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SALUTACIÓ
PRESIDÈNCIA
Benvolgudes i benvolguts,
Bé podríem qualificar aquest any de continuïtat per a la nostra entitat i amb això volem dir que fem possible que el
projecte ATENDIS tiri endavant, oferint el servei eficient que permeti cobrir les necessitats d’atenció, assistència i
promoció personal, familiar, social i laboral que es mereixen els nostres associats i que és la nostra raó de ser.
Pel que fa a la situació financera, hem seguit reduint el nostre nivell d’endeutament gràcies a una acurada gestió de
costos i al seguiment fidel del pla de viabilitat traçat l’any 2012. El moment polític i econòmic del nostre país i la incertesa
derivada no ajuda precisament a millorar aquest capítol, tot i que els resultats d’enguany els hem de qualificar de positius.
Les inversions en infraestructures i en equipament tècnic i mobiliari han seguit un ritme ascendent i es sustenten
sobretot en la captació de recursos via presentació a programes de subvenció de diverses administracions, fundacions
i empreses i amb les activitats directament organitzades per nosaltres al llarg de l’any, com poden ser l’Atendis Gresca,
la Panera Solidària, el Sopar Solidari, la venda de loteria, la recollida de taps, etc.
Un altre aspecte que hem de valorar positivament d’aquestes activitats, a banda de ser una font d’ingressos, és el
fet de que donem a conèixer a la societat sabadellenca el paper del servei que donem a un important col·lectiu de
conciutadans.
També, les conferències que hem organitzat al Casal Pere Quart adreçades a famílies, professionals i públic en general
i la magnífica exposició de fotografies de la nostra gent d’ARAL amb la inestimable col·laboració de Nos Why Not
Photography, van en aquest sentit.
Així mateix, volem remarcar l’homenatge ciutadà a la Dra. Júdez, en un emotiu acte que va tenir lloc en el sí de la
celebració de l’Atendis Gresca d’enguany i que va comptar amb la presència de l’alcalde de la ciutat, l’Il·lm. Sr. Juli
Fernàndez i del Regidor d’Acció Social, el Sr. Gabriel Fernàndez.
Com sempre, vull fer èmfasi en que el nostre projecte anirà endavant i aconseguirem superiors metes si comptem, com
fins ara, amb el suport compromès i generós dels nostres socis i col·laboradors, entitats públiques i privades, famílies i
professionals.
Moltes gràcies! Una cordial salutació.
Josep Manuel Suàrez Iborra
President
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PRESENTACIÓ
GÈRENCIA

Benvolguts, benvolgudes,

Un any més tinc l’oportunitat de presentar-los la memòria que recull els aspectes més destacats d’Atendis i poder agrair
a totes les persones, entitats, empreses i administracions públiques que amb el seu suport ens ajuden a tirar endavant.
Des d’una perspectiva general cal parlar d’un segon semestre d’any amb esdeveniments de país extraordinaris
que encara han suposat una situació de més incertesa i paràlisis de l’administració publica (Generalitat) davant
necessitats de millora del sector de la discapacitat. Entre elles:
● La recuperació de tarifes i en definitiva de dotació de recursos que permetin revertir ajustos i impulsar millores
directes a les persones ateses, així com als professionals.
● Donar resposta a les llistes d’espera creixents, permetent l’ampliació de places als serveis
● Fer un treball conjunt entre organitzacions dels sector i l’administració de revisió de model de cartera de serveis per
adequar-se a les necessitats creixents associades a aspectes com l’envelliment del col·lectiu, entre d’altres.
Més enllà dels efectes de la situació general exposada, des d’una perspectiva merament d’ATENDIS podem dir que
l’any 2017 ha estat estable en relació a capacitat d’atenció i de perseverança en l’objectiu de creixement qualitatiu
continuat Destacar, entre d’altres:
● Treball tècnic d’adaptació d’entorns continuat; reorganització, revisió de protocols, ampliació i revisió del ventall
d’activitats, serveis opcionals oferts. Amb tot, per tal que la qualitat de vida sigui el més òptima i socialment inclusiva per
a les persones ateses.
● Continuïtat en el rol proactiu i de suport individualitzat a famílies respecte a les modificacions de normatives de
copagament 2014 i 2016 i que ha finalitzat aquest any 2017.
● Reforç d’hores d’atenció d’auxiliars tècnics educatius als centres i torns més flexibilitzats, així com altres millores de
l’equip de professionals que beneficien també a les persones ateses; els increments de reunions sistemàtiques, l’impuls
d’accions de millora resultants de la 1ª enquesta de satisfacció a professionals o reforç del Pla formatiu voluntari.
● Avanç amb la implementació d’un sistema integral informàtic de gestió i planificació específic (Entigest), que a més,
està suposant un enfortiment del model Atendis fruït de la intensificació del treball tècnic coordinat entre centres.
● Millores en infraestructura i equipament per a import de més de 81.000€, destacant la inversió en equipament tècnic i
mobiliari. A finals d’any, es disposa dels recursos necessaris per tal que a inicis del 2018 la reforma total de la Cuina de
la Llar-Residència Jacquard sigui una realitat.
● Consolidació dels esdeveniments i iniciatives pròpies pensades per la divulgació, conscienciació i/o captació de
recursos com la Recollida de Taps, el Cicle de conferències, l’Atendis Gresca o la campanya Més que una panera.
Totes elles buscant al màxim, un paper protagonista dels propis usuaris. Enguany, n’és especial exemple l’Exposició de
fotografies del Centre Aral oberta a la ciutat o el Sopar Solidari organitzat per Vapor Llonch amb una experiència prèvia
d’intercanvi entre els alumnes de Cal Molins i el Centre Bauma.
No podem ni hem de normalitzar la situació d’incertesa i ajustos que ens afecta des de fa anys, però persistirem amb tot
l’esforç i compromís per proporcionar a totes i cada una de les 253 persones ateses el màxim BENESTAR.
Finalment ressaltar que tot i que és gerència que firma aquestes ratlles, és només una peça de TOT l’equip de 188
professionals i més de 50 voluntaris.

GRÀCIES!

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 evolucionant, així l’any 2008 es crea la Fundació Privada Atendis, qui passa a
desenvolupar la prestació dels diferents serveis.
La Fundació ATENDIS és una entitat social sense ànim de lucre amb la MISSIÓ d’oferir serveis orientats a donar resposta
a les necessitats d’atenció, assistència i promoció personal, familiar, social i laboral de les persones amb discapacitat
intel·lectual en edat adulta.
S’atén principalment a persones de Sabadell i la seva Comarca en els quatre centres ubicats a la mateixa ciutat.
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ÒRGANS DE
GOVERN
I DE GESTIÓ

FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS
PATRONAT
Josep M. Suàrez Iborra		
Pere Obiols Arderius		

Rosa Graells Domingo		
Joan Rovira Planas		
Lourdes Fernàndez Llurba		
Gabriel Torras Balcell		

Joaquima Júdez Fageda		

COMITÈ DIRECTIU

Montse Estrada Giravent		
Presidència		
Eugènia Llovera Coch		
Vicepresidència
Anna Santaulària Muixi		
Secretaria		
Vocal			 Mar Blázquez Benito		
Vocal		

Rut Bariego Fargas		

Carme Pérez Roca		
Vocal				
Vocal			 Pere Costa Bohigas		

Glòria López Masoliver		

Vocal			 Elisabet Sallent Garriga		
Antònia Reyes Soto		
Vocal 			

Bernat Argemí Domingo		

Vocal

Núria Fresno Garbayo		
Elisabeth Gabau Vila 		
Conxita Marés Tortosa		

Vocal			 Susana Ramírez Peña		

Gerència

Direcció Centre Aral

Direcció Centre Bauma
Direcció Centre l’Aplec

Direcció Llar-Residència Jacquard
Direcció Centre Casal
Direcció SIL Taina

Direcció Serveis Generals
Treball Social

Responsable Recursos Humans

Vocal

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

Glòria López Masoliver			

Presidència

Vicepresidència

Pere Obiols Arderius			Secretaria
Gabriel Torras Balcell			Tresoreria
Joan Rovira Planas			

Vocal

Joaquima Júdez Fageda			

Vocal

Manuela Pacheco Ortiz			

Vocal

Montserrat Torras Mañà			Vocal
Rafel Varon Ruiz				

Núria Fresno Garbayo			

Vocal
Vocal

Conxita Marlés Tortosa			Vocal
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Bernat Argemí Domingo			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

AUXILIAR
TÈCNIC
EDUCATIU

CONSELL
DE
PARTICIPACIÓ

CONSELL
DE
PARTICIPACIÓ

CONSELL
DE
PARTICIPACIÓ

CONSELL
DE
PARTICIPACIÓ

CONSELL
DE
PARTICIPACIÓ

PROSPECCIÓ,
INSERCIÓ I
SEGUIMENT

FORMADORS
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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.
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

Centre
Bauma
60 places

Centre
Casal Can
Rull
41 places

Centre
Aral
30 places

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

LlarResidència
Jacquard
14 places

Servei d’atenció
diürna especialitzada
1 CENTRE
36 PLACES

Servei d’Inserció
Laboral

Centre
L’Aplec

Centre
Taina

36 places

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

Durant l’any 2017 s’ha atès a un total de 183 persones a nivell assistencial i a 70 en el servei d’inserció laboral.
L’ocupació mitjana de l’entitat s’ha situat en un 99,40%. Es finalitza l’any únicament amb dues vacants a centre de dia
que queden cobertes el primer trimestre del 2018 i amb llista d’espera per a diversos serveis.
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ALTES I BAIXES PERSONES USUÀRIES - ANY 2017
CENTRE

ALTES

BAIXES

Aral

0

0

Bauma

1

1

Casal Can Rull

1

1

L’Aplec

2

1
4

Jacquard

0

0

TOTAL

4

6

Dades i informació de les gràfiques a 31.12.2017
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AT E N C I Ó
ÀREA OCUPACIONAL

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

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 FUNCIONAL

Possibilitar el màxim nivell
d’autonomia i participació
diària a la llar.
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INTEGRAL
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 dret.

