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SALUTACIÓ DE PRESIDÈNCIA
Benvolguts, benvolgudes,

Un any més tinc l’oportunitat d’adreçar-me a vosaltres a través d’aquesta memòria.
Com podeu veure, enguany té un format més viu, àgil, visual i entenedor. Un canvi que respon a la voluntat de compartir amb la 
màxima transparència i canals possibles qui som, què fem i com ho fem, tant a l’entorn més directe d’ATENDIS-APDP com a la 
societat en general, de la qual formem part.

Aquest, ha estat un any de consolidació de la nostra activitat i manteniment de l’equilibri financer, tot i les dificultats i la situació 
d’incertesa que encara viu la nostra societat. Hem incrementat significativament el contacte i les relacions amb l’administració, tant 
de la Generalitat de Catalunya com de l’Ajuntament de Sabadell i d’altres entitats locals i seguim demanant més suport institucional, 
atès que som un servei privat que fa una funció pública i encara patim les retallades pressupostàries del començament de la crisis.

Malgrat tot, hem continuat amb el creixement qualitatiu tant a nivell d’atenció a les persones ateses com a nivell de millora 
d’infraestructura i equipament. Destacar l’ampliació dels serveis opcionals amb un nou servei odontològic; la continuïtat de l’estudi 
i consell genètic, en aquest cas, a les persones usuàries del Centre Jacquard, o el reforç de dotació de personal a nivell d’atenció 
directa.  

Com a novetats, destacar la organització d’una sessió informativa adreçada principalment a famílies per a compartir les activitats 
i resultats de l’any 2017, complementària a l’Assemblea Ordinària anual de socis i sòcies de l’APDP. També la realització d’una 
conferència oberta a la ciutat a càrrec de dues persones usuàries del Servei d’Inserció Laboral TAINA, que van aportar el seu propi 
testimoni, captivant al públic assistent.

Pel què fa a inversions, destacar la nova cuina i aire condicionat a Jacquard; la millora de l’espai de fisioteràpia de La Carena i 
l’ampliació de l’espai referent d’Aplec, o les obres en curs al Centre Casal Can Rull. Unes inversions que són possibles gràcies a una 
gran pro-activitat en la recerca de recursos externs, com la organització d’iniciatives i actes que pretenem que tinguin continuïtat 
en el temps i que esdevenen a la vegada, una via de divulgació.
Important ha estat i cal remarcar-lo, que en el sí de les activitats de “Som Capaços” que organitza l’Ajuntament de Sabadell, des 
d’ATENDIS, amb la col•laboració de la Obra Social “La Caixa” i el suport del Grup Catalònia vam presentar l’espectacle Dreams 
de la Fura dels Baus on hi participaren 42 persones entre persones usuàries, familiars i professionals. Fou un gran espectacle que 
emocionà als centenars de persones que s’aplegaren als voltants de la Plaça del Dr. Robert i permeté veure el resultat d’un gran 
treball previ de coordinació i col•laboració de les persones participants.

Moltes més coses es poden explicar de les activitats i accions que portem a terme al llarg de l’any i que podreu veure amb més 
detall a les pàgines d’aquesta memòria. 
No vull acabar aquesta salutació sense agrair, un cop més, el suport generós i compromès de les persones sòcies i col•laboradores, 
l’esforç del nostre valuós equip de professionals, el voluntariat, les famílies i les entitats públiques i privades que ens fan costat.

Josep M. Suàrez Iborra
President
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ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS  DE SABADELL I COMARCA

JUNTA DIRECTIVA

Presidència  Josep M. Suàrez Iborra   
Vicepresidència  Glòria López Masoliver  
Secretaria  Pere Obiols Arderius  
Tresoreria  Gabriel Torras Balcell  
Vocals
Bernat Argemí Domingo · Joaquim Badia Casas 
Núria Fresno Garbayo  · Joaquima Júdez Fageda
Conxita Marlés Tortosa · Manuela Pacheco Ortiz
Joan Rovira Planas · Rafel Varon Ruiz

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 passa a desenvolupar la prestació dels diferents serveis.

