situació financera, el paper dels voluntaris, les reinsercions laborals, la comunicació i tasques de recaptació i qualsevol novetat que 
interessi conèixer a les persones sòcies, col•laboradores i amigues de la nostra entitat.

Segueixen les dificultats per la manca d’actualització de les aportacions financeres per part de la Generalitat, que es mantenen als 
nivells de la reducció pressupostària del 2009, tant directament des d’Atendis-APDP com a través de la Coordinadora i la Patronal 
del sector, seguim fent pressió. Malgrat això, amb esforç i una acurada gestió hem aconseguit fer un bon exercici i hi trobareu, com 
sempre, una detallada explicació en aquest document.

Però estic escrivint aquest text el maig del 2020 quan encara no tenim data per a l’Assemblea Ordinària anual de socis i sòcies 
de l’APDP i les famílies encara no poden visitar als seus familiars que viuen als nostres serveis residencials que resten tancades a 
l’exterior.
Quan la Llar-Residència Jacquard s’ha convertit en una residència (24h/7 dies) degut a que les persones usuàries no poden anar 
als Centres de Treball Especial/Ocupacionals que estan a hores d’ara, tancats.
Quan tenim el Centre de dia l’Aplec tancat i les persones usuàries resten a l’habitatge familiar.
Quan hem hagut d’aturar les accions de formació per al jovent que atenem al SIL Taina i tampoc hem pogut fer noves insercions 
laborals.

La pandèmia de la Covid-19 ho ha capgirat tot. Hem passat el període més complicat –el pic- i podem entreveure moments millors, 
però no oblidarem les dificultats, sobreesforços, nervis, pèrdues, dolor i perquè no dir-ho, por, que tothom, en una mesura o altra, 
hem viscut.
S’ha pogut superar la situació gràcies a  la dedicació sobrehumana, esforç i compromís ferm de l’equip de professionals, del 
personal sanitari, de la col•laboració de les famílies, membres de la Junta i Patronat, administració, voluntariat i amistats... Ha estat 
una pinya humana ferma que ens ha permès mantenir dempeus el nostre castell i evitar la llenya.

Seguirem treballant pel bé de la nostra gent i esperem que la resta del 2020 permeti retrobar una certa normalitat i ens ensenyi a 
valorar més el factor humà que tant clar s’ha posat de manifest en aquest temps de pandèmia.

Josep M. Suàrez Iborra
President

Maig 2020
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ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS  DE SABADELL I COMARCA

JUNTA DIRECTIVA

Presidència  Josep M. Suàrez Iborra   
Vicepresidència  Glòria López Masoliver  
Secretaria  Bernat Argemí Domingo  
Tresoreria  Gabriel Torras Balcell  
Vocals
Joaquim Badia Casas · Núria Fresno Garbayo 
Joaquima Júdez Fageda  · Diego Marcelino Navas
Pere Obiols Arderius  · Manuela Pacheco Ortiz
Sílvia Renom Martínez  · Joan Rovira Planas

FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS

PATRONAT     
Presidència   Josep M. Suàrez Iborra  
Vicepresidència   Pere Obiols Arderius  
Secretaria   Rosa Graells Domingo 
Vocals                                             
Bernat Argemí Domingo · Joaquim Badia Casas
Lourdes Fernàndez Llurba · Núria Fresno Garbayo
Elisabeth Gabau Vila · Joaquima Júdez Fageda
Glòria López Masoliver · Marcel Miquel Fageda
Sílvia Renom Martínez · Joan Rovira Planas
Gabriel Torras Balcell

COMITÈ DIRECTIU

Gerència    Montse Estrada Giravent
Direcció Centre Aral   Eugènia Llovera Coch 
Direcció Centre Bauma  Anna Santaulària Muixi
Direcció Casal Can Rull  Carme Pérez Roca
Direcció Centre L’Aplec  Judit Jové Nieto / Mar Blázquez Benito
Direcció Jacquard  Mireia Rodríguez Castello 
Direcció SIL Taina  Pere Costa Bohigas
Direcció Serveis Generals  Elisabet Sallent Garriga
Responsable RRHH   Susana Ramírez Peña
Treball Social    Antònia Reyes Soto

RESPECTE  COL·LABORACIÓ  ESFORÇ  EMPATIA
PROFESSIONALITAT  COMPROMÍS  MOTIVACIÓ  SENSIBILITAT

Grup ATENDIS   
Presentació, Organització i Gestió

La Fundació Privada Atendis és una entitat social sense ànim de lucre que comença la seva trajectòria l’any 1963 de la mà de l’Associació 
Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca (APDP). Des de l’any 2008 Atendis dur a terme la prestació dels diferents serveis. 

MISSIÓ: L’entitat té com a missió estar al servei de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies i afavorir des d’una 
atenció integral, la millor i més inclusiva qualitat de vida possible.

VISIÓ: Ser una entitat referent en l’atenció de les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, oferint serveis de qualitat i 
excel·lència, en el seu àmbit territorial. 

Assemblea
General
Socis

Junta
Directiva

9 membres Junta Directiva 
representen APDP en el
Patronat de Fundació

Privada Atendis

01

VALORS:
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185 persones ateses a nivell assistencial     2 altes: Serveis d’Atenció Residencial

111 persones ateses al Servei d’Inserció Laboral    3 altes: Servei d’Atenció Diürna Especialitzada

99,07% Ocupació mitjana d’entitat    Llista d’espera a diversos serveis

02 CENTRES I SERVEIS

EL
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Dades a 31.12.2019
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ATENCIÓ  INTEGRAL

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

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

ÀREA SALUT
Garantir l’atenció sanitària necessària per 
promoure la salut integral de la persona: 
nivell físic/funcional, cognitiu, psicoafec-
tiu i relacional.

ÀREA FUNCIONAL
Possibilitar el màxim nivell d’autonomia i 
participació diària a la llar.