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.

17
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PROJECTE
TÈCNIC DE
SERVEIS

CENTRE L’APLEC

SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA ESPECIALITZADA
CONTINUÏTAT D’INTERVENCIÓ 2017
Dins de la metodologia de la planificació centrada
en la persona, continuar en la línia d´elaboració d’un
programa d’activitats ocupacionals, establint un criteri
d´homogeneïtzació de les persones ateses segons
habilitats cognitives, necessitats físiques i patrons
conductuals similars.
MILLORAR L’ATENCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES
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● Es continua treballant per aconseguir un programa
d’activitats de la vida diària dels usuaris que sigui
funcional. En aquesta línia es continua el treball de
petits grups d’usuaris encarregats de petites tasques
domèstiques concretes associades als àpats (anar a
recollir els carros amb el dinar, posar la taula, etc.).
● Es consolida el treball del grup de persones usuàries
encarregades de petites tasques administratives com
ensobrar, anar a recepció, etc.
● El programa d’activitats disposa un ventall molt ampli
amb l’objectiu de millorar la qualitat d’atenció i de vida de
les persones usuàries. Les més destacades durant l’any
2017 són:
- Coral d’Aplec: on es duen a terme assajos setmanals.
- Taller de jardineria: els usuàries i les usuàries participen
en la cura de l’hivernacle, regar i plantar, etc.
- Taller de decoració: on es treballen els diferents
obsequis que es lliuren a les famílies durant les Jornades
de portes obertes i a la festa de Nadal, així com la
decoració de l’espai del servei interior i exterior.
- Taller Bimodal: amb l’objectiu de treballar aspectes de
la comunicació dels usuaris aquest any s’ha posat en
marxa un taller que pretén millorar la comunicació amb
les persones usuàries a través de contes amb imatges i
acompanyats d’un CD.

-

Destacar les sortides setmanals amb el vehicle de
transport adaptat amb dos objectius; un de més lúdic i
un altre per tal d’optimitzar la integració de les persones
que s’atenen a la comunitat (visites a centres comercials,
etc.). També, destacar les sortides extraordinàries que
s’ofereixen amb la possibilitat de participar d’una jornada
d’oci en espais com el Cosmocaixa i l’Aquàrium de
Barcelona.
- Piscina terapèutica: activitat setmanal liderada per la
fisioterapeuta del centre. Durant l’estiu s’aconsegueix
augmentar les sessions de piscina, creant un dia de
piscina lúdica combinada amb la utilització de solàrium.
- Creació del grup de psicomotricitat dirigida i el d’esport,
amb l’objectiu de fomentar l’exercici físic de les persones
que s’atenen.
- Taller de cuina. Amb una periodicitat mensual i liderat
per dues professionals del servei, hi participen activament
un gran nombre d’usuaris.
- Es posa en marxa el Taller Experimental, que ofereix
a les persones ateses amb més inquietud psicomotriu
un espai que els dóna major llibertat de moviment i els
permet explorar diferents objectes (de tipus musicals,
tàctils, etc.).
- Inauguració del Karaoke de l’ Apleci consolidació
del taller de Ritmes Musicals on els usuaris tenen la
possibilitat d’explorar instruments musicals variats.
- Aules d’estimulació sensorial. La utilització de les
dues aules (interactiva i somàtica) proporcionen la
possibilitat a les persones usuàries amb més dificultats
de comunicació i més inquietud psicomotriu, disposar
d’un espai i un temps més acord a les seves necessitats.
- S’estableixen dos grups de control postural, permetent
que se’n beneficiïn un major nombre d’usuaris.
● Es continua treballant el programa d’activitats de la
vida diària i cura de si mateix.
● Programa d’estiu més lúdic i dinàmic, incloent tallers
temàtics així com activitats d’aigua.
● Continua la col·laboració amb un músic que ofereix
concerts de musica i ball on els usuaris participen
activament.
● Participació molt activa en la celebració del Dia
Internacional de la Discapacitat. Professionals del centre
es van bolcar activament en la creació del taller que es
va oferir durant la jornada festiva del 3 de desembre. Així
és com va néixer el Taller GESPI.
● Col·laboració i implicació en l’elaboració del pessebre,
dut a terme des del taller de jardineria. Participació activa
de les persones usuàries i professionals amb l’objectiu
final d’exposar-lo a l’exterior de la recepció de La Carena

amb motiu de la Festa de Nadal oberta a tots els familiars
del centre
● Taller setmanal d’estimulació visual dirigit a usuaris que
tenen conveni amb ONCE i supervisat per Marina Fonoll,
tècnica de l’ONCE. Marina realitza visites de supervisió
trimestrals i reunió de seguiment amb el ATE referent del
taller.
AFAVORIR LA COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LES FAMÍLIES I/O TUTORS/ES
● Consell de participació de centre l’Aplec: es
prossegueix amb la dinàmica de reunions regulars i amb
la 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, s’organitza una Jornada 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 les professionals de l’equip d´Aplec.
● Festa de Nadal: augment de la participació de
les famílies que van tenir l´oportunitat de participar
activament d’una actuació de musica 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.

grups sigui més idoni i més adequat a les necessitats
assistencials de cadascuna de les persones ateses.
D’aquesta manera, per exemple, el grup amb major
inquietud psicomotriu s’ubica en un espai més acotat i
amb sortida al pati.
● Amb els recursos obtinguts de la panera solidària,
s’adquireix material didàctic (contes, DVDs, jocs de taula,
etc...).
● Continuïtat de l´oferta de serveis complementaris, que
inclou perruqueria, activitats extraordinàries, podologia,
servei de suport a la família i servei de reparació d’ajuts
tècnics.
● Presentació del projecte d’ampliació dels espais
referents del centre, que permetrà no solament disposar
de més espai per tots, sinó el poder disposar d’un mobiliari
i una zona de descans més adaptat a les necessitats de
les persones ateses.

ASPECTES RELLEVANTS
REALITZATS DURANT EL 2017
● Augment de la participació d’activitats conjuntes amb
altres centres de l’entitat.
- Grup de Coral amb membres del Casal Can Rull.
Ambdós grups realitzen assajos conjunts per a actuar a
l’Atendis Gresca.
- Creació del Taller de Relaxació i Massatges. Així, de
forma mensual, persones usuàries del centre Aral brinden
massatges als usuaris i les usuàries d’Aplec.
- Projecte Taps X Atendis. Un grup d’usuaris d’Aplec
s’encarrega setmanalment de la gestió de la classificació
dels diferents taps que després, des d’Aral s’encarrega
de portar al punt d’emmagatzematge corresponent.
● Treball conjunt de l’equip humà per a reubicar les
persones usuàries dins dels diferents espais referents
d’Aplec amb l’objectiu que l’espai referent dels diferents

19

CENTRE ARAL

SERVEI D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL
CONTINUÏTAT D’INTERVENCIÓ 2017
L’objectiu prioritari del servei s’orienta a potenciar el
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 DE LES PERSONES USUÀRIES
L’objectiu es concreta en treball continu de revisió i actualització de:
● Programes Individuals d’Atenció i Activitats: on s’especifiquen els nivells d’habilitació, els suports necessaris
i els objectius de treball, a partir de l’observació directa,
escales d’avaluació (Icap, Norton, Dowton,...) i informacions de professionals i familiars/tutors.
● Documents de bones pràctiques: conductes problemàtiques, d’alimentació i mesures de seguretat i planificacions funcionals diàries, amb l’objectiu d’unificar
criteris d’intervenció.
● Protocols i procediments. Es revisen i s’actualitzen
– Derivació per urgències mèdiques i ingrés hospitalari
establint procediments que facilitin una actuació ràpida
i eficaç.
– Acompanyament i Atenció front la mort i en el procés de
dol atenent als suports necessaris de la persona usuària,
familiars/tutors i professionals del servei, i
– Afectivitat i Sexualitat per millorar l’educació i l’atenció a
les necessitats individuals.
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L’atenció integral a la persona es planifica en:
● Intervencions amb mesures terapèutiques individualitzades i adequació dels Plans Suport Conductual.
● Pautes individuals de conducta, salut i acords tècnics.
● Grup de Suport Psicològic per 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.
Participació de 8 usuaris.
● Programa d’atenció a la salut per la prevenció-promoció i educació per la salut, promovent estils de vida
saludable:

- Tabaquisme: durantl’any, una usuària deixa l’hàbit.
- Consum d’excitants: es continua regulant el consum de cafeïna en les sortides de centre, amb intervenció
individual amb dues usuàries amb consum problemàtic.
- Atenció a Malalties Respiratòries - Malaltia Pulmonar
Obstructiva Crònica (MPOC) i altres: seguiment del grup
amb l’objectiu de millorar el coneixement del tractament,
promoure hàbits saludables, corregir errors en la tècnica
inhalatòria i compartir dificultats.
- Continuïtat de revisió i actualització del calendari vacunal de tots els residents.
- Seguiment i prevenció amb especialistes: ginecologia,
optometria, detecció càncer de colon, odontologia, podologia,... i control sistemàtic de constants, pes i analítiques.
-Grup/taller d’autocura de la higiene íntima femenina
amb l’objectiu d’adquirir/reforçar els hàbits bàsics d’higiene personal, fomentar l’autonomia en la realització de
les diferents tasques i conèixer i comprendre la importància de la higiene personal.
● Programa d’Activitats atenent als nivells de participació, preferències i motivació:
- Intervencions per possibilitar el major grau d’autonomia
personal en l’àmbit comunitari; durant el 2017, 8 usuaris
mantenen sistemàticament sortides autònomes.
- Continuïtat del Projecte de Potenciació de l’Esport: es
mantenen 18 usuaris federats a ACELL que continuen la
pràctica de quatre esports: tennis, tennis taula, bàsquet
i futbol. Segueix 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 i participació en el 11è Torneig de Tennis Adaptat del CD Hochey Terrassa.
- Amplicació del contingut de l’activitat de cuina. Atractiva i divertida activitat que ha esdevingut un recurs educatiu valuós. És una bona manera d’afavorir la incorporació
d’hàbits no solament relacionats amb el taller si no que
permet traspassar a la pràctica objectius d’altres àrees
(hàbits d’ordre, higiene, atenció, col·laboració, etc.).
- Increment del nivell d’activitat física per promoure tant
la funció física com el benestar psicològic. Per assolir-ho,
s’ha estimulat la mobilitat en sortides comunitàries. Tanmateix s’ha creat el taller de psicomotricitat per fomentar l’ exercici físic adaptant-nos a les necessitats dels
usuaris oferint motivació i incentius per facilitar la seva
participació. S’han incrementat les activitats aquàtiques
a la piscina de La Carena.
- Continua la col·laboració de l’empresa GIISA pel taller
de manipulats.