GRUP ATENDIS
PRESENTACIÓ, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 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 
Marcel Miquel Fageda · Glòria López Masoliver       
Joan Rovira Planas · Gabriel Torras Balcell

01
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  Mar Blázquez Benito/Judit Jové Nieto
Direcció Jacquard  Bibiana Miranda Varela
Direcció SIL Taina  Pere Costa Bohigas
Direcció Serveis Generals  Elisabet Sallent Garriga
Responsable RRHH   Susana Ramírez Peña
Treball Social    Antònia Reyes Soto

9 membres de la 
Junta Directiva 

representen l’APDP 
en el Patronat 
de la Fundació 
Privada Atendis

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.

VALORS

ESFORÇ  RESPECTE  MOTIVACIÓ  PROFESSIONALITAT  EMPATIA  SENSIBILITAT  COL·LABORACIÓ

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.
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PRESENTACIÓ DE
CENTRES I SERVEIS 02

EL NOSTRE PRESENT

Nivell de dependència: de més a menys necessitat de 
suport. 
Gran dependència (Grau III)
Dependència severa (Grau II)
Dependència moderada (Grau I)

Dades a 31.12.2018

183 persones ateses a nivell assistencial     2 altes: Serveis Residencials

59 persones ateses al Servei d’Inserció Laboral    4 altes: Servei d’Atenció Diürna Especialitzada

99,56% Ocupació mitjana d’entitat    Llista d’espera a diversos serveis
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ATENCIÓ  INTEGRAL

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, psicoafectiu 
i relacional.

ÀREA OCUPACIONAL

Proporcionar oportunitats i 
experiències per optimitzar 

el desenvolupament 
personal 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 emocional, físic, 

material, desenvolupament 
personal, relacions 

interpersonals, inclusió social, 
autodeterminació i drets.

ÀREA FUNCIONAL

Possibilitar el màxim 
nivell d’autonomia i 
participació diària

a la llar.

L’atenció integral 
àrees de treball.

és millorar el 
persona tant a nivell
i donar suport en els

incrementar el benestar
qualitat de vida.

s’estructura en cinc
L’objectiu prioritari
funcionament de la
individual com social
diferents entorns per 
emocional i la seva

PROJECTE
SERVEIS

RESIDENCIAL I 

TÈCNIC DELS 
D’ACOLLIMENT 
D’ATENCIÓ DIÜRNA
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ATENCIÓ
A LA PERSONA03

    Implementació del software de gestió integral EN-
TIGEST, que va associada a una revisió i millora de 
protocols i procediments, per part de tots els centres, 
amb un enfoc de cohesió i estandardització del Mo-
del d’Atendis. L’any 2018 destaca l’avenç en l’àmbit 
psicopedagògic pel què fa a planificació d’activitats, 
l’activació del bloc de seguiments-demandes-tasques, 
així com la revisió i parametrització del Programa Indi-
vidualitzat d’Atenció i Activitats (PIAA) que inclou: Foto 
Persona, Pautes Individuals (pautes salut, psicologia 
i fisioteràpia, fitxa cura personal i acords tècnics), Pla 
d’Atenció Individual (concreció objectius) i Programa 
d’Activitats de Suport Personal i Social (PAS). 

   Participació a l’estudi CAVIDI (Calidad de Vida en 
persones con Trastornos del Desarrollo Intelectual) im-
pulsat des de la Coordinadora de Centres de Profunds 
de Catalunya. L’objectiu és comprovar l’adequació de 
l’escala San Martin per a l’avaluació de la qualitat de 
vida de persones amb DI i necessitats de suports extens 
i generalitzat i en la seva utilitat com a eina de treball per 
mantenir i augmentar la qualitat de vida a aquests cen-
tres, respecte altres escales de qualitat de vida actuals. 

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 

   Organització d’estada de Colònies, amb la participació dels 3 serveis 
residencials a la Casa Can Vandrell situada St. Feliu de Buixalleu amb la 
col·laboració i subvenció parcial de Fundació Sert i DINCAT. Participació de 
20 persones ateses acompanyades per professionals dels centres. 

    Potenciació de l’Esport, amb l’inici dels cursets de natació al 
Club Natació de Sabadell, amb un grup de 7 persones.

   Nou taller manipulatiu, amb la col·laboració de l’empresa 
VALLES IMPORT, que ens proporciona material (majoritàriament 
bolígrafs). S’evidencien beneficis en relació a les habilitats motrius, 
concentració, atenció, responsabilitat, compromís i treball en 
equip, a la vegada que creix i es manté l’interès pel fet de realitzar 
una tasca productiva i d’utilitat.  