ÀREA OCUPACIONAL
Proporcionar oportunitats i experiències 
per optimitzar el desenvolupament per-
sonal mitjançant la realització d’activitats 
significatives.

ÀREA CONDUCTUAL
Identificar les habilitats i necessitats, per 
determinar objectius dirigits a la millora 
de la qualitat de vida: benestar emocio-
nal, físic, material, desenvolupament per-
sonal, relacions interpersonals, inclusió 
social, autodeterminació i dret.
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EIXOS D’INTERVENCIÓ • OBJECTIUS CLAUS
ATENCIÓ BASADA EN LA PLANIFICACIÓ 

CENTRADA EN LA PERSONA (PCP)

AFAVORIR L’AUTONOMIA 
PERSONAL I SOCIAL

POTENCIAR ELS ESTILS DE VIDA 
SOCIALMENT INCLUSIUS 

I NORMALITZADORS 

A continuació s’enumeren alguns dels projectes, activitats i tallers que s’han implementant tant de forma conjunta, com d’específics de centres.

Continuïtat de la implementació del software de gestió Entigest 
amb la parametrització i implementació d’informes/pautes 
individuals de psicologia, salut, fisioteràpia, equip tècnic, acords 
tècnics, antecedents personals/familiars i documents de consens. 
Activació del sistema intranet per a agilitzar les consultes, millores 
i resolució d’incidències. Inici de revisió de registres i controls pel 
treball futur d’implementació d’entorn web per a ús de tot l’equip 
de professionals.

Organització d’estada de Colònies amb la participació dels 
serveis residencials a la Casa Can Vandrell amb el suport i 
finançament parcial de la Fundació Sert i DINCAT. Participació de 
15 persones ateses acompanyades per professionals de l’entitat. 
10 persones del centre Aral i 5 del centre Casal Can Rull. 

Continuïtat de la Col·laboració amb la Unitat de Genètica 
de l’Hospital Parc Taulí, fent possible l’estudi que determina i 
identifica un gran nombre de síndromes de discapacitat intel·lectual 
amb base genètica. Reverteix directament en la persona usuària 
que podrà rebre una atenció més personalitzada; el/la professional 
d’Atenció Directa que tindrà més coneixement i eines adients; i a la 
família, al poder rebre un adequat assessorament. Participació de 8 
famílies del centre l’Aplec. Represa de valoracions al centre Aral a 
persones sense diagnòstic, on ja es disposa de 10 persones amb 
diagnòstic de causa genètica. Al centre Bauma s’ha diagnosticat a 
2 persones i s’ha atès/assessorat a 3 famílies més. Paral·lelament, 
3 casos més en estudi.

03 ATENCIÓ A LA PERSONA

ASPECTES COMUNS A DESTACAR

Col·laboració amb el Departament d’Òptica i Optometria 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), qui ha 
realitzat exàmens visuals a les persones ateses als centres L´Aplec 
(10), Bauma (2) i Casal Can Rull (6), permetent fer una valoració 
funcional, que sovint és difícil d’aconseguir en els serveis externs i 
que facilita una informació més concreta de l’estat de la visió actual 
de cadascuna d’elles. 

Construint Ciutat: gràcies al suport rebut per part de la ciutadania 
amb el projecte Sortim a fer una volta, s’inicien les activitats 
aquàtiques al Club Natació Sabadell, el Ioga Adaptat i el Swing en 
els centres cívics de Torre-Romeu i al Complex Esportiu Olímpia, així 
com el Tennis a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. Gràcies al 
projecte, durant el curs 2019-2020, totes les activitats són gratuïtes.

Nou sistema de preparació de medicació. Emblistat des de 
Farmàcia Ferran. Amb aquest nou procediment s’aconsegueix 
major seguretat en la preparació i administració de la medicació. 
Gestió del residu generat a través de MANSOL PROJECTES, Centre 
Especial de Treball que treballa amb persones amb discapacitat 
física i en situació d´exclusió social. Major seguretat en la preparació 
i administració de la medicació.

Fi del projecte TAPS X ATENDIS. Després d’un llarg recorregut 
de més de 6 anys finalitza un projecte que s’ha fet transversal a tots 
els centres de l’entitat i que ha donat a conèixer la nostra tasca, 
s’ha participat de la comunitat i que en últim terme, ha permès 
captar recursos. Un projecte que ha permès la col·laboració activa 
de persones usuàries i professionals en tots els processos (recollida, 
triatge i emmagatzematge) a qui agraïm l’esforç i també, als més 40 
punts de recollida que ens han brindat la seva confiança durant tot 
aquest temps.

CENTRE ARAL

Equipament esportiu

Jardí Botànic

Nous tallers i activitats. Inici dels sopars temàtics a centre per 
poder oferir noves experiències a totes les persones. Inici també, dels 
tallers creatius de màscares i del de bombes de llavors, col·laborant 
amb l’obsequi del Sopar Solidari anual i també en la Jornada Som 
Capaços. Es visita l’empresa de reciclatge de taps TMA.

Potenciació de l’Esport. Participació al Torneig TopBàsquet 
organitzat pel Club Esportiu Escola Pia Sabadell. Compromesos 
amb la igualtat d’oportunitats i l’esport sense fronteres, els Clubs CE 
Escola Pia, la Fundació Atendis i el club CEM Hospitalet ofereixen 
una mostra de bàsquet inclusiu. Inici de l’activitat de petanca amb 
participació a la Lliga Interclubs i habilitació d’un espai a centre per 
a entrenaments. Adquisició d’equipacions esportives i altres 
materials per motivar la pràctica de l’esport.

Acord Marc de Col·laboració amb CIPO per a afavorir la transició 
a recurs de Llar-Residència i STO/SOI per a persones ateses al Centre 
Aral, arrel del Projecte “Donem-los una Oportunitat”.