-

Manteniment del treball d’hort i de jardineria en els espais propis del centre i en espais comuns de La Carena.
- Creació del taller d’estimulació sensorial amb l’objectiu
de disminuir els nivells d’ansietat i estrès i promoure la
calma.
- Continuïtat del taller de blisters, amb col·laboracions
puntuals amb infermeria del centre Bauma.
- Continuïtat d’activitats d’expressió creativa: taller, murals, mosaic, etc., i s’amplien altres activitats plàstiques
amb objectius funcionals.
- Es manté i s’amplia l’activitat de fotografia amb NwnPhoto, fomentant la implicació dels fotògrafs d’Aral en reportatges d’esdeveniments de l’entitat: Atendis Gresca, roda
de premsa de la Panera Solidària,...
- Continuïtat d’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.
- Manteniment d’activitats d’oci compartides amb altres
serveis de l’entitat o en serveis externs, per augmentar
possibilitats de relacions socials.
- Prosseguir amb els vincles amb altres entitats on havien
estat atesos les persones residents a Aral.
- Foment de la participació en l’entorn comunitari: espectacles i visites culturals a través d’Apropa Cultura i activitats d’estiu del municipi de Sabadell: les 30 nits d’estiu.
- Participació activa per a propostes de nous tallers o activitats.
- S’inicien a les UC reunions amb els usuaris per fomentar
els valors i crear un clima que afavoreixi la convivència.
La idea és reforçar l’enfocament educatiu sostingut, preventiu i efectiu.
AFAVORIR LA COORDINACIÓ AMB LES FAMÍLIES
I/O TUTORS/ES
● 6ª Jornada de portes obertes. Visita dels espais referents dels familiars/tutelats, exposició de fotografies,
manualitats, degustació dels productes realitzats pels
usuaris/àries del servei i intercanvi d’impressions amb els
professionals de l’equip. ● Reunió del Consell de Participació de Centre amb la renovació del representant
del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i d’algun dels membres representants de famílies.
● 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. Es sistematitzen les reunions
de coordinació amb les Fundacions Tutelars.

● Informació sistemàtica de les activitats a la sala de
visites: planificacions mensuals i exposició fotogràfica.
PROMOURE LA PROFESSIONALITZACIÓ DE L’EQUIP
DE PERSONAL D’ATENCIÓ DIRECTA
● Continuïtat de la planificació de reunions setmanals
amb els equips de les diferents UC i reunions amb responsables de torn, per unificar criteris d’intervenció individuals i pautes d’actuació i aspectes organitzatius del
servei.
● Realització de dues reunions de centre enfocades a:
treball de valoració dels resultats de l’enquesta de satisfacció de professionals i propostes de millora; i revisió
de bones pràctiques: planificació funcional diària i pautes
generals.
● Sessió pràctica de contenció física per unificar criteris d’actuació en cas d’agitació motriu i potenciar la cohesió de grup.
● Participació de l’equip en accions formatives d’Atendis de contenció física no violenta, bones pràctiques de
comunicació i sexoafectivitat.
● Formació en Mindfulness per projecte futur de treball
amb usuaris.
● Es manté la sistematització de les tasques associades
a mesura alternativa de flexibilitació, incloses en la
dinàmica diària d’activitats.

ASPECTES RELLEVANTS
REALITZATS DURANT EL 2017
● Participació al IV Congrés Estatal sobre Alteracions
de Conducta. Presentació d’un pòster sobre “Intervencions diferencials en pacients amb TEA en un servei especialitzat en atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta”.
● Incorporació de la psicòleg al Grup de Treball de Trastorns de Conducta de DINCAT.
● Exposició de fotografies Atendis i NosWhyNot al Casal
Pere Quart de Sabadell.
● Es realitzen activitats extraordinàries per incentivar l’interès per l’esport: participació al Torneig Triple de Parets,
Torneig Compte Godó, Torneig de Tennis Taula a l’espai
Emprius de Sabadell, entre d’altres.
● Continuïtat i ampliació d’activitats del Programa de
Voluntariat. Programa Mans i Potes; Grups d’animació i
Taller creatiu amb la col·laboració de Jaume Romagosa.
● Donació de 4 bicicletes pel grup de ciclisme d’Aral.
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● Participació activa dels usuaris d’Aral en els projectes de difusió d’entitat. Recollida de taps (s’amplien els
col·laboradors i punts de recollida); Sant Jordi; Atendis
Gresca (Participació a la cursa, activitat de Zumba i reportatge fotogràfic); i Panera solidària.

● Amb els beneficis de la panera solidària de 2016 es
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continuen cobrint les despeses de les activitats d’estiu a
piscina i altres activitats extraordinàries per a què en puguin gaudir tots els usuaris (teatre, museus i altres espectacles); s’adquireix material esportiu i d’oci, material per
a personalització dels dormitoris i material per l’exposició
fotogràfica, entre d’altres.

CENTRE BAUMA

SERVEI D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL
CONTINUÏTAT D’INTERVENCIÓ 2017
Orientada a la millora continua i a la personalització dels
suports, l’atenció a la persona usuària pretén que la qualitat de vida sigui el més òptima possible i promou estils
de vida socialment inclusius i normalitzadors.
L’activitat al 2017 s’ha caracteritzat per la continuïtat i desenvolupament del pla funcional tècnic de centre.
Assenyalar que l’ocupació de la persona usuària ha estat
estable i que la mobilitat en l’equip de professionals s’ha
comportat de forma similar als dos darrers anys.
MILLORAR L’ATENCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES
● Actualització i revisió dels protocols per part de
l’equip tècnic des d’una òptica d’entitat: derivació per urgències mèdiques i ingrés hospitalari; acompanyament
i atenció front la mort i en el procés de dol; afectivitat i
sexualitat.
● Continuïtat en l’atenció i promoció de la salut. Destacar
el treball en accions de millora en dieta-menús, així com
el disseny d’acció divulgativa i de formació en administració correcta i segura dels medicaments.
● Continuïtat en l’atenció psicologia, destacant-ne
l’avaluació continuada en conducta adaptativa i conducta-problema. Des de 2011 es passa per tercera vegada
l’inventari per a la Planificació de serveis i programació
individual, ICAP, a tots els usuaris.
● Continuïtat de desenvolupament de les activitats de
fisioteràpia. Durant l’any s’han realitzat 2.278 sessions
individuals en les diverses modalitats de teràpia, rehabilitació, correccions posturals i motricitat. La coordinació amb el servei de traumatologia de l’Hospital Taulí,
a través de la doctora Mª Dolors Coll, s’ha concretat en
52 sessions/visites per tractament i/o seguiment de 35
usuaris .
● Proporcionar oportunitats i experiències pel desenvolupament personal i relacional. Que la persona pugui
gaudir és l’objectiu central que guia l’oferta d’activitats. Es
consideren les activitats com elements vius de la programació: apareixen, es desenvolupen en el temps, algunes
es consoliden i d’altres es modifiquen, s’adapten i evolucionen, o desapareixen a favor d’altres.
- Creació de l’activitat de Musica i Ambientació Sensorial.

-

El taller de cuina es modifica incloent-hi jocs cognitius
relacionats.
- Es Crea el taller de bugaderia amb dues modalitats;
l’una d’emmagatzematge i l’altre, de doblegar roba plana
i etiquetatge.
● Es manté el focus d’atenció en incrementar la presència
a la comunitat a partir de sortides i participació activa en
propostes de diferents col·lectius.
AFAVORIR LA COORDINACIÓ AMB LES FAMÍLIES
I/O TUTORS/ES
● Continuïtat en les accions de l’equip tècnic i mèdic
d’atenció, seguiment i coordinació amb famílies i tutors per aspectes principalment relacionats amb l’atenció
a l’usuari (salut, conducta adaptativa i conducta-problema, activats, pertinences i roba), participació comunitària, serveis complementaris, suggeriments i queixes. I
coordinació tranversal i amb treball social per qüestions
relacionades amb documentació, protecció i tutoria i vincle d’usuari i família.
● Participar i divulgar les accions d’entitat adreçades
a família i tutors, com ara l’acció formativa de fisioteràpia
en bones practiques, la 3era edició d’enquesta de satisfacció, l’assistència a les conferències anuals, així com
animar a la col·laboració i participació en l’agenda d’actes.
● Continuïtat en l’activitat del Consell de Participació de
Centre que es reuneix dues vegades durant l’any.
● La 6ª Jornada de Portes Obertes de l’estiu, compta
novament amb la col·laboració de la Colla gegantera i els
castellers de Sabadell .
PROMOURE LA PROFESSIONALITZACIÓ DE L’EQUIP
DE PERSONAL D’ATENCIÓ DIRECTA
● Increment del nombre d’accions formatives inicials
d’equip tècnic de centre a les noves incorporacions com
a auxiliar tècnic educatiu.
● Modificació de la composició de l’equip d’infermeria de
centre amb la promoció interna d’una professional ATE
que obté el Grau en Infermeria.
● Destacar l’interès i la participació de l’equip de professionals en les accions formatives no obligatòries d’Entitat.
● Continuïtat en les reunions d’equip tècnic i equip d’ATE.
● Continuïtat en l’assistència psiquiàtrica i assistència
mèdica en traumatologia-ortopèdia a través del conveni
de col·laboració amb C.S Parc Taulí.
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● 6a. pròrroga amb l’ONCE-FOAPS del programa de mediador personal per a l’atenció a la persona amb sordceguesa. Destacar que a partir de setembre es desenvolupa un nou projecte d’immersió de tot l’equip en el
llenguatge de signes.
● Continuïtat en els programes de pràctiques amb centres educatius, destacant la dedicació del fisioterapeuta i
de la psicòloga en la planificació, tutoria i avaluació dels
alumnes.
● Continuïtat de les reunions de coordinació de tot l’equip
tècnic de centre i entre equips d’entitat.