   Nous tallers i activitats: inici del taller de Swing amb la 
participació quinzenal de 8 persones i amb la realització d’actuacions 
a altres serveis de l’entitat. Inici també, del taller de Recerca, 
que pretén estimular la curiositat a partir de temes d’interès del 
grup, dinamitzant la cerca d’informació, amb la idea d’aconseguir 
la satisfacció de descobrir aspectes nous i suggerents.

   Participació d’una persona usuària en el projecte “Mirar 
l’art amb altres ulls”, organitzat pel Museu d’Art de Sabadell i 
l’Ajuntament i que ha permès que durant uns mesos, assagés, fent 
sessions al propi museu, per preparar-se la presentació d’una obra 
d’art per finalment exposar-la davant de públic real. La finalitat ha 
estat poder explicar l’art de la ciutat a través de la seva mirada. 

    Participació a activitats comunitàries com per exemple el 
“Cercle percussió” organitzat a Ca l’Estruch per la Fundació Família 
i Societat o la Jornada de recuperació del bosc de Can Deu, on 
els participants realitzen una ruta d’observació del bosc, treball de 
camp i seguiment de la regeneració del bosc.

     Xerrada de Tractaments Farmacològics: coneixements 
bàsics de medicació i la seva correcta administració, adreçada a 
tots els i les professionals del servei, impartida per l’equip d’atenció 
a la salut del centre.

CENTRE ARAL

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

Estada de colònies
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  Activitat especialitzada en Ioga adaptat a càrrec de 
l’Associació SARVAYOGA. Sessions realitzades al propi centre.

     Consolidació de la proposta educativa pel municipi ampliant 
el catàleg d’activitats, amb l’espectacle de Titelles “Mans de 
colors” de la Companyia de teatre Pengi’m Penja’m. Des d’aquest 
any  es passa a formar part del Consell d’Entitats Ciutat i Escola de 
l’Ajuntament de Sabadell.

  Creació d’un espai Snoezelen a UC Lila. Projecte 
d’Ambientació Multisensorial per generar un espai estimulador 
de sensacions olfactives, somàtiques, auditives i visuals per 
afavorir la relaxació i la comunicació i augmentar els moments de 
plaer i benestar.  

   Enriquiment de les propostes culturals al centre amb la 
creació del Projecte “Biblioteca” adequant la sala de reunions a 
les demanades realitzades. L’objectiu és el d’afavorir aspectes com 
la concentració a través del treball de manipulació i organització 
de llibres (classificació, etiquetatge, generació de fitxer...), tria de 
llibres, comprensió lectora, etc. 

    Col·laboració i assessorament en el disseny d’un prototip de 
dutxa Low cost per a persones amb problemes d’equilibri 
degudes entre d’altres a la síndrome de Rett. Treball de final de 
Grau d’Enginyeria Industrial. Universitat Politècnica de Catalunya.

   Xerrada adreçada a professionals per a afavorir la seguretat, 
respecte a l’administració de medicaments en l’entorn 
residencial. Millora de la intervenció davant la manifestació de 
conductes problema. 

CENTRE BAUMA CENTRE CASAL CAN RULL
     Celebració del 75è aniversari de la persona usuària amb més 
edat de l’entitat.

  Xerrades de Bones Pràctiques adreçades a professionals, 
específiques i adaptades a les necessitats del servei; a servei de 
menjador i als trasllats de les persones ateses.

   Increment de la participació en el PROGRAMA APROPA, 
que fomenta l’accés de totes les persones a la cultura i l’oci 
inclusiu als principals equipaments culturals de la zona del Vallès i 
Barcelona. Ampliació també, de la participació en l’àmbit musical 
visitant el museu de la Música de Barcelona, fent tallers interactius 
i assistint als assaigs de l’Orquestra de Barcelona i Simfònica del 
Vallès, Auditori de Terrassa i Sant Cugat. Assistència a diverses 
representacions del Circ Raluy a Sabadell.

   Continuïtat en la participació de les famílies en el programa 
de sortides culturals i en l’entorn comunitari amb l’objectiu 
d’oferir a les famílies de persones amb plurisdiscapacitat la 
possibilitat de compartir moments d’oci i lleure (visites a la Sagrada 
Família, museus, Rua de Carnestoltes, etc.).