Intervenció per augmentar vincles i possibilitats d’oci amb sortides 
amb voluntariat o acompanyaments externs, per a tres 
persones; es prioritza treball amb fundacions tutelars per aquelles 
persones amb vincles familiars més reduïts.

Canvis organitzatius d’Unitats de Convivència amb l’objectiu 
d’afavorir noves dinàmiques, canvis de rol, millora d’actituds, ampliar 
el cercle social i establir nous vincles. Amb l’estudi de cada cas, es 
valoren preferències individuals, s’estructura el grup i s’avaluen les 
necessitats. Sis persones ateses s’han reubicat amb èxit, adaptant-
se als canvis de forma satisfactòria i amb una repercussió positiva 
tant personal com en l’entorn.

Inici de l’administració de la subescala CAMCOG-DS del 
CAMDEX-DS (prova d’Exploració Cambridge per a la Valoració 
de o Transtorns Mentals en Adults amb Síndrome de Down o amb 
Discapacitat Intel·lectual) per a valoració de la funció cognitiva i 
complementar i millorar, així, les valoracions de les persones ateses 
a partir d’observació directa i escales instaurades (ICAP, Tinneti, 
Barthel i Dowton).
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CENTRE BAUMA CENTRE CASAL CAN RULL
Desenvolupament i disseny del pla funcional tècnic de centre 
2020 incorporant l’especialització per eixos.  

Relleu en el Servei de podologia amb nova incorporació amb 
afectació mínima en el servei, ja que ambdues formen part del 
mateix equip. 

Formació interna adreçada a professionals per a afavorir 
l’administració segura i racional  de fàrmacs amb l’inici de 
l’emblistat de medicació des de la farmàcia proveïdora. 

Col·laboració de Recerca i Coneixement en dos estudis de 
recerca dels Màsters: expressió del dolor en persones amb la 
síndrome d’Angelman i estudi transversal del perfil de comunicació 
i llenguatge en persones amb la síndrome d’Angelman d’Espanya, 
Argentina i Perú. Hi participen dues persones usuàries. Departament 
de Psicologia Clínica i de la Salut de la UAB.

Projecte solidari-educatiu Compartim colors, jocs i emocions. 
Prova Pilot de col·laboració amb l’IES Sabadell amb l’objectiu que 
els i les alumnes de 3r. ESO potenciïn la interacció entre persones 
ateses del centre, comparteixin activitats i enriqueixin diversos 
espais del centre residencial. 
La proposta consisteix en decorar l’entrada del centre i en crear 
un element entretingut a l’espai del pati per tal de gaudir del lleure 
conjuntament i interactuar fent partides de jocs de taula. 
L’activitat continuarà al llarg de 2020 realitzant diverses sessions 
conjuntes per a confeccionar un mural a l’accés del centre i 
posteriorment dibuixar un joc del parxís al pati exterior del recinte.

Especial Atendis al dia dedicat al Casal, comptant amb la 
participació de persones externes a través de l’apartat Mirades des 
de fora obrint la visió i perspectiva que aquestes tenen sobre la 
seva història amb el centre. Per a explicar i retratar com és la vida 
diària al Casal hi va posar la seva experiència i coneixença una ex 
treballadora i actual col·laboradora, narrant el dia a dia des d’una 
perspectiva molt intimista i personal.

Nova organització de les aules. Gràcies a la renovació dels 
armaris de les aules i de la construcció d’uns bancs/sofà, varia el 
funcionament de cada taller grup en: sensorial, investigació motriu, 
creativa, creativa i comunicació/cognició, permetent així una millor 
disposició i dinàmica dels espais i de les activitats.

Millora dels espais i del confort. L’ampliació dels menjadors 
i la incorporació d’una nova zona de confort amb nou butaques 
de relaxació, es renova el mobiliari, afavorint l’obertura de l’espai 
de les persones usuàries. Es renova i s’amplia també el vestuari 
femení amb quatre noves dutxes i es renova el mobiliari d’ambdós 
vestuaris. A la Festa Country de Primavera queda inaugurada 
l’adequació i adaptacions realitzades. 

Noves activitats. Ioga Inclusiu i Adaptat al Complex Esportiu 
Olímpia. Amb el suport rebut gràcies al procés Participatiu Construïm 
Ciutat, sis persones usuàries participen cada setmana en una classe 
dirigida per Sarvayoga.  

Ampliació de sortides amb participació a la Comunitat. Recollida 
de Taps a diversos punts de la ciutat amb el projecte Taps X Atendis. 
Assistència als torneigs de Tennis Adaptat del TRAM Barcelona 
OPEN o l’organitzat pel C.D. Terrassa Hockey. Visites culturals a 
través del programa Apropa Cultura i propostes d’oci i lleure com 
per exemple, l’assistència al Circ Raluy. 

Foment de visites a altres entitats del sector. Professionals 
de l’equip tècnic i sanitari del centre visiten la UHEDI a Girona i la 
Fundació Ave Maria de Sitges per tal conèixer més de prop altres 
realitats, formes de treballar i compartir experiències i coneixements.

Continuïtat en el Projecte Ciutat i Escola de l’Ajuntament de 
Sabadell a través de l’espectacle de Titelles de la Companyia de 
Teatre, Pengi’m Penja’m. Consolidada la proposta educativa, 
s’inicia la preparació d’una nova obra “Sense Paraules” que es 
preveu representar a partir dels curs 2020/2021.

Increment de la participació comunitària. Amb motiu del Dia 
Internacional del Teatre, dues professionals, una voluntària i una 
persona usuària del centre van participar al programa Els Matins de 
Ràdio Sabadell per a explicar la seva experiència de teatre inclusiu 
a les escoles de la ciutat. 