ASPECTES RELLEVANTS
REALITZATS DURANT EL 2017
● Amb els beneficis de la panera solidària 2016, es
millora i s’enriqueix el programa el programa d’activitats
ocupacionals amb increment d’hores d’atenció d’ATE per
dinamització d’activitats d’aigua a l’estiu; per l’adquisició
de nou material per l’estimulació sensorial/snoezelen i
també, pel confort a les unitats de convivència. Adquisició de nou material per emmagatzematge de productes
d’higiene i d’activitats d’oci.
● Continuïtat amb la participació a activitats culturals a
Sabadell, iniciativa d’Apropa Cultura. I
● Participació a l’acte de presentació del nou Programa
Ciutat i Escola de l’Ajuntament de Sabadell com a membres del Consell d’Entitats on es van donar a conèixer
les noves activitats per al curs 2017-2018. Bauma torna a
formar-ne part amb la realització i representació de l’espectacle “Mans de colors”.
● Experiència d’intercanvi amb Vapor LLonch amb la
realització del Taller de Llenguatge de signes, emmarcat
amb la col·laboració que va donar lloc al 1r sopar solidari
d’Atendis.
● Visita dels alumnes de P4 del CEIP Agnès Armengol,
gràcies al projecte d’intercanvi. Durant la visita van poder
realitzar activitats a les sales multisensorials i jocs exteriors amb l’equipament vestibular.
● Culminació de la participació en el Projecte “Mosaico
de Sonidos” amb les representacions finals amb la Orquestra Simfònica del Vallès a La Farandula i Palau de la
Música.
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● Experiència musical interactiva i compartida amb CEIP
Agnès Armengol durant el Nadal de 2017.
● Participació en Certamens, Programes i Concursos
de la comunitat: Certamen “El Balcó de les Arts” i 7ª Edició Premi artístic de la Fundació SETBA.
● Increment en 1825 hores/any d’ATE l’atenció en
horari nocturn; i s’ha consolidat la sistematització de 6
hores/any de reunions entre equip tècnic i equip d’ATE
per a la planificació/avaluació de l’organització pràctica
de l’atenció a centre (programa d’activitats i planificació
individual de suports).

CENTRE CASAL CAN RULL
SERVEI D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL

CONTINUÏTAT D’INTERVENCIÓ 2017
L’objectiu del servei és millorar la qualitat de vida i benestar de les persones ateses a la residència, portant a terme
programes d’intervenció orientats a donar suport i atenció
centrades en la persona.
● Valorar l’estat de la persona i simptomatologia associada per tal de fer el seguiment del procés d’envelliment.
● Adaptar i/o modificar els suports que s’ofereixen a les
persones segons la pèrdua d’habilitats i capacitats, deteriorament de les facultats i/o problemes de salut que
comporta el procés d’envelliment.
● Organitzar el programa d’activitats segons nivell cognitiu, salut física, conducta adaptativa i motivacions/preferències de les persones ateses.
● Oferir recursos i atenció personalitzades, d’ètica i qualitat, a les persones residents i a les seves famílies.
MILLORAR L’ATENCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES
● Revisió semestral del Pla de Programa Individual
al voltant de les diferents àrees de suport: vida a la llar,
habilitats motrius i cognitives, comunicació i llenguatge,
social-emocional, vida comunitària, tallers, protecció i defensa, salut i seguretat i aspectes conductuals). Tot amb
l’objectiu de consensuar pautes d’actuació i objectius
amb els ATEs referents
● Revisió dels programes individuals d’Atenció i Activitats, ajustant les necessitats de suport i els canvis cognitius, funcionals i conductuals i tenint especial atenció als
aspectes que acompanyen el procés d’envelliment.
● Avaluació contínua de la conducta adaptativa amb
diferents registres i escales per tal d’elaborar i/o revisar
plans de suport conductual i pautes d’actuació.
● Consolidació del programa d’activitats que s’ofereix
a les persones ateses segons les seves necessitats i preferències
- Continuïtat de les activitats de piscina terapèutica i lúdica; aula interactiva/somàtica; tallers creatiu, comunicatiu
(Construïm histories) i manipulatiu; titelles; horticultura i
jardineria; i sortides culturals i de participació en la comunitat.
- Increment del nombre de participants en els tallers de
“Dansa del cos” i “Música i Moviment”, i “Ioga” per tal de

mantenir les habilitats motrius i la coordinació general del
cos.
- Participació d’un grup de 7 usuaris al curs de tennis
adaptat a C.D. Terrassa Hockey Terrassa. Es participa
a la Festa del Campus de tennis i s’assisteix a partits del
Torneig Compte Godó de Barcelona.
- Consolidació de l’activitat de Coral ATENDIS amb estreta col·laboració del centre l’Aplec, organitzant assaigs
conjunts amb l’objectiu de fer la 2a. actuació a l’ATENDIS
GRESCA.
- Sistemització de les sortides al cinema amb el suport
del Programa de Voluntariat.
- Increment de la participació en el PROGRAMA APROPA
CULTURA, que fomenta la cultura i l’oci inclusiu possibilitant l’accessibilitat als principals equipaments culturals
de la zona del Vallès i Barcelona (Museu d’Art contemporani i Picasso, Assaigs a La Vela de l’Estruc, Auditori
de Terrassa i Sant Cugat, Museu d’Art de Sabadell, La
Faràndula, etc).
- Participació en el programa “Coneixem l’entorn”: Laberint d’Horta i Planetarium de CosmoCaixa.
- Consolidació del projecte d’intercanvi amb el grup de
joves del centre obert ESQUITX del barri de Can Rull
compartint tallers i activitats en els espais dels dos centres i celebrant conjuntament les festes tradicionals. Es
planifica una activitat compartida per trimestre.
- Increment del nombre de participants en el taller de cuina on els usuaris elaboren tot tipus de menjars (pastissos,
pizzes, empanades, etc).
- Ampliació dels punts de recollida de taps a diverses oficines del BBVA. Es manté la col·laboració amb UNCET–
CENTRE UNIVERSITARI BUSINESS SCHOOL amb visites
periòdiques a les seves instal·lacions i recollida de taps.
- Continuïtat del Taller Creatiu on es realitzen joies i diferents objectes de decoració amb pasta i materials reciclats.
- Celebració de les festes tradicionals com per exemple
el Carnestoltes, on els usuaris fan la seva pròpia disfressa
i participen en la Rua del barri; Pasqua amb l’elaboració
d’una mona; Festa d’estiu amb la col·laboració del grup
de COUNTRY; revetlla de Sant Joan amb un sopar al pati
amb coca i petards; Nadal i visita del Reis d’Orient.
- Es manté el suport d’una mediadora personal de la
ONCE-FEAPS en la intervenció individualitzada i específica d’una persona amb discapacitat sensorial, orientant
als ATEs referents en un sistema de llenguatge de signes
que ha possibilitat la relació amb els companys i augmentar el ventall d’activitats en les que participa.
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- Realització d’activitats d’estiu de piscina a les instal·lacions de la Bassa de Sant Oleguer de Sabadell, El Bosc
Tancat de Cerdanyola i a l’espai “Solàrium” de la piscina
a La Carena.
- Participació en el “taller d’infermeria” d’un grup de persones usuàries col·laborant en tasques de suport al tècnic.
● Intervenció en el programa de “Prevenció precoç del
càncer de colon en persones majors de 50 anys” promogut
per Catsalut.
● Continuïtat a l’experiència de visites a companys, ATEs
o familiars malalts i/o hospitalitzats.
● S’ha ampliat el nombre de participants en el taller de
comunicació bimodal (icones/imatges) on s’ha dissenyat
el cartell de benvinguda al centre per les festes de Nadal.
● Es dona continuïtat al taller “Cuidem les mascotes”.
Cada setmana un grup és el responsable del la cura i
benestar de les nostres mascotes.
● S’inicia el Taller d’herbes aromàtiques amb col·laboració i assessorament del Sr. Romagosa per la construcció
de jardineres adaptades, plantació i cultiu amb l‘assecat
final de les plantes per obtenir diferents productes com
ambientadors, herbes per la cuina, etc. El taller es durà a
terme conjuntament amb el centre l’Aplec.
AFAVORIR LA COORDINACIÓ AMB LES FAMÍLIES
I/O TUTORS/ES
● L’equip tècnic manté entrevistes periòdiques amb el
familiar i/o tutor per tal de fer un seguiment acurat de la
persona usuària i consensuar programes d’atenció individual i seguiment.
● Assessorament de l’equip de fisioteràpia a persones
usuàries i famílies en l’elecció de les prestacions ortopèdiques i gestió de la seva sol·licitud.
● Celebració de la 11a. Sessió del Consell de Participació de Centre amb la presència d’un representat del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
PROMOURE LA PROFESSIONALITZACIÓ DE L’EQUIP
DE PERSONAL D’ATENCIÓ DIRECTA
● Continuïtat de visites d’un especialista en traumatologia al centre per tal de supervisar les diferents patologies
dels usuaris i fer seguiment dels processos rehabilitadors
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que es porten a terme. Amb tot, dins el marc del conveni
de col·laboració amb el Consorci Hospitalari Parc Taulí.
● Continuïtat de les reunions de coordinació per consensuar pautes de funcionament i organització general.
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 de les persones usuàries.
● L’equip de fisioteràpia porta a terme una acció formativa de caràcter obligatori per les noves incorporacions
d’auxiliars tècnics educatius del servei: “Mobilització i
transferència en la nostra activitat laboral” on s’aborden
les tècniques des d’una vessant de “bones pràctiques” i
prevenció de lesions.