   Potenciació de les visites per part de les persones residents 
a companys i companyes, professionals o familiars hospitalitzats 
o atesos en altres serveis. Respon a una petició per part de les 
persones dels centres que ha obtingut una valoració molt bona.

Espai Snoezelen UC Lila Mans de colors Sortida amb família Circ Raluy

Aniversari 75 anys

Voluntària Mans de colors

Biblioteca
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    Constitució del Consell de Participació de Centre, òrgan 
consultiu amb representació de professionals, Administració 
Pública (Generalitat i Ajuntament), famílies/tutors i de persones 
usuàries. En formen part 4 persones usuàries, a diferència dels 
altres centres, on pel grau de discapacitat són les famílies-tutors 
qui ostenten la representació també de les persones ateses.

    Millora en el confort, funcionalitat i condicions materials del 
centre amb la instal·lació d’aire condicionat i amb la remodelació 
integral de la cuina. 

    Inici de tràmits per la revisió de suports i orientació de 
persones usuàries, atenent a diversos processos d’envelliment 
o deteriorament. 

    Projecte d’ampliació de l’espai d’Aplec. Es realitza la primera 
fase de l’ampliació, guanyant amplitud, seguretat i benestar per 
les persones usuàries amb més necessitats de suport, al ocupar-
se l’anterior espai de fisioteràpia. Aquest canvi, deixa espai lliure a 
les zones comuns i als espais referents. 

   Potenciació de l’àrea social, augmentant tant el nombre de 
sortides extraordinàries com el nombre de persones usuàries que 
en gaudeixen. Destaca la visita a l’exposició “MACBA sobre la 
superfície” al Museu d’Art Contemporani o la sortida al temple de 
la Sagrada Família de Barcelona.

  Nova activitat que combina àrea de jardineria-hivernacle 
i manipulats. Projecte conjunt amb el Centre Casal Can Rull: 
plantació, recol·lecció i presentació en petites bosses de diferents 
plantes aromàtiques autòctones.  

   Potenciació de les activitats psicomotrius dirigides des 
de l’àrea de fisioteràpia del centre, principalment les d’expressió 
corporal, control postural i piscina terapèutica.

CENTRE L’APLEC

LLAR-RESIDÈNCIA JACQUARD

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL TAINA
RESULTATS - DADES

NÚM. PARTICIPANTS 
ACCIONS DE 
FORMACIÓ

NÚM. PERSONES 
QUE HAN ACCEDIT 

AL MERCAT LABORAL 
NORMALITZAT

ORIENTACIÓ 
PERSONES DEMAN-
DANTS I FAMÍLIES

SEGUIMENT 
RELACIÓ LABORAL

EMPRESES 
COL·LABORADORES

13

32 21 31 27 25

9 7 919 12 24 18

< 25 anys - 22
> 25 anys - 10

< 25 anys - 15
> 25 anys - 6

< 25 anys - 21
> 25 anys - 10

< 25 anys - 14
> 25 anys - 13

Descripció
Habilidades Ocupa-
cionales en tareas 

de Manipulados

FCS INSERTA 
(Fundación ONCE)

13 300 hores

01/07/2017 - 30/06/2018

01/07/2018 - 30/06/2019

SIOAS 2017 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, 
i Fons Social Europeu

10 persones demandants d’ocupació, 
7 obtenció lloc de treball
De 27 persones actives, 25 conserven el 
lloc de treball

Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, 
i Fons Social Europeu

18 persones demandants d’ocupació, 
14 obtenció lloc de treball
De 29 persones actives, 26 conserven el 
lloc de treball

SIOAS 2018 

Finançat / Subvencionat Núm. de participants Duració / Total hores

     3 persones usuàries han obtingut l’Acreditació en Competències 
de Tecnologies d’Informació i Comunicació (ACTIC) de Nivell 
Bàsic. 

   Jornades de sensibilització empresarial:
 - Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans 
 - Empreses Polígon St. Quirze del Vallès
 - Unió de Comerciants de Ripollet 

   Participació Ponència “DIMENSIÓ SOCIAL: DIRECCIÓ i GESTIÓ 
DE PERSONES: LA LGD (Llei General de Discapacitat)” dins el curs 
TURISMO SOSTENIBLE, Organitzat per “Segundo Mundo” 

   F.C. TAINA: Participació als Jocs Special Olympics aconseguint 
Medalla de Plata.