Enriquiment de les propostes creatives del centre amb la creació 
del taller de vídeos. Amb la col·laboració d’una professional 
d’atenció directa s’ha participat en la 3ª Edició Concurs 
Curtmetratges Festival Cadi, d’Asproseat, amb l’obra “ Y tú, 
eres capaz?”. 

Tennis adaptat Ràdio Sabadell
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CENTRE L’APLEC

LLAR-RESIDÈNCIA JACQUARD

Inici del Servei Opcional de Musicoteràpia dirigit pel professional 
David Lanau. Donat els bons resultats obtinguts de l’experiència 
de l’any anterior, s’ofereix com a Servei Opcional. Sol·licitud de 12 
persones ateses.
Destacar-ne els principals beneficis: foment de la comunicació, 
potenciació de l’àrea cognitiva, desenvolupament de les habilitats 
motores i de conductes emocionals i socials. 
Durant la festa d’estiu dirigida a famílies del centre, s’ofereix un 
Concert Interactiu Comunitari. Un espai de trobada que permet 
socialitzar-se, posant en pràctica, el so, la música i la capacitat de 
relacionar-se espontàniament, mitjançant el ritme i la percussió.

Creació d’un nou espai dedicat al confort i la relaxació. 
Espai habilitat amb els elements corresponents a la seva finalitat: 
butaques, tarimes, coixins i mantes, així com una barana divisòria i 
movible per a diferenciar els espais. 
Els objectius principals són poder realitzar canvis posturals, fomentar 
el descans de la persona usuària i facilitar la contenció d’alguna 
persona que pugui presentar alteració en la conducta. 

Inici/Implementació de la metodologia Planificació centrada en 
la Persona (PCP) que implica posar a la persona al centre de 
l’organització adaptant les seves necessitats des de la seva pròpia 
perspectiva, fomentant així la seva autodeterminació. Passació d’un 
qüestionari de fites i somnis, mapa de relacions, mapa de capacitats 
i un qüestionari de preferències.

Empoderament dels i les professionals per tal de que siguin 
referents d’alguna de les persones de la llar, permetent recollir 
tota la informació de la persona, fomentant una atenció més 
individualitzada i potenciant les seves capacitats.

Participació activa en la programació de sortides d’oci: les 
persones que viuen a la llar trien en assemblea les sortides que es 
realitzaran tant en caps de setmana com en períodes de vacances.

1ª Edició de la Festa de Blas. Organització d’una festa inclusiva 
per a persones estimades de les persones que viuen a la llar.

Potenciació de la participació en el funcionament de la llar: cada 
persona pot realitzar, amb més o menys necessitats de suport, les 
tasques de la llar.

Potenciació de les activitats intercentres. Juntament amb el 
centre Aral, s’inicia el taller de recollida i condimentació d’olives. 
Activitat conjunta que permet incentivar la col·laboració entre 
diversos centres de l’entitat amb l’objectiu d’elaborar productes de 
proximitat. El centre l’Aplec ha condimentat les olives recollides per 
Aral amb herbes aromàtiques del rodal de La Carena.

Museu Ciències Naturals de Barcelona

Festa Blas

Avaluació i adaptació a les necessitats de suport de les 
persones que viuen a la llar per donar-les resposta des de la 
coordinació amb serveis externs (centres de salut, valoracions CAD, 
CO, CET...) i mitjançant procediments interns de funcionament.

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL TAINA
FORMACIONS

SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL  (SIOAS) 

CURS DE PEÓ MANIPULATIU CURS D’EXPERT/A  EN NETEJA D’IMMOBLES
Finançat/Subvencionat per: FUNDACIÓN ONCE Finançat/Subvencionat per: FUNDACIÓN ONCE
Durada: 240 hores Durada: 150 hores
Participants: 13 persones Participants: 14 persones

≤ 25 anys: 3
≥ 25 anys: 4

≤ 25 anys: 9
≥ 25 anys: 3

≤ 25 anys: 8
≥ 25 anys: 10

≤ 25 anys: 14
≥ 25 anys: 9

SIOAS 2018
(gener - juny 2019)

SIOAS 2019
(juliol - desembre 2019)

INSERCIONS EN 
EMPRESA ORDINÀRIA

INSERCIONS EN 
EMPRESA ORDINÀRIA

7 12

4 97 183 311 5

18 23

SEGUIMENT DE 
RELACIÓ LABORAL

SEGUIMENT DE 
RELACIÓ LABORAL

9 84 6≤ 25 anys: 8
≥ 25 anys: 5

≤ 25 anys: 13
≥ 25 anys: 1

Persones Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO) SIOAS 2018 (1/1/2019 a 30/6/2019): 9, de les quals 7, inserció
Persones Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO) SIOAS 2019 (1/7/2019 a 31/12/2019): 17, de les quals 12, inserció
Orientacions (entrevistes): 32

ACTIVITATS DESTACADES

NOVES EMPRESES OPORTUNITAT D’INSERCIÓ: 23

Participació a la Jornada de Preparadors Laborals (ACTAS)
Participació en la Fira Vallès Treball Jove, a la Cambra de Comerç 
de Sabadell 

Participació en la Fira d’Ocupació, a Fira Sabadell
Visita dels i les Alumnes de Batxillerat Social de l’Institut Polaris 
(Limoges, França) 
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ATENCIÓ A LES FAMÍLIES04 Servei Opcional Odontologia

Continuïtat del servei opcional a centres Residencials de Dental Residency.  L’empresa continua oferint revisions bucodentals 
gratuïtes a les persones residents de la Fundació. Les visites i revisions tenen lloc al propi centre i compten sempre amb la presència de 
la figura d’infermeria. 
Una vegada les famílies reben les valoracions realitzades, l’empresa indica quins serien els tractaments necessaris i què recomana seguir 
en cada cas, i acompanya d’un pressupost. 
Finalment les famílies decideixen i comuniquen a l’empresa si accepten seguir el tractament i el pressupost proposat. 