ASPECTES RELLEVANTS
REALITZATS DURANT EL 2017
● Instal·lació/renovació dels aparells d’aire condicionat a
tots els espais del centre, gràcies als premis de TERRITORIOS SOLIDARIOS del BBVA.
● Les persones del centre són membres actius de la
seva comunitat participant en totes els actes que s’organitzen al municipi especialment al barri de Can Rull i
enguany, participa en l’organització de la celebració dels
25 anys del Centre Cívic Can Rull.
● El transport adaptat ha permès a les persones usuàries
pluridiscapacitades i amb mobilitat reduïda poder participar de l’activitat de piscina terapèutica/lúdica així com
participar més activament en les sortides a la comunitat.
● Consolidació del Programa de voluntariat, permetent
donar continuïtat a les activitats de participació comunitària i poder augmentar la oferta d’activitats (tallers).
● Participació en l’acte inaugural del Dia Mundial de la
Discapacitat al Teatre Principal de Sabadell.
● Els membres de la Junta de l’APDP fan una reunió anual
al Casal per tal de fer un seguiment de les inversions que
es duen a terme.
● Posada en marxa d’iniciativa consistent en la Participació de Famílies en el programa d’activitats/sortides
amb l’objectiu d’oferir la possibilitat de compartir moments d’oci, com ara visita guiada a la Sagrada Família.
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LLAR-RESIDÈNCIA
JACQUARD

tinguin el suport i recolzament que necessiten.
En aquest sentit, durant el 2017 s’han iniciat les gestions
per constituir el Consell de Participació de la llar, per tal
de consolidar-se durant el primer trimestre de 2018.

SERVEI D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL

PROMOURE LA PROFESSIONALITZACIÓ DE L’EQUIP
DE PERSONAL D’ATENCIÓ DIRECTA:

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 a Sabadell.

● La Llar-Residència Jacquard està formada per un
equip multidisciplinari integrat per una directora tècnica
que ha estat renovada a mitjans de novembre 2017, una
treballadora social, una responsable higiènic-sanitària i
professionals d’atenció directa.

CONTINUÏTAT D’INTERVENCIÓ 2017

● La funció principals dels i les professionals és procurar
afavorir el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social de les persones usuàries. En aquest sentit,
les persones ateses a la llar han envellit al llarg dels anys
(actualment la mitjana d’edat és de 56 anys), el que fa
que els objectius siguin de manteniment i no d’adquisició
d’hàbits d’autonomia personal, capacitat de relació social
i del desenvolupament.
● Durant el 2017 s’han realitzat reunions amb tot l’equip
per tal de consensuar pautes de funcionament i tractar
tots els temes d’organització que siguin necessaris amb
l’objectiu d’unificar criteris.

MILLORAR L’ATENCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES:
● 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, creences i valors, benestar emocional, relacions interpersonals, benestar material, desenvolupament personal, benestar físic, autodeterminació,
inclusió social i drets.
● Actualizació dels Programes Individuals d’Atenció
i Activitats, revisant els nivells de suport, pautes individuals de conducta, salut i els acords tècnics, tenint en
compte la opinió dels usuaris i arribant al pacte o consens.
● Actualització del nivell de conducta adaptativa ICAP de
tots els usuaris.
● 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. A més, s’han realitzat els protocol
de sexualitat, protocol acompanyament i atenció front la
mort i procés de dol, i protocol derivació UCIES i ingrés
hospitalari i s’ha revisat el Pla d’Atenció Integral amb
l’equip psicopedagog de la Fundació.
AFAVORIR LA COORDINACIÓ AMB LES FAMÍLIES I/O
TUTORS/ES:
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Comptem amb el suport de les famílies i les fem partícips
ja que considerem necessari treballar conjuntament per
tal que esdevinguin una part activa de la llar i per tal que

ASPECTES RELLEVANTS
REALITZATS DURANT EL 2017
● Manteniment del treball de l’autogestió del temps lliure.
Durant l’any 2017, els usuaris d’aquest servei han pogut
gaudir de vacances d’estiu a hotels, viatges, sortides al
teatre, a la platja, la fira de Vic, la bolera, participar de
la rua de Carnestoltes, Jornada de Portes obertes de la
llar, la festa d’estiu amb el grup Country a Can Rull, Festa
Major a centre residència Bauma, revetlla de Sant Joan,
participació activa a les festes del barri Can Feu, tals com
la fideuà, xocolatada, arrossada i a parcs d’atraccions o
a llocs emblemàtics de Catalunya. Pel que fa a l’àmbit de
l’esport, mensualment practiquen tennis al club Sabadell
i participant a l’Atendis Gresca.
● Manteniment de les activitats amb “La Grandalla”: per
tal de 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
Des de 1991, 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.
Els nostres resultats han estat els següents:
381

249

130

Participants
en accions de
formació i inserció

Persones han
accedit al mercat
laboral normalitzat

Empreses
col·laboradores

El servei desenvolupa les següents accions:
● ORIENTACIÓ: a persones demandants d’ocupació
● FORMACIÓ: formació laboral, formació especialitzada
en habilitats socials, noves tecnologies, tècniques de recerca de feina, etc.
● RECERCA DE LLOCS DE TREBALL: prospecció d’empreses per gestionar període de pràctiques o incorporació directa.
● TREBALL AMB SUPORT: formació en el lloc de treball
per tal de facilitar l’aprenentatge de les tasques.
● SEGUIMENT DE LA RELACIÓ LABORAL: amb visites a
les empreses, tutories individualitzades i gestió de possibles incidències.
● COORDINACIÓ: amb Serveis Socials i Promocions
Econòmiques de diferents Ajuntaments així com amb
Centres d’Educació Especial de la comarca.
Enguany el servei s’ha mantingut estable amb 4 professionals (dels quals un a 50% de jornada) per tal de garantir-ne la qualitat i continuïtat.

LITZA LA RESPONSABILITAT SOCIAL AMB LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT”.
● Consolidació de l’equip del F.C. Taina, que més enllà
d’un projecte esportiu és un clar exemple d’empoderament.

ACCIONS DE FORMACIÓ/INSERCIÓ
CURS DE PEÓ DE MANIPULATS INDUSTRIALS
● Subvencionat per FSC INSERTA (Fundación ONCE)
● 240 Hores
● 14 Participants
CURS D’EXPERT/A EN NETEJA D’INMOBLES
● Subvencionat per FSC INSERTA (Fundación ONCE)
● 150 Hores
● 13 Participants
SIOAS 2016 (2on semestre)
● Subvencionat pel Departament de Treball, Benestar i
Famílies i Fons Social Europeu
● De 1 de juliol 2016 a 30 de juny 2017
● 24 persones demandants d’ocupació de les quals
s’han aconseguit 20 insercions.
● 16 persones actives (contractades en programa anterior), de les quals 11 conserven el lloc de treball en finalitzar el programa.
SIOAS 2017 (1er semestre)
● Subvencionat pel Departament de Treball, Benestar i
Famílies i Fons Social Europeu
● De 1 de juliol 2017 a 30 de juny 2018
● Dades a 31/12/17 (6 mesos):
- 21 persones demandants d’ocupació de les quals 10
insercions.
- 20 persones actives (contractades en programa anterior). A 31/12/17 totes conserven el seu lloc de treball.

ACTIVITATS DESTACADES 2017
● D’octubre 2016 a juny 2017: Participació de 10 persones usuàries del servei a classes de tennis al Club Tennis
Sabadell.
● Participació al vídeo FEMCAT, Fundació privada i independent que agrupa empresaris i empresàries amb la
missió de fer de Catalunya un país competitiu, obert al
món, amb capacitat emprenedora i d’innovació, cohesió
social i sostenible al llarg del temps.
● 30 de març: Jornada de sensibilització empresarial al
Centre Metal·lúrgic de Sabadell, amb el títol “RENDIBI-
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FORMACIÓ
EDATS

4

EDATS
18 a 25

- 25
2618
a 35
26
- 35
36 a 45
36 - 45

TOTAL
TOTAL 44

3

HOMES

2 DONES
12
2

23
3
HOMES
4

44

DONES

22

12

INSERCIÓ CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
EDATS

DONES

EDATS

1

18 - 25
26 - 35
36 - 45

TOTAL
TOTAL 1

HOMES

DONES
1

1

ORIENTACIÓ DEMANDANTS I FAMILIES
EDATS

1

18 - 25
26 - 35
36 - 45

2

1

HOMES

DONES
22

8

TOTAL 34

INSERCIÓ EMPRESA ORDINÀRIA
EDATS

3

18 - 25
26 - 35
36 - 45

2

HOMES

3

DONES
12

5

TOTAL 25

SEGUIMENT DE RELACIÓ LABORAL
1

EDATS
18 - 25
26 - 35
36 - 45

5

5

HOMES

5
19

30

TOTAL 41

DONES
6

05

ATENCIÓ
A FAMÍLIES

GESTIONS VINCULADES A L’APLICACIÓ
DE L’ORDRE DE COPAGO. (ORDRE
BSF/130/2014 DE 22 D’ABRIL)
L’entitat, que ha seguit oferint suport a familiars i/o tutors,
enguany, ha cregut interessant oferir una visió de tot
el procés del sistema de Copagament des de l’inici de
l’aplicació de l’ordre fins a finals de l’any 2017.
ABRIL 2014. Aprovació de l’Ordre de Copagament
BSF/130/2014 de 22 d’abril. Maig 2014 inici aplicació.