FORMACIONS

ACTIVITATS DESTACADES

Piscina terapèutica amb responsable fisioteràpia

Nova cuina Jacquard

Dades a 31.12.2018
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ATENCIÓ A
LA FAMÍLIA I/O TUTOR04

PRESENTACIÓ MEMÒRIA ENTITAT

Primera reunió adreçada a famíles i persones tutores per a compartir la memòria d’activitats d’entitat.

Previsió de continuïtat.

SERVEI OPCIONAL ODONTOLOGIA

Inici de col·laboració amb empresa especialitzada en odontologia. 

Oferiment de valoracions i visites bucodentals gratuïtes a les 
persones ateses als diferents centres residencials (Aral, Bauma i 
Casal Can Rull), així com la realització de tractaments, si s’escau.

TARGETES SANITÀRIES INDIVIDUALS

La TSI Cuida’m permet atendre de manera diferenciada i amb 
prioritat, sempre que sigui possible, les persones de diferents 
col·lectius que necessiten una atenció específica als centres sa-
nitaris: 
  Facilitat d’accés a hospital, reduint (en la mesura del possible) 
els temps d’espera
  Ajustament, en la mesura del necessari, el temps de visita
  Facilitat per permetre l’acompanyament del pacient tant en trans-
port sanitari, a urgències, durant les proves o durant l’ingrés, etc.  

148 Targetes sanitàries renovades amb el distintiu de
CUIDA’M per totes les persones usuàries dels serveis residencials. 
    
Novetat: les targetes no tenen data de caducitat. 

Valoracions inicials Tractaments realitzats
41 22

GESTIONS I ASPECTES A DESTACAR

ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMÍLIES/TUTORS 

Com a part important del compromís de millora continua es troba 
la realització d’enquestes de satisfacció bianual dirigida a famílies/
tutors. 
Resultats obtinguts en les enquestes fetes l’any 2017:

Nivell de participació: 36%. 

Nivell de satisfacció general mig: 8,95. Segons Indicadors de 
qualitat estipulats per Generalitat-ICASS 2010 es considera que 
l’Entitat compleix amb l’indicador de qualitat si la Valoració és igual 
o superior a 7,50.

Valoració de l’enfoc d’Atendis per a la millora contínua: 9,09

Valoració dels diferents blocs: entre 8,86 (valoració atenció rep 
l’usuari) i 9,13 (valoració atenció rebuda com a familiar). Mitjana: 
9,02.

EVOLUCIÓ 2013 - 2015 - 2017 (MITJANA ENTITAT)

9,5
9,4
9,3
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9
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8,5
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13

Grau de Satisfacció General Treball per a la millora contínua
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Jornada de portes obertes al centre Bauma

Festa de la primavera al centre Casal Can Rull
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PILAR FONAMENTAL EN L’ATENCIÓ A LES PERSONES

190 persones formen l’equip humà d’ATENDIS: un equip implicat i compromès que aporta les seves qualitats, tant professionals 
com humanes. 
Es vetlla per a fomentar el creixement professional de l’equip, la seva motivació i estabilitat, així com proporcionar eines que permetin 
desenvolupar la seva tasca amb la màxima qualitat. 

ADMINISTRACIÓ
APLEC

ARAL
BAUMA

CASAL CAN RULL
JACQUARD

SERVEIS GENERALS
TAINA

TREBALL SOCIAL

20 40 60 800

DISTRIBUCIÓ PER CENTRES

DONES I HOMES

ANTIGUITAT

20%

11%

25%

44%

< 1 any
De 1 a 10
De 11 a 20

De 21 a 30

79% contractació indefinida        14 reduccions de jornada o excedències per ajudar a la conciliació laboral 
              

18-30
31-40
41-50

51-60

61-65

20%26%

22%30%

2%

EQUIP HUMÀ05

Nou rol de Responsable de RRHH
Desenvolupament proactiu 
d’estratègies per afavorir 
la cobertura de centres

Creació de la Comissió d’Igualtat

EDATS

FETS DESTACATS

86

% %

14

11
11

11
6

4
1

35
66

45

Formació DEA Suport Vital
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VOLUNTARIAT 
La persona voluntària és aquella 
que d’una manera desinteressada 
i generosa dedica part del seu 
temps al servei dels altres o a 
interessos socials i col·lectius, sigui 
de manera puntual o continuada.
La persona voluntària a Atendis 
participa de manera altruista, 
solidària i lliure en activitats i 
projectes, principalment en els 
següents àmbits:

22 persones

ACOMPANYAMENT 
A SORTIDES

4 persones

CREACIÓ 
I ADAPTACIÓ 
DE MATERIAL

DIDÀCTIC

5 persones

RACÓ DE LʼARTISTA:
TALLERS O ACTUACIONS

25 persones

ACTES I 
ESDEVENIMENTS

56 PERSONES 
VOLUNTÀRIES

17 39

voluntàries

voluntàries

voluntàries

voluntàries

SUPORT    GENEROSITAT    COL·LABORACIÓ

FORMACIÓ

El Pla de Formació anual és un element bàsic per a optimitzar 
la qualitat en tots els àmbits. Contempla d’una banda, formació 
obligatòria a les noves incorporacions i de l’altra, formació anual 
voluntària. Aquest 2018 destaca:

Formació obligatòria:
      Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals
      Contenció física no violenta
      Bones pràctiques en fisioteràpia
      Manipulació d’aliments

Formació voluntària:
      Mindfullness: 36 assistents
      Comunicació Sordceguesa: 29 assistents
      Primers auxilis: 33 assistents

       2291 hores de formació

       20 cursos/jornades

       186 participants

PRÀCTIQUES EN CENTRES EDUCATIUS

Els convenis de pràctiques suposen un benefici recíproc. 
L’alumne/a té l’oportunitat de conèixer l’àmbit de la discapacitat 
intel·lectual i posar en pràctica la seva formació. L’entitat obté eines 
per promoure el coneixement i la sensibilització del col·lectiu i a la 
vegada, li dona opció de conèixer possibles nous professionals. 

          58 alumnes en l’ambit d’atenció directa

          5 alumnes en l’àmbit administratiu

          7539 hores de pràctiques 

          18 centres col·laboradors

          7 alumnes contractats 

2500
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Hores de formació Número d’alumnes que 
han fet pràctiques

*A l’apartat 8 (Aliances, Col·laboracions i convenis) trobareu tota la relació del centres educatius i col·laboradors.
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Peña Eurobética - Festa Solidària Atendis Gresca
Toni Solé · Creació Jardí Sensorial

 SIL Taina · Sortida al cinema

Jaume Romagosa 
Taller de plantes aromàtiques
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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; 145.161
      Kg de roba rentats mitjana diària; 397

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

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

Pla Anual d’Inversions consensuat entre el Comitè Directiu i 
Òrgans de Govern, que s’executa de forma gradual d’acord a la 
disponibilitat de recursos econòmics.

INVERSIONS MÉS DESTACADES 

 
 OBRES DE MILLORA CASAL CAN RULL:

    - Ampliació del menjador, creant un espai de confort.
    - Adeqüació segons normativa, de les Instal·lacions 
      tèrmiques
 - Adeqüació de la xarxa de canonades d’aigua 
 
 OBRES DE MILLORA A LLAR-RESIDÈNCIA 
 JACQUARD:

   - Reforma de la cuina i els seus electrodomèstics
   - Instal·lació de l’aire condicionat
 
 MILLORA AULA DE FISIOTERÀPIA

   - Canvi d’ubicació
  - Instal·lació grua de sostre

 AMPLIACIÓ DE L’ESPAI REFERENT L’APLEC
 
 MOBILIARI ARAL:

   - Renovació de sofàs a les unitats de convivència
   - Renovació de cadires.

 MOBILIARI BAUMA:

  - Renovació butaques individuals 

 EQUIPAMENT TÈCNIC CASAL:

   - 1 grua d’elevació
  - 1 grua bipedestadora
   - Renovació 5 llits elèctrics

 

 

SERVEIS GENERALS06

1

2

3

4

5

6

7

BUGADERIA

NETEJA

SUBMINISTRES

ALIMENTACIÓ

TRANSPORT

APROVISIONAMENTS

MANTENIMENT

INVERSIONS

 Any
2014
2015
2016
2017
2018 
 

EVOLUCIÓ (€) INVERSIÓ ANUAL

220.300€

81.200€
130.300€

117.500€

243.900€

50 100 150 200 250

Nova cuina Llar-Residència Jacquard

Ampliació del menjador - Centre Casal Can Rull

Nova grua de sostre
Aula de fisioteràpia

Nous sofàs i butaques · Centre Aral
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A continuació, s’assenyalen els principals actes realitzats i els resultats obtinguts a nivell de difusió i captació.