Dades comparables revisions i tractaments realitzats 2018 i 2019

Gestions vinculades a l’aplicació de la
Ordre de Copago.
(Ordre BSF/130/2014 de 22 d’abril)

Formació Famílies: Maneig i bones
pràctiques en Fisioteràpia

Servei Especialitzat Salut Mental-
Discapacitat Intel•lectual Vallès

Copago. Novembre 2019. Recepció a alguns dels centres (CA-
SAL i algunes persones ateses d’altres serveis) de noves resolu-
cions motivades per alguns canvis en la interpretació de la mateixa 
normativa de copagament i una nova instrucció del Departament. 

En aquesta ocasió, les persones amb prestacions per fill/a a 
càrrec que estiguin incapacitades legalment, deixen d’imputar 
l’import de la prestació familiar així com del complement de terce-
ra persona. Per tant, implica un copagament inferior en la majoria 
dels casos arribant en algun d’ells a la quota “0”. 
Segons el Departament, les revisions es realitzaran d’ofici i aniran 
arribant en principi i segons la nostra petició, per blocs segons els 
centres per facilitar-ne l’aplicació. 

Els imports generats segons els efectes retroactius, seran satis-
fets a les famílies en el moment en el que Generalitat els faci efec-
tius als centres.

Creació SESM-DI Vallès Occidental: servei públic i gratuït que 
ofereix atenció especialitzada a les persones amb discapacitat in-
tel·lectual i patologia psiquiàtrica i/o trastorns de la conducta, des 
d’una perspectiva multidisciplinària i comunitària. S’atén també a 
les seves famílies i incorpora una coordinació estreta amb els pos-
sibles serveis o entitats a les que la persona estigui vinculada.
És un servei ambulatori, ubicat a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell 
tot i que la seva atenció pot donar-se també a nivell telefònic (as-
sessorament a famílies, professionals de centres vinculats, etc.). 
L’Equip està format per professionals de l’àmbit de la psiquiatria, 
psicologia, infermeria i treball social.
En el cas del SESM-DI Vallès, el Psiquiatra és el Dr. Ramón Coro-
nas, metge psiquiatra vinculat també a Atendis.
 
I en relació a aquest servei, hem estat convocats per a partici-
par atesa la creació i constitució del GED Vallès Occidental 
(Grup d’Estudi i Derivació), com a representants de serveis re-
sidencials especialitzats en Discapacitat intel·lectual i salut mental 
al nostre territori. Existeixen ja altres GED al territori i s’organitzen 
per a l’estudi i valoració de casos que segons situació de com-
plexitat, poden requerir d’anàlisi, valoració i derivació a recursos 
més adequats. Es tracta d’un òrgan mixt organitzat segons regions 
sanitàries. Hi participen representants del Departament de Salut, 
del Departament de Treball i Afers socials, i representants del CAD, 
el SESM-DI Vallès Occidental, i professionals representants de les 
entitats i recursos que donen atenció a persones amb discapacitat 
intel·lectual que presenten problemes de salut mental o de con-
ducta. La proposta és la de mantenir reunions bimensuals.

L’entitat té organitzat un Curs de formació adreçat a famílies sobre 
Bones pràctiques en fisioteràpia. Les sessions són dirigides i im-
partides per la figura de fisioterapeuta del centre. 
Enguany es va tornar a oferir, ja que les valoracions dels i les parti-
cipants han estat sempre positives. 
5 persones (famílies) van participar-hi en una formació de 4 hores.

Objectius 2020

Passació Enquesta de
Satisfacció Famílies/tutors

Incorporació d’un/a professional de Treball Social 
de suport

Revisió del Pla d’atenció sòcio-familiar. Actualit-
zació situacions familiars. (genogrames, referents 
familiars, etc.)

Informació i assessorament a famílies en relació a 
tutories, remocions de tutela, etc.

Seguint amb el compromís d’entitat, es passa de 
manera bianual, enquesta de satisfacció a familiars/
tutors.
Enguany amb revisió de protocol i passació de l’en-
questa entre els mesos d’octubre i desembre 2019.
L’anàlisi dels resultats es preveu poder donar a 
conèixer durant el segon semestre del 2020.

TractamentsRevisions: 41 Revisions: 31
Revisions



22 23

PILAR FONAMENTAL EN L’ATENCIÓ
A LES PERSONES

195  persones formen l’equip humà d’ATENDIS: un equip involucrat i com-
promès que aporta les seves aptituds, tant professionals com humanes. 
Es vetlla per a fomentar el creixement professional de l’equip, la seva motiva-
ció i equilibri, així com facilitar eines que permetin realitzar el seu treball amb 
la màxima qualitat.

El Pla de Formació anual és un factor essencial per a optimitzar 
la qualitat en tots els àmbits i contempla d’una banda, formació 
obligatòria a les noves contractacions i de l’altra, formació anual 
voluntària. Aquest 2019 destaca: 

Formació obligatòria

• Curs Bàsic Prevenció Riscos Laborals
• Contenció física no violenta
• Bones pràctiques en fisioteràpia
• Manipulació d’aliments

Formació voluntària

• Mindfullness: 24 assistents
• Estimulació multisensorial. Snoezelen: 28 assistents
• Contenció psicològica. Maneig de conflictes i desescalada:
   33 assistents

Tenir estudiants en pràctiques enriqueix i el benefici és mutu. 
L’alumne/a té la oportunitat de conèixer de prop la discapacitat 
intel·lectual i posar en pràctica els seus coneixements. L’entitat 
obté eines per promoure el saber i la sensibilització del col·lectiu i a 
l’hora, li dóna la possibilitat de conèixer a potencials nous i noves 
professionals.