Recordar que aquesta ordre estableix 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 a les persones usuàries ateses a serveis
CONCERTATS, tot i que té implicacions també a nivell de
la Llei de Dependència per totes les persones que estan
rebent un servei o prestació del sistema i que estigui
finançat amb fons públics.
OCTUBRE 2014. Inici de recepció de les resolucions
provisionals d’usuaris atesos a Serveis d’Acolliment Residencial.
Estudi individualitzat, contrastat en entrevista amb famílies/tutors. Suport en la presentació d’al·legacions, informacions addicionals i/o signatura de declaracions jurades.
Paral·lelament, com entitat, es participa en grups i taules
de debat i interlocució amb Federació i Generalitat per la
modificació de l’ordre.
TOT 2015. Seguiment, orientació i suport en les gestions
derivades de la interposició de recursos d’alçada, etc, i
posterior seguiment de resolucions rebudes.
SETEMBRE 2016. Aprovació de modificacions a l’ordre
que impliquen principalment l’augment de la Garantia
de mínims, és a dir, l’augment de disponible o diners de

butxaca. Aquest, havia estat un dels punts extensament
reivindicats.
D’altres punts com ara el tractament en la imputació del
Patrimoni, queda posposat per a treballar en comissió
específica.
Informació sobre el compromís per part del Departament,
de tot i haver acordat aquest punt a finals del 2016, serà
d’aplicació amb caràcter retroactiu des de l’1/01/2016.
NOVEMBRE 2017. Generalitat comença a fer efectiu
el pagament a les famílies afectades per l’augment del
disponible o Garantia de mínims.
DESEMBRE 2017 La Generalitat acompleix amb el
compromís de pagament dels ingressos indeguts a les
famílies afectades de manera total.
A hores d’ara però, no és un tema resol Per part del
Departament s’informa de la voluntat de continuar
negociant sobre el tema i estudiar altres possibles
ajustaments a l’ordre que puguin reconèixer les
particularitats del col·lectiu.
L’entitat segueix molt implicada i activa en seguir
l’evolució i canvis que es puguin donar respecte a noves
interpretacions o variacions en l’aplicació de l’ordre de
copagament.
Atendis es compromet a seguir traslladant les inquietuds i
incidint en tots els aspectes d’aquesta ordre que consideri
no ajustats a la realitat del col·lectiu de persones amb
discapacitat intel·lectual.

CONFERÈNCIES 2017
La Fundació Atendis té establert com a compromís la
realització de dues xerrades a l’any. La temàtica de les
mateixes respon a necessitats manifestades per famílies
o a temes d’actualitat i d’interès, que puguin ser d’utilitat
al col·lectiu.
Així doncs, durant el 2017 han tingut lloc les següents
xerrades:
El passat 5 d’octubre, la Xerrada LA PROTECCIÓ DE
LA PERSONA AMB DI – TESTAMENT I PATRIMONI
PROTEGIT.
La xerrada va ser a càrrec del Sr. Valero Soler MartínJavato, notari de Barcelona i delegat de la Fundación
Aequitas a Catalunya i del Sr. Alfonso Carbonell Aguilar,
notari de Sant Quirze del Vallès.
Ja és la segona ocasió en la que el Sr. Valero Soler
Martin- Javato col·labora amb Atendis oferint els seus
coneixements professionals relacionats amb aspectes
legals.
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Tots dos ponents formen part de la Fundació AEQUITAS,
a qui s’agraeix especialment el fet d’haver fet possible
la xerrada, posant-nos en contacte amb els ponents i
facilitant la realització de la mateixa.
Els temes tractats continuen sent molt vius i actuals
degut a canvis relacionats amb normativa legal, fiscalitat,
etc., que en moltes ocasions acaben fent decidir a la
família si l’eina proposada els convé o no segons les
circumstàncies.
Tant per la participació com per les valoracions recollides
podríem dir que de nou, ha estat un èxit, tant de
participació com de valoració per part dels assistents.
La segona xerrada, com ja és habitual, ve emmarcada
dins de la setmana prèvia a la celebració del dia
INTERNACIONAL de les persones amb disCAPACITAT i
que va tenir lloc el dia 30 de novembre.
Sota el títol PORS I NEGUITS, GRANS DEPREDADORS
DE L’ENERGIA VITAL, el Sr. Eduardo Brignani, psicòleg
que des de fa més de 17 anys treballa en diferents
entitats que agrupen familiars amb fills amb discapacitat
intel·lectual, va oferir la seva particular forma de fer a tots
els assistents.

Aquesta xerrada va ser possible gràcies al suport de
DINCAT-Plena Inclusió.
L’assistència a ambdues 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 l’organització
de dues xerrades, intentant respondre a interessos
manifestats per familiars o responsables o sobre temes
d’interès del col·lectiu en general.

ALTRES GESTIONS DESTACADES
● TARGETES CUIDA’M (RESIDENTS):

Gestió, durant el 2017 de la renovació de les Targetes
Sanitàries CUIDA’M.
La TSI Cuida’m permet atendre de manera diferenciada,
sempre que sigui possible, les persones que necessiten
una atenció específica als centres sanitaris.
Entre d’altres, permet l’atenció diferenciada i més
específica, facilitat d’accés a hospital, reduint (dintre
de lo que sigui possible) els temps d’espera, ajustar en
la mesura del necessari el temps de visita, facilitat per
permetre acompanyament del pacient tant en transport
sanitari, a urgències, durant les proves o durant l’ingrés,
etc...
Al finalitzar 2017 restem pendents de rebre algunes
targetes renovades d’alguns dels centres.
● PASSACIÓ ENQUESTA DE SATISFACCIÓ FAMÍLIES/TUTORS:

Seguint amb el compromís d’entitat, es passa de manera
bianual, enquesta de satisfacció a familiars/tutors.
L’anàlisi dels resultats es donarà a conèixer durant el
primer semestre del 2018.
● SERVEI OPCIONAL DENTISTA/ODONTOLÒGIC:

Treball per a activació durant l’any 2018, inicialment
a servei de residència d’un nou servei opcional: el
d’Odontologia. L’empresa Dental Residency ofereix
valoracions bucodentals gratuïtes als residents dels
diferents centres residencials de la Fundació.
Una vegada valorat el servei i funcionament, s’estudiarà
la possibilitat d’oferir el servei a altres serveis i centres
de l’entitat.
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06

L’EQUIP
HUMÀ

188 PROFESSIONALS

PILAR FONAMENTAL EN L’ATENCIÓ A PERSONES
188 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:
●
●
●
●
●
●
●

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

SEXE PROFESSIONAL S

87%

EDATS PROFESSIONAL S

DADES PERSONAL I FETS
DESTACATS 2017
● Reforç de l’estructura augmentant les hores de
personal d’atenció directa als centres i torns amb major
flexibilització. Així mateix es manté el criteri de treballar
amb l’estructura estipulada com a necessària per a cada
franja horària i centre cobrint, per tant, les baixes i altres
absències de professionals.
● Potenciació de la participació i treball en equip donant
continuïtat a reunions sistemàtiques tant a nivell d’equips
tècnics com d’auxiliars tècnics educatius amb un
increment d’hores per tal de poder compartir els resultats
de l’enquesta de satisfacció feta i treballar conjuntament
accions de millora.
● Treball de disseny i elaboració del Pla d’Igualtat. Es
finalitza l’any amb el pla registrat a Generalitat que preveu
un pla d’acció fins l’any 2020.
● L’entitat ha continuat a nivell de prevenció de riscos
laborals millorant equipaments i infraestructures. Així
mateix ha passat novament enquesta enfocada a
l’avaluació i millora dels riscos psicosocials.

13%

2%
29%

29%

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

18%

22%

ANTIGUITAT PROFESSIONALS
10%

7%
24%

<1 ANY
1a5
6 a 10

2%
5%

11 a 15
16 a 20

5%

21 a 25

22%

24%

26 a 30
>30 anys
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Entenem la formació com una eina de millora professional
i de motivació i en definitiva, com a 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.
Així, 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. L’any 2017 s’ha pogut introduir el concepte
de bossa d’hores per participació en el pla de formació
voluntari de l’entitat.

82 % contractació
indefinida

És habitual també la participació ja sigui com assistents
o ponents en seminaris, taules rodones, jornades o
congressos externs, promocionant activament, activitats
de divulgació i recerca dels equips tècnics.
D’acord amb la línia estratègica marcada s’ha
continuat potenciant la formació. Així l’any 2017 s’han
realitzat un total de 1.232 hores de formació.
Destacar per l’any 2017, la millora en la sistematització
de la formació associada al pla d’acollida o les propostes
formatives de bones pràctiques de comunicació o
sexoafectivitat.

Plantilla equilibrada en edat
i experiència a l’entitat

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

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 la pràctica de 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 2017 s’ha acollit a un total de 43
alumnes en pràctiques de 14 centres col·laboradors.
7 dels alumnes han passat a formar part de l’equip de
professionals d’ATENDIS.
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IES JAUME VILADOMS - 13 ALUMNES
- CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA
IES LA SERRETA - 1 ALUMNE
- CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL
IES RIBOT I SERRA - 1 ALUMNE
- CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL
IOC (INSTITUT OBERT DE CATALUNYA) - 2 ALUMNES
- CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL
- CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA
UAB - 4 ALUMNES
- GRAU EN PSICOLOGIA
INSTITUT LLUÍS COMPANYS - 1 ALUMNA
- CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL
CENTRE COMERCIAL CATALÀ - 1 ALUMNA
- CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL

VOLUNTARIAT
El voluntariat significa SUPORT I 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 2017 hem comptat amb més de 60
persones voluntàries.

El nostre agraïment a totes i
cadascuna d’elles!