DREAMS  

Fura dels Baus - 01.12.2018

    Espectacle aeri a més de 50 metres  
    d’alçada
    2 mesos de preparatius i assaigs
    Plaça Dr. Robert

MÉS QUE UNA PANERA 

7ª Edició - 28.12.2018
 

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

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ07

protagonistes persones 
voluntàries

paperetes 
venudes

comerços
i empreses 

col·laboradores

recaptats

XERRADA 
La Discapacitat en 1ª persona - 29.11.2018

Dintre dels actes de la setmana prèvia a la celebració del dia 
INTERNACIONAL de les persones amb DISCAPACITAT es va 
realitzar la xerrada a càrrec de dues persones usuàries del SIL 
Taina. 
Raquel Arriaza i Xavi Borràs van exposar amb un reconegut 
exercici de generositat, les seves vivències i van compartir 
amb tots els presents, l’anàlisi de les seves experiències. 

    Elevada participació i assistència a la xerrada
    Valoració molt satisfactòria
    Casal Pere IV

ATENDIS GRESCA 
6ª Edició - 06.05.2018

 

    Destí recursos: Projecte Renovem-nos (Millores Casal Can Rull)
    (L’acte es va haver de suspendre a causa de les adverses
    condicions meteorològiques).
    Parc Catalunya

TORNEIG PÀDEL SOLIDARI 
1ª Edició - 16.06.2018 

  

 

    
    Destí recursos: Projecte Renovem-nos
    (Millores Casal Can Rull)

    Club Tennis Sabadell

SOPAR SOLIDARI
2ª Edició - 19.10.2018

   Destí recursos: Projecte Ens Renovem 
(Equipament Tècnic i mobiliari)

   Restaurant del Club Tennis Sabadell

660€

1.400+3.000€

persones
assistents

recaptats

+3.400€+150

48

1.800+1.100

85 +13.000€5.7062542

participants

impressionsparcel·les 
venudes

recaptats enviaments a 
persones sòcies, 
col·laboradores i 

familiars

recaptat

ATENDIS AL DIA 14 I 15
(butlletí informatiu semestral)

466  seguidors/es    761 admiradors/es    304 seguidors/es
Dades a 31.12.2018
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ATENDIS ÉS MEMBRE DE:

 ACTAS (Associació Catalana de Treball amb Suport)

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

 CCPC (Coordinadora de Centres per a Persones amb DI de Catalunya)

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

 Família i Societat · Fundació Tutelar

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

 

172 persones sòcies 460 persones col•laboradores

Són diverses les administracions, agents públics i privats que donen suport. Destaquen l’any 2018:

ALIANCES, COL·LABORACIONS I 
CONVENIS08

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 COL·LABORACIONS (ECONÒMIQUES):
• Banc Sabadell
• BBVA
• 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

PRINCIPALS ALIANCES I SUPORTS:
• Biblioteques Municipals de Sabadell (BIMS)
• C. E. Sabadell
• C.D. Terrassa Hockey
• Cercle Sabadellès 1856
• Club Tennis Sabadell
• Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
• FOAPS · Fundación Once para la Atención de Personas 
   con Sordoceguera
• Kareba Viatges
• Leroy Merlin
• Lliga Protectora d’animals de Sabadell
• Peña Eurobética de Sabadell
• Sabadell Comerç Centre
• Xeviot

CONVENIS DE PRÀCTIQUES:
• Ajuntament de Badia del Vallès
• Centre Català Comercial
• Escola Tècnica del Vestir, S.A. 
• Escola Universitària Gimbernat
• Fundació Barberà Promoció i Actividades Integradas SA
• Fundació INTERMEDIA
• IES Jaume Viladoms
• IES Montserrat Roig
• IES Ribot i Serra
• IES Lluís Companys
• Institut Obert de Catalunya
• Institut Públic Moianès
• Promoció Econòmica de Sabadell S.L, (Vapor Llonch)
• Safareig + SCO 
• Sagrat Cor de Sarrià 
• Salesians Sabadell
• UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)
• UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

EMPRESES COL•LABORADORES SIL TAINA:
• Avui no cuino
• Burger King
• Càtering Arcassa
• Clínica Sagrada Família
• Consum S. Coop. Valenciana
• Hotel Corner
• INDITEX
• Fundació Privada Atendis
• Pizza Mix
• Restaurant Cal Boig
• Restaurant Els Tranquils 
• Sandvitxeria SBD
• Telepizza

(Empreses que han contractat persones amb discapacitat 
intel·lectual. Programa SIOAS 2018).