A l’apartat 9 (Aliances, Col·laboracions i convenis) trobareu tota la 
relació del centres educatius i col·laboradors

NÚM. DE PROFESSIONALS PER CENTRE I ÀMBIT

EDATS

DONES I HOMES

FORMACIÓ

PRÀCTIQUES AMB CENTRES EDUCATIUS

ANTIGUITAT

II Enquesta Satisfacció 
Professionals

I Jornada Informativa per a professio-
nals “Memòria 2018, situació d’entitat i 
perspectiva de futur” (35 participants)

Tot i mantenir retallades de Generalitat, 
esforç per reduir flexibilització a centres 
i desenvolupament de mesures per afa-
vorir estabilitat de cobertura de servei

65% contractació indefinida 

15 reduccions de jornada o excedències per ajudar a 
la conciliació laboral

1980 hores de formació
          
30 cursos/jornades     
 
186 participants 

47 alumnes en l’àmbit d’atenció a la persona

2 alumnes en l’àmbit administratiu

9 alumnes en l’àmbit de Serveis Generals

15 centres col•laboradors 

5 persones contractades que han fet pràctiques amb 
nosaltres al 2019

FETS DESTACATS

EQUIP 
HUMÀ05

13%
(31)

87%
(164)

18 - 30 anys
31 - 40 anys
41 - 50 anys
51 - 60 anys
61 - 65 anys

55

38

35

60

7

??
??

??
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VOLUNTARIAT FORMES DE DONAR-NOS SUPORT

Un paper essencial per al desenvolupament de l’ampli ventall d’activitats i de diversos projectes.

Dolors Orobitg · Sortida Museu d’Art

Peña Eurobética · L’Atendis Gresca

Taller de Màscares · Jaume Romagosa

Music Alfred · Festa de comiat
al Casal Can Rull

El voluntariat representa 

SUPORT,
GENEROSITAT i 

COL·LABORACIÓ!

72
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El departament de Serveis Generals gestiona les àrees de:

Servei de Bugaderia interna: dona servei als recursos 
residencials de l’entitat.
      Kg de roba rentats anual; 139.006
      Kg de roba rentats mitjana diària; 381

Servei d’Alimentació: dues cuines pròpies que donen servei a un 
total de 131 persones usuàries residents i 36 en règim d’Atenció 
Diürna:
      Nº de Pensions Completes anuals; 45.113            
      Nº de Pensions Completes diàries; 124

A 31/12 finalitza el contracte amb Serunion i a 1/01/2020 s’inicia 
servei amb Excelent Facility Services, empresa que ens garanteix 
proximitat i qualitat de servei i producte.

Servei de Neteja: servei externalitzat que cobreix la neteja de tots 
els serveis de l’entitat. Total hores anuals del servei; 15.512h.

Inversions realitzades durant el 2019: Es treballa amb un Pla 
d’Inversions anual consensuat amb el Comitè de Direcció i valorat 
segons prioritats. El finançament del Pla d’Inversions és unicament 
amb recursos existents (subvencions, donatius, fons captats a 
través d’esdeveniments propis…).

INVERSIONS MÉS DESTACADES 
 
 A NIVELL D’ENTITAT

 - Compra i adaptació de dues furgonetes de 9 places

 PROJECTE D’AMPLIACIÓ CENTRE L’APLEC
    
 - Nou videoporter d’accés Aplec
 - Adequació i compra de nou mobiliari

 MOBILIARI CENTRE ARAL
 
 - Renovació camilla infermeria
 - Motorització tendalls

 MOBILIARI CENTRE BAUMA

 - Nous bancs exteriors unitats de convivència

 ZONA ACTIVITAT L’APLEC-BAUMA

 - Instal·lació persianes motoritzades amb lames 
 regulables que regulen l’entrada de llum
 - Obertura finestra sala de personal

 EQUIPAMENT TÈCNIC CASAL CAN RULL

 - Renovació Fregidora cuina
 - Renovació Camera frigorifica cuina
 - Compra camilla de bany
 - Renovació quatre llits elèctrics amb carro elevador

 OBRES DE MILLORA CASAL CAN RULL

 - Armaris aules
 - Renovació marcs i portes. Aixamplar obertures per   
 millor accessabilitat

SERVEIS
GENERALS

BUGADERIA

NETEJA

SUBMINISTRES

ALIMENTACIÓ

TRANSPORT

APROVISIONAMENTS

MANTENIMENT

INVERSIONS

 Any
2016
2017
2018
2019 
 

EVOLUCIÓ (€) INVERSIÓ ANUAL

132.000€

234.900€
243.900€

81.200€

50 100 150 200 250

06
1

2

3

4

5

6

7

NOUS VEHICLES DE TRANSPORT - ENTITAT PORTES - CASAL CAN RULL

PERSIANES - LA CARENA 
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Arrel del suggeriment recollit en un Consell de Participació de Cen-
tres, es va considerar interessant poder realitzar novament una 
xerrada relacionada amb Patrimoni Protegit i Testament i altres 
formes de Protecció. Dirigit a aquelles persones tutores i familiars 
amb poca disponibilitat.

    Bon nivell de participació i valoracions altament satisfactòries

    Col·laboració notari de Sant Quirze del Vallès, Sr. Alfonso
    Carbonell Aguilar i la Fundació Aequitas

MÉS QUE UNA PANERA
8a. Edició - 27.12.2019

XERRADA
L’afectivitat i la sexualitat en les persones amb 
discapacitat intel•lectual i del desenvolupament 

26.11.2019

XERRADA
El futur de les persones amb discapacitat intel•lectual

16.05.2019

SOPAR SOLIDARI 
3a. Edició - 16.09.2019

OBRA DE TEATRE SOLIDÀRIA 
1a. Edició - 30.06.2019

KM SOLIDARI VÀLUA  
1a. Edició - 08.09.2019

ATENDIS GRESCA  
7a. Edició - 05.05.2019

Atendis al dia 16 i 17 (butlletí semestral) 

paperetes venudes

persones 
assistents

persones 
de públic

persones voluntàries participants 
del total de la Plataforma Vàlua. 
20 persones per part d’Atendis

recaptats

impressions enviaments

recaptats recaptats

recaptats
470€ / cada entitat

(online i offline) a persones 
sòcies, col·laboradores, 
persones afins, professionals 
i familiars