AJUNTAMENT DE RUBÍ - 1 ALUMNA
- CP ATENCIÓ SANITÀRIA PERSONES DEPENDENTS EN
INSTITUCIONS SOCIALS
GERVAL - 1 ALUMNA
- CP ATENCIÓ SANITÀRIA PERSONES DEPENDENTS EN
INSTITUCIONS SOCIALS
VAPOR LLONCH-PES, SL - 10 ALUMNES
- CERTICIFAT PROFESSIONAL INSERCIÓ LABORAL A
PERSONES AMB DISCAPACITAT
- CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL
- TALLER PINTURA, BRICOLATGE I PLADUR
VAPOR LLONCH. CAL MOLINS - 1 ALUMNA
- CP ATENCIÓ SANITÀRIA PERSONES DEPENDENTS EN
INSTITUCIONS SOCIALS
ESCOLA TÈCNICA DEL VESTIR - 1 ALUMNA
- ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AL CLIENT
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS - 3 ALUMNES
- CP ATENCIÓ SANITÀRIA PERSONES DEPENDENTS EN
INSTITUCIONS SOCIALS
EU GIMBERNAT - 1 ALUMNE
- GRAU EN FISIOTERÀPIA
ATPERSON FORMACIÓN - 1 ALUMNA
- CP ATENCIÓ SANITÀRIA PERSONES DEPENDENTS EN
INSTITUCIONS SOCIALS
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SERVEIS
GENERALS
2017

Dins l’àmbit de Serveis Generals es treballa en la millora
continua en les àrees d’influència; manteniment, neteja,
bugaderia, alimentació, transport, compres, inversions,
obres/reformes, etc.
La principal tasca és garantir que la infraestructura,
l’equipament, els serveis interns i externs i en definitiva
tot el que avarca l’àmbit dels Serveis Generals, reverteixi
finalment en la qualitat del servei que s’ofereix.

Servei de
Bugaderia

Inversions,
subministres
i aprovisionaments

SERVEIS
GENERALS

Servei de
Manteniment
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Servei de
Neteja

Servei
d’Alimentació

Transport;
d’Activitat i
de Bugaderia

Servei d’Alimentació; servei subcontractat a l’empresa
Serunion. Es treballa amb menús per temporades; tardorhivern i primavera-estiu, i en format de 5 setmanes.
D’aquesta manera, es garanteix la varietat en les
propostes de plats. Dins els menús s’ofereixen fins a 10
derivacions diferents per a satisfer les necessitats de
totes les persones ateses.
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. Durant el 2017 s’incrementen
lleugerament les hores de neteja per cada centre
potenciant neteges a fons d’espais determinats.
Servei de Bugaderia; servei intern de l’entitat que
té cura del rentat de la roba dels residents, així com
el plegat, l’entrega i la costura d’aquesta. Es renten

aproximadament 400kg de roba diària. Partim de
dosificacions automàtiques per tal de treure el millor
rendiment amb el mínim desgast de la roba. S’instaura un
nou marcatge de la roba identificant any i temporada en
que es posa en circulació cada peça.
Servei de Manteniment; és un servei intern format
per treballadors de l’entitat encara que puntualment
es compta amb una part externa per compliment de
normativa; prevenció de legionel·la, control de plagues,
manteniment d’instal·lacions, etc.
Servei de transport; gestió del transport en franges
d’activitat. Es disposa de 4 vehicles per cobrir les sortides
d’activitat dels centres. També s’assumeix de dilluns a
diumenge, el transport de bugaderia que dona servei al
Centre Casal Can Rull.
Inversions; seguint el pla d’inversions anual el 2017
s’han realitzat un total d’inversions per valor de 81.200€.
Aquestes, es financen únicament amb recursos existents
(subvencions, actes realitzats per captar fons, donatius...).
● Rentadora 13kg Girbau
● Pèrgoles pati Casal Can Rull
● Climatització del Casal Can Rull (inversió comptabilitzada
finals del 2016 i executada inici 2017)
● Compressor clima La Carena
● Renovació de 6 equips informàtics
● Renovació de 30 cadires
● Substitució bomba primària de la piscina i reparació del
vas d’electròlisi.
● Equipament tècnic;
- 2 Lliteres hidràuliques
- 6 cadires de bany
- Renovació llits elèctrics articulats i matalassos
- Material d’urgències per infermeries
- Renovació cinyells de seguretat
- Substitució de la caldera a Jacquard
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DIFUSIÓ DEL
GRUP I ENTORN
COMUNTARI

Impulsar activament la realització d’accions i esdeveniments amb l’objectiu de divulgar el compromís d’Atendis a la comunitat i el col·lectiu al qual es dóna servei, és
raó prioritària de l’entitat.
Així mateix, bona part dels actes i activitats que es duen
a terme suposen una considerable 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.
Des de fa un parell d’anys, es realitza una planificació
anual, tan a nivell de comunicació com de captació
de fons (fundraising). D’aquest manera, existeix un pla
estratègic que especifica totes les accions que es duran
a terme al llarg de l’any, permetent un major control sobre
els resultats que es pretenen obtenir i el públic al que ens
dirigim.
Des de 2013 s’han obtingut 95.000€ gràcies als
actes propis organitzats per l’entitat: Atendis Gresca,
Més que una panera, Taps X Atendis i La Vitrina de
productes.

ACTIVITATS ANUALS 2017
5a. EDICIÓ - ATENDIS GRESCA
L’Atendis Gresca és l’espai festiu per a compartir i enfortir
vincles entre totes les persones de l’entitat, donant un
paper destacat a mostra les “capacitats” de les persones
ateses donant-los paper protagonista en l’apartat
d’actuacions.
Així mateix és un acte per a difondre i sensibilitzar a la
societat envers la discapacitat intel·lectual i una eina
de captació de fons orientada especialment a poder fer
realitat alguna de les inversions necessàries als centres.
Participació a la cursa/caminada:

180

45

30

5.000€

Adults

Persones amb
discapacitat

Nens

Total
recaptació

1241

19

+50

Núm. parcel·les
Gran Cagada
venudes

Empreses
col·laboradores

Persones
voluntàries

Actuacions: Coral d’Atendis amb persones usuàries dels
centres l’Aplec i Casal Can Rull, el Zumba del Centre Aral
Destí dels recursos: projecte de reforma de la Cuina de
la Llar-Residència Jacquard.
Durant l’acte es va retre un emotiu homenatge a la Dra.
Joaquima Júdez pels seus anys de dedicació i treball
amb la discapacitat intel·lectual. Atendis, successora del
seu llegat, va posar en relleu la seva contribució al costat
de representants de l’Ajuntament d’ara i d’abans i de la
seva família i amics.
6a EDICIÓ - MÉS QUE UNA PANERA!
Campanya d’acció comunicativa que té per objectiu
l’obtenció de recursos per a la realització d’activitats
i compra de material per les persones usuàries dels
centres de l’entitat. Una gran panera que inclou productes
gastronòmics i altres regals, productes i xecs-regals i un
regal estrella: un creuer per a 2 persones..

15.000€

6.000

+90

Total
recaptació

Paperetes
venudes

Comerços i
empreses
col·laboradores

Aparador: Xeviot
La iniciativa permet als diferents centres augmentar la
quantitat d’activitats i adquirir equipament que millori
la qualitat de vida de les persones ateses, seguint la
mateixa línia estratègica que en les edicions anteriors.
TAPS X ATENDIS - RECOLLIDA DE TAPS DE PLÀSTIC
El projecte de la recollida de taps de plàstic creix any
rere any i segueix mantenint els tres objectius principals:
- 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.
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29

4.673

920,02€

Punts de
Recollida

Quilos recollits

Total
recaptació

Nous punts de recollida 2017: Escola Enric Cassasses,
la seu central del Banc Sabadell a Sant Cugat, la TUS
(Transports Urbans Sabadell) i l’estanc 13 de Sabadell.

NOUS ACTES/ESDEVENIMENTS 2017
1r. SOPAR SOLIDARI
Dijous 15 de juny, l’alumnat de l’Escola d’Hosteleria
Vapor Llonch de l’Ajuntament de Sabadell van ser els
encarregats d’organitzar el 1r Sopar Solidari a favor de
l’entitat.
Els i les alumnes dels Programes de Formació i Inserció
(PFI) del Centre de Formació Cal Molins van preparar i
servir el sopar i van col·laborar en fer possible un acte
conduit i presentat per l’actriu sabadellenca, Marta
Tricuera.
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150

60

4.150€

Núm.assistents

Núm.
aportacions

Total
recaptació

Destí dels recursos: renovació de la cuina de la LlarResidència Jacquard.
Èxit indubtable de l’esdeveniment que va aplegar molts
amics i amigues de l’entitat i que serveix com a punt de
partida per l’organització del 2n sopar solidari, previst
durant el 2018.
EXPOSICIÓ FOTOGRAFIES ARAL
Des del gener de 2014 Nos Why Not Photo col·labora
amb fotògrafs voluntaris amb Atendis duent a terme el
taller de fotografia amb 7 persones del centre Aral.
La culminació de tot l’aprenentatge, dedicació i progrés
de professionalització va quedar palesa en l’exposició de
fotografies duta a terme la segona quinzena de novembre
a una de les sales d’exposicions del Casal Pere Quart.
Òscar Espinosa, fotògraf voluntari de l’associació sense
ànim de lucre va ser un dels impulsors i va ésser present
a la inauguració, juntament amb tots i totes les artistes.
Ciutadans i ciutadanes, amics i amigues, professionals
i familiars van passar a visualitzar durant les dues
setmanes que l’expossició va estar activa les fotografies
preses al llarg de més de 3 anys.
Amb tot, destacar que aquest taller de fotografia ha
permès a l’entitat aconseguir tenir el propi equip de
reporters d’Atendis.
CALENDARI ATENDIS
L’entitat, seguint amb l’objectiu de potenciació de la
imatge corporativa tan a nivell intern com extern, ha

elaborat un calendari de sobretaula que es va posar a
disposició de professionals, socis i sòcies i familiars de
l’entitat.
Un calendari que ha servit per posar en valor el treball i
l’esforç que es realitza des de tots els àmbits d’Atendis i
fent visibles moments, emocions i sentiments a cadascuna
de les imatges.
El calendari ha estat un obsequi dirigit a tot el personal
d’Atendis, per agrair el suport rebut durant l’any, aprofitant
el Nadal per fer l’enviament.
XARXES SOCIALS
624 Admiradors a Facebook.
Increment d’un 20% respecte el 2016.
316 Seguidors Twitter.
Increment del 56% respecte el 2016.

aplicació de l’Escala de Qualitat de Vida Sant Martí”.
L’interès de l’estudi és recollir informació sobre la
qualitat de vida de les persones amb trastorns del
desenvolupament intel·lectual que són ateses en centres
adscrits a la Coordinadora de Centres per a Persones
amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (CCPC)..
L’objectiu final del mateix és comprovar l’adequació de
l’escala San Martín 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
centres.
Es calcula que hi participaran almenys 500 persones
majors de 18 anys amb trastorns del desenvolupament
intel·lectual, dels quals 43 són persones usuàries dels
serveis residencials d’Atendis. 8 del Casal Can Rull, 20
de centre Aral i 15 del centre Bauma.