Acreditació ACTIC - SIL Taina Inserció laboral Sandvitxeria SBD - SIL Taina
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9. DADES ECONÒMIQUES
FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS

ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DE SABADELL I COMARCA

COMPTE DE 
RESULTATS 

31.12.18

COMPTE DE RESULTATS 31.12.18

BALANÇ A 
31.12.18

BALANÇ A 31.12.18

*Inclòs Co-pagament usuaris

 93,90 € 
 70.230,44 € 
 26.196,37 € 

 354.305,59 € 
 110.739,53 € 

 DESPESES                                      561.565,83 € 
Aprovisionaments
Personal
Altres despeses explotació
Amortitzacions
Resultat financer

  673.042,05 € 
 624.999,96 € 

 48.042,09 € 
 33.836,06 € 

 9.820,20 € 
 17.173,93 € 

 6.841,93 € 
 176.823,37 € 

 45.826,42 € 
 367.962,07 € 

 INGRESSOS                                    929.527,90 € 
Prestació de serveis
Lloguer
Altres serveis
Subvencions i Altres ingressos
Socis
Col·laboradors periòdics
Altres subvencions,donatius
Subvencions,llegats traspàs resultat
Resultat extraordinari
 RESULTAT 

 323,97 € 
 7.888.616,67 € 

 30.000,00 € 
 10.000,00 € 

  633.729,49 € 
 4.843.922,15 € 

  2.715.491,36 € 

   260.772,01 € 
90.169,64 €

  2.229,11 € 
 612.914,90 € 

ACTIU NO CORRENT                              7.928.940,64 € 

PATRIMONI NET                                      5.477.651,64 € 

PASSIU NO CORRENT                            2.715.491,36 € 
2.715.491,36 € € 

PASSIU CORRENT                                     350.941,65 €

ACTIU CORRENT                                       615.144,01 €  

ACTIU                                                       8.544.084,65 € 

PASSIU                                                     8.544.084,65 €  

Immobilitzat intangible
Inversions immobiliàries
Inversions entitats  vinculades
Inversions financeres llarg termini

Fons Propis
Subvencions, donacions,llegats rebuts

Deutes amb entitats crèdit a llarg termini

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

Deutors
Tresoreria 

  10.081,33 € 
 426.845,24 € 
 23.892,20 € 

 1.837.385,06 € 
 366.323,95 € 

 524.615,59 € 

 1.051.566,95 € 
 853.183,07 € 
 198.383,88 € 

 1.215.938,88 € 

ACTIU NO CORRENT                                                                                                   460.818,77 € 

PATRIMONI NET                                                                                                        2.203.709,01 € 

PASSIU CORRENT                                                                                                       524.615,59 € 

ACTIU CORRENT                                                                                                      2.267.505,83 €

ACTIU                                                                                                                         2.728.324,60 €  

PASSIU                                                                                                                       2.728.324,60 € 

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 

  163.604,79 € 
 4.237.704,79 € 
 1.807.595,75 € 

 42.787,25 € 

 DESPESES                                                                    6.251.692,58 €
Aprovisionaments
Personal
Altres despeses explotació
Amortitzacions

 INGRESSOS                                                                  6.413.183,05 €
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
Subv /aport  organismes públics
Subv /aport  organismes privats
Altres ingressos
Subvencions,llegats traspàs resultatAltres   
Altres  
 RESULTAT

FONT DELS INGRESSOS

7,47% 92,53%

Ingressos públics

Ingressos privats

  6.167.558,24 € 
 5.753.557,78 € 

 148.955,55 € 
 203.199,44 € 
 61.845,47 € 

 224.266,72 € 
 31.747,21 € 
 52.400,00 € 

 140.119,51 € 
 21.156,00 € 

 202,09 € 
 161.490,47 € 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.851.000

2.981.000

6.000.000

4.500.000

3.000.000

EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT BANCARI

Anterior 1995 2000 2004 2008 2016 20182012

2.000.000
1.000.000

0
-1.000.000
-2.000.000
-3.000.000

EVOLUCIÓ RESULTATS I FONS PROPIS

Acumulat

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