Destí recursos: Bossa a centres per a projectes d’activitats, 
equipament i mobiliari

Establiment Xeviot

Destí recursos: Projecte sor-
tim a fer una volta per l’adqui-
sició de 2 noves furgonetes

El Restôrant del Club Tennis 
Sabadell

Destí recursos: Projecte 
sortim a fer una volta per 
l’adquisició de 2 noves fur-
gonetes

Teatre Sant Vicenç de 
Sabadell

Destí recursos: Projecte sortim a fer una volta per l’adquisi-
ció de 2 noves furgonetes 
Participació Cursa Popular Festa Major de Sabadell 2019

Destí recursos: Projec-
te sortim a fer una volta 
per l ’adquis ic ió de 2
noves furgonetes

Parc Catalunya

diners recaptats

Dintre dels actes de la setmana prèvia a la celebració del dia In-
ternacional de les persones amb disCAPACITAT es va realitzar la 
xerrada a càrrec de la psicòloga i sexòloga Gemma Deulofeu, es-
pecialista en teràpia de parelles i persones amb discapacitat inte-
l·lectual i del desenvolupament. 

    Bon nivell de participació

    Generació d’expectatives i interessos diferenciats amb
    diversitat de perfils

    Trencament d’alguns mites i respostes sobre aspectes a
    vegades, tabús. 

    Casal Pere IV

comerços i empreses 
col·laboradores

Participació a esdeveniments
culturals i socials:  

Diada de Sant Jordi

Actes Dia Internacional Persones amb discapacitat de
Sabadell (Som Capaços)

7.451

+ 150 176

170

+ 4.700
euros

1.650

+ 4.000
euros

2.500
euros

4.700
euros

parcel·les
venudes

+ 1.100

+ 2.000

+ 16.500
euros

95

551  seguidors/es    1.098 admiradors/es    716 seguidors/esDades a 31.12.2019

COMUNICACIÓ
I DIFUSIÓ07 Continuem amb increment gradual a nivell co-

municatiu. Hem eixamplat la nostra presència 
a les xarxes socials i hem sumat nous seguidors 
i seguidores. Nous projectes engegats que aga-
fen força i amb continuïtat futura.
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170 persones sòcies445 persones col•laboradores

Sumem sinergies amb les administracions i altres agents pú-
blics i privats i entitats socials amb l’objectiu de defensar els 
drets i oferir una òptima atenció de les persones amb discapa-
citat intel·lectual.

ALIANCES, COL·LABORACIONS
I CONVENIS

PRINCIPALS COL·LABORACIONS (ECONÒMIQUES):
• Banc Sabadell
• BBVA. Territorios Solidarios
• Fundació Antoni Serra Santamans
• Fundació Bancària “La Caixa”
• Fundació Maria Francisca de Roviralta
• Fundació Privada Benèfica Barnola Vallribera Sant Josep
• Fundació Privada Collserola
• Fundación Mapfre
• Fundación ONCE
• FSC Inserta

EMPRESES COL•LABORADORES SIL TAINA:
• Aranow Packaging Machinery  
• La Sandvitxeria
• ASUTEX  
• L’Obrador d’en Gregori
• BurgerKing 
• McDonald’s
• Casa Ametller 
• Multiserveis Ndavant
• Centres Comercials Carrefour 
• Panificadora Valero
• CLECE
• Pull & Bear
• Clínica Sagrada Família 
• Restaurant Els Tranquils
• Establiments Viena 
• Restaurant Cal Boig
• Fundació Obra Social Benèfica 
• Restaurant Beagle
• Fundació Privada Atendis 
• Supermercats CONSUM
• Galí  Internacional 
• TELEPIZZA
• Laboratorio Echevarne 

(Empreses que han contractat persones amb discapacitat 
intel·lectual. Programa SIOAS 2019). 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES:
• CEIR-ARCO Aragó
• Escola Universitària Gimbernat
• Formapractic 
• Fundació Barberà Promoció i Actividades Integradas, S.A.
• Fundació GENTIS
• IES Jaume Viladoms
• IES Montserrat Roig
• IES Ribot i Serra
• Institut Obert de Catalunya
• INS Moianès
• Promoció Econòmica de Sabadell S.L, (Vapor Llonch)
• Sagrada Família
• Sagrat Cor de Sarrià 
• UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)
• UIC (Universitat Internacional de Catalunya)

COL•LABORACIONS INSTITUCIONALS:
• Generalitat de Catalunya · Departament de Treball, 
   Afers Socials i Famílies
• Ajuntament de Sabadell
• Ajuntament de Castellar del Vallès
• Ajuntament de Montcada i Reixac 
• Diputació de Barcelona
• Unió Europea (Fons Social Europeu)

PRINCIPALS ALIANCES I SUPORTS:
• Abertis
• Assossiació Sabadell Comerç Centre
• Biblioteques Municipals de Sabadell (BIMS)
• CASSA (Companyia d’Aigües de Sabadell)
• C. E. Sabadell
• C.D. Terrassa Hockey
• Centre Metal·lúrgic Sabadell
• Cercle Sabadellès 1856
• Construint Ciutat: Procés Participatiu Ajuntament 
   de Sabadell
• FOAPS · Fundación Once para la Atención de Personas 
   con Sordoceguera
• Club Tennis Sabadell
• Ipadel Vallès
• Kareba Viatges
• Leroy Merlin
• Lliga Protectora d’animals de Sabadell
• Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell
• Peña Eurobética de Sabadell
• Transports Urbans de Sabadell (TUS)
• Vallès Import, S.A.
• Xeviot

Som membres de:
      ACTAS (Associació Catalana de Treball amb Suport)

      AEPCRO (Associació d’Empreses i Propietaris del PAE
      Can Roqueta)

      CCPC (Coordinadora de Centres per Persones amb
      Discapacitat Intel·lectual de Catalunya)

      DINCAT Federació (Federació d’entitats de la discapacitat
     intel·lectual i del desenvolupament de Catalunya)

      Fundació Tutelar Família i Societat

      SBD Cercle d’Entitats
      
      Vàlua (Plataforma d’entitat del Tercer Sector de Sabadell)

      

08

LA NOSTRA GRATITUD A 
TOTES LES PERSONES 
COMPROMESES I QUE 
FORMEN PART
DE L’ENGRENATGE DE 
L’ENTITAT.