159 Seguidors Instagram.
Increment del 72%respecte el 2016.

DE MANERA PARAL·LELA,
HEM FORMAT PART DE:
● DIADA DE SANT JORDI: on Atendis disposa d’una
parada amb mostra de productes i manualitats típiques
de la Diada realitzades per les persones usuàries dels
centres, juntament amb la venta de llibres i roses.
● JORNADA SOM CAPAÇOS!: en el marc de la
celebració del dia de la discapacitat, Atendis forma part
de l’acte commemoratiu SOM CAPAÇOS - Festa de les
Capacitats.
Enguany, l’estand de l’entitat oferia un taller dirigit als
més menuts perquè poguessin crear el seu propi ninot
de cabell de gespa, “El Gespi Solidari”, s’exposava un
recull de treballs i productes realitzats pels usuaris i
usuàries dels centres i el grup de teatre Pengi’m Penja’m
va representar la seva obra de teatre Mans de Colors.
● CADIVI: Atendis s’adhereix i participa juntament
amb altres 5 entitats que treballen amb el col·lectiu de
persones amb discapacitat intel·lectual en el projecte
de recerca que té per títol “CAVIDI: Calidad de Vida
en Personas con Trastornos del Desarrollo Intelectual:
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COL·LABORACIONS
I AGRAÏMENTS

Gràcies a les més de 450 persones col·laboradores i
a les 160 persones sòcies que durant el 2017 ens han
donat suport.
Gràcies a tot l’equip de professionals pel seu compromís
i col·laboració constant.
Gràcies a les famílies pel recolzament rebut i la confiança
entregada.
Gràcies a totes les persones voluntàries per la seva
tasca desinteressada i essencial.
Gràcies als i les 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.
Gràcies a les empreses que col·laboren amb el SIL
Taina i que ajuden a millorar la inserció laboral 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 amb Agraïment per a totes les persones
involucrades i que són part indispensable d’Atendis.
Seguir endavant és possible gràcies a l’esforç, la
implicació i treball d’un bon 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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PRINCIPALS COL·LABORADORS 2017
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BLOC
ECONÒMIC

ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT I
INFORMACIÓ RELLEVANT 2017
ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS
DE SABADELL I COMARCA (APDP)
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● 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 2017 indicar que s’ha tancat l’exercici amb un
resultat positiu comptable de 558.115,28€ que podem desglossar:
1) Resultat ordinari de 279.387,52€ substancialment millor al resultat pressupostat de 207.164,57€ donat que no s’ha produït
la reducció prevista del lloguer (66.000 €/any) associada a la
concertació de centre de dia i llar a ATENDIS, que novament
s’ha endarrerit.
2) Resultat de 278.727,76€ associats a dos fets extraordinaris:
Acceptació de l’herència del soci d’honor Sr. Francesc Riera
que ha suposat 157.156,43€ de capital dinerari i un pis a Sabadell i per altra banda resolució de bona part de l’expedient
d’ingressos indeguts d’IVA per part de l’AEAT lo qual ha tingut
un impacte comptable positiu de 121.571,33€ (interessos de demora a favor descomptant honoraris advocat) amb un reconeixement per part d’hisenda d’un valor indegut per sobre el previst i
una entrada tresorera important superior a 530.000€.
Desde un punt de vista tresorer aquests fets han suposat uns
cobraments extraordinaris notoris de 687.000€ que s’han aplicat parcialment a cancel·lar anticipadament dos préstecs bancaris i el préstec d’Atendis per un global de 524.357€ deixant la
resta com a tresoreria romanent que una vegada tancat definitivament l’expedient d’ingressos indeguts als 2018 es podrà fer
nova valoració d’aplicació.
El resultat de l’exercici s’ha aplicat a reserves aconseguint

revertir la situació històrica de fons propis negatius i situar-se
en positiu de +265.767,42 €.
● Recordar que els ingressos estan adequats per a afrontar les
despeses de l’entitat des de un punt de vista tresorer. Així si bé
el resultat tresorer ordinari 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 amb un resultat comptable
significatiu.

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 2017 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 si bé gràcies a una gestió
acurada de despeses i a una resolució definitiva l’any 2016 de
l’AEAT que confirmava que no pertocava suportar IVA del lloguer
dels edificis a APDP ha permès disposar d’un marge recurrent
que s’ha aplicat principalment a reforçar personal d’atenció directe als centres i torns més flexibilitzats, revisió de les condicions de suplències, sistematització de reunions o pla de formació d’Atendis. 2) Tancament positiu comptable de 287.351,65
per sobre previsions basat principalment a un excel·lent nivell
d’ocupació d’un 99,40% (superior al contemplat), a la no concertació de la llar i centre de dia, a 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. 3) 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 últims exercicis mantenint a la vegada línies de finançament de cobertura formalitzades a tal efecte.
4) A finals d’any APDP ha cancel·lat anticipadament el préstec
de 300.000€ que ATENDIS li havia prestat per fer front a pagament d’IVA.
5) Generalitat va amb retard respecte el procés de concertació,
i en el cas d’Atendis a 2017 tampoc s’ha produït la concertació
de 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.

ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DE SABADELL I COMARCA
ACTIU

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31.12.2017

ACTIU NO CORRENT

Immobilitzat intangible
Immobilitzat intangible
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

Exercici 2017
8.219.121,78

419,82
419,82
8.178.701,96
8.178.701,96
30.000,00
30.000,00
10.000,00

748.666,77

384.856,33
56.211,08
1.000,00
327.645,25
363.810,44

8.967.788,55

Exercici 2017

PATRIMONI NET

5.280.512,94

PASSIU NO CORRENT

3.298.450,82

Fons Propis
Fons dotacionals
Fons social
Excedents d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)
Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments
Subvencions oficials de capital
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
Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions públiques

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

265.767,42
61.565,10
61.565,10
(353.912,96)
558.115,28
5.014.745,52
5.014.745,52
3.298.450,82
3.298.450,82
-

388.824,79

294.193,14
294.193,14
(0,00)
94.631,65
91.109,66
3.521,99

8.967.788,55
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ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DE SABADELL I COMARCA
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A 31.12.2017

OPERACIONS CONTINUADES

Ingressos per les activitats
Prestacions de serveis
Subvencions, donacions i altres ingressos
Aprovisionaments
Consums i deteriorament d’existències
Altres ingressos de les activitats
Altres ingressos i accessoris i altres de gestió corrent
Despeses de personal
- Sous, salaris i assimilats
- Càrregues socials
Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors
Serveis professionals independents
Serveis bancaris
Subministraments
Altres serveis
Tributs
Amortització de l’immobilitzat
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat
Altres resultats

RESULTAT D’ EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres

RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
RESULT. DEL EXERC. PROCEDENT D’ OPERACIOS CONTINUADES
RESULTAT DE L ‘EXERCICI

Exercici 2017

693.731,22
672.677,03
21.054,19
(96,07)
(96,07)
13.510,20
13.510,20
(66.433,39)
(49.203,16)
(17.230,23)
(28.392,99)
(28.178,79)
(8.164,03)
(5.061,10)
(14.013,78)
(939,88)
(214,20)
(359.585,61)
163.549,25
278.725,91

695.008,52

200,00
(137.093,24)

(136.893,24)
558.115,28
558.115,28
558.115,28

Resultat comptable basat en la diferència important entre l’amortització financera de préstecs per la qual està fixat
l’import de lloguer i l’amortització comptable dels actius amb termini més llargs i per tant dotació anual significativament inferior.
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ACTIU

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31.12.2017

ACTIU NO CORRENT

Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Terrenys i Construccions
Instal·lacions, maquinària i utillatge
Mobiliari i equips informàtics
Elements de transport i Altre immobilitzat material
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
Crèdits a tercers
Inversions financeres a llarg termini

Exercici 2017
396.664,68

12.597,59
360.324,89
59.040,84
225.697,48
60.146,11
15.440,46
23.742,20

ACTIU CORRENT

2.066.672,05

TOTAL ACTIU

2.463.336,73

Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Altres deutors
Personal
Inversions amb entitats del grup i associades a curt termini
Crèdits a empreses
Efectiu i altres actius líquids equivalents

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET

Fons Propis
Fons dotacionals
Fons social
Excedents d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Subvencions oficials de capital

PASSIU CORRENT

Creditors comercials i altres comptes a pagar
Proveïdors
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb les Administracions públiques
Acomptes

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

1.068.990,99
9.893,91
1.059.097,08
(0,00)
(0,00)
997.681,06

Exercici 2017
1.946.700,69

1.675.894,59
30.000,00
30.000,00
1.358.542,94
287.351,65
270.806,10
270.806,10

516.636,04

516.636,04
333.202,07
9.209,02
176.968,13
(2.743,18)

2.463.336,73
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A 31.12.2017

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
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats
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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Exercici 2017

6.345.025,45
6.149.086,43
195.939,02
(135.439,54)
(127.212,12)
(8.227,42)
7.439,40
7.439,40
(4.161.324,51)
(3.045.779,67)
(970.428,50)
(145.116,34)
(1.748.463,68)
(1.745.692,61)
(628.470,12)
(41.570,41)
(143.633,49)
(16.165,68)
(8.450,46)
(135.005,26)
(772.397,19)
(1.041,42)
(1.729,65)
(41.776,98)
15.875,52
60,68

281.396,34

5.955,31
-

5.955,31
287.351,65
287.351,65

FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS - A.P.D.P.
Av. Can Roqueta, 1E · 08202 Sabadell
Tel. 93 717 10 02

@FAtendis

@fundacioatendis

@FAtendis