AMB SOLIDARITAT, 
COMPROMÍS I 
DEDICACIÓ SEGUIM 
TREBALLANT I MIRANT 
CAP EL FUTUR.
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DADES ECONÒMIQUES
FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS

Dades comptes anuals auditats a 31.12.19

COMPTE DE 
RESULTATS

BALANÇ 

*Inclòs co-pagament persones usuàries

    4.544,62 € 
   593.943,96 € 

 23.892,20 € 

  2.012.678,42 € 
   513.078,20 € 

  530.194,04 € 

   1.387.887,63 € 
  1.387.995,81 € 
 - -108,18 € 
  1.045.682,25 € 

ACTIU NO CORRENT                                                                                                   622.380,78 €

PATRIMONI NET                                                                                                        2.525.756,62 € 

PASSIU CORRENT                                                                                                       530.194,04 € 

ACTIU CORRENT                                                                                                      2.433.569,88 € 

ACTIU                                                                                                                         3.055.950,66 €  

PASSIU                                                                                                                       3.055.950,66 € 

Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Inversions financeres llarg termini

Fons Propis
Subvencions, donacions, llegats rebuts

Creditors Comercials i altres comptes pagar

Deutors
Deutora Generalitat Protecció Social
Altres deutors
Tresoreria 

    157.098,41 € 
   4.364.873,27 € 
   1.737.300,25 € 
   56.479,92 € 

 DESPESES                                                                    6.315.751,85 € 
€Aprovisionaments
Personal
Altres despeses explotació
Amortitzacions

 INGRESSOS                                                                  6.491.045,21 €
Prestació de serveis
Prestació de serveis  Generalitat serveis habitatge (*)
Prestació de serveis Generalitat inserció
Quotes usuaris llar / Centre dia
Serveis opcionals
Subvencions, donacions, altres ingressos explotació
Subvencions i aportacions organismes públics
Subvencions i aportacions organismes privats
Altres ingressos
Subvencions, llegats, traspàs resultat   
Altres  

FONT DELS INGRESSOS

7,44% 92,56%

Ingressos públics

Ingressos privats

    6.255.257,76 € 
   5.800.137,10 €   

158.487,96 € 
   204.902,57 €   

91.730,13 € 
   202.472,85 €   

49.223,82 € 
-

  153.249,03 €   
32.504,60 € 

  810,00 €   

ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DE SABADELL I COMARCA

COMPTE DE RESULTATS BALANÇ

 -
  70.448,58 €   

30.654,45 €   
348.689,12 €   

77.620,26 € 

 DESPESES                                527.412,41 €
Aprovisionaments
Personal
Altres despeses explotació
Amortitzacions
Resultat financer

   228,14 €   
7.581.077,89 €  

30.000,00 € 
 650,00 € 

    917.492,75 €   
4.690.106,11 € 

  2.448.174,53 € 
650,00 €

     268.110,65 €  
10.854,79 € 

    2.122,30 €   
721.310,50 € 

ACTIU NO CORRENT                              7.611.956,03 € 

PATRIMONI NET                                      5.607.598,86 €  

   604.263,16 €   
555.000,00 €   

49.263,16 €   
38.968,04 €   
10.440,00 €   
18.217,36 €   
10.310,68 €   

167.606,32 €   
338,15 €   

 INGRESSOS                                    811.175,67 € 
Prestació de serveis
Lloguer
Altres serveis
Subvencions i Altres ingressos
Socis
Col·laboradors periòdics
Altres subvencions i donatius
Subvencions, llegats, traspàs resultat
Resultat extraordinari

  PASSIU NO CORRENT                            2.448.824,53 € 

PASSIU CORRENT                                     278.965,44 € 

ACTIU CORRENT                                       723.432,80 € 

ACTIU                                                       8.335.388,83 €  

PASSIU                                                    8.335.388,83 € 

Immobilitzat intangible
Inversions immobiliàries
Inversions entitats vinculades
Inversions financeres a llarg termini

Fons Propis
Subvencions, donacions, llegats rebuts

Deutes amb entitats crèdit a llarg termini
Altres deutes a llarg

Deutes amb entitat crèdit a curt termini
Creditors Comercials i altres comptes pagar

Deutors
Tresoreria 

Dades comptes anuals auditats a 31.12.1909

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6.000.000.000
4.500.750.000
3.001.500.000
1.502.250.000

EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT BANCARI

Anterior 1995
200019961995 1998 2004 20062002

Capital 2008 2009 2017 20192011 2013 2015

1.000.000
1.500.000

500.000
0

-500.000
-1.000.000
-1.500.000
-2.000.000

EVOLUCIÓ RESULTATS I FONS PROPIS

Acumulat

Exercici APDP

 RESULTAT

 RESULTAT

175.293,36 € 

283.763,26 € 





FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS - A.P.D.P.
Av. Can Roqueta, 1E · 08202 Sabadell
Tel. 93 717 10 02 - www.atendis.cat @fundacioatendis @FAtendis@FAtendis


