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EL NOSTRE COMPROMÍS
AMB LA TRASPARÈNCIA

Un dels valors clau d’Aspanin
és la transparència, per això
donem compte periòdicament
del nostre balanç econòmic,
dels recursos invertits i els projectes desenvolupats així com
de les normes i principis que
regeixen la nostra gestió. Amb
aquesta memòria volem posar
a disposició de tothom tota
aquesta informació i, alhora,
realçar la feina feta durant
aquest any i posar en valor
l’equip humà que l’ha fet possible.
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QUI SOM
Grup Aspanin engloba dues entintats badalonines sense afany de lucre, l’Associació
Aspanin i la Fundació Gestió i Suport, i des
de fa més de 50 anys defensa els drets de
les persones amb discapacitat intel·lectual i
de les seves famílies, alhora que els ofereix
recursos perquè puguin gaudir d’una millor
qualitat de vida. Al llarg dels anys hem anat
ampliat els nostres serveis, adaptant-nos
als reptes que planteja un model d’atenció
centrat en l’autonomia i la dignitat de la persona, a més de en la seva plena integració
en la societat.

Què fem?
Per tal de fer efectiva la nostra missió, actualment les principals línies d’activitat que desenvolupem són:

Serveis d’assessorament
social i jurídic

Serveis d’habitatge
· Llar Josep Niubó
· Pisos amb suport
· Programa de Suport a l’Autonomia

Missió
Defensar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies i promocionar els serveis que
els siguin necessaris per aconseguir-los la millor qualitat
de vida possible.

Treball comunitari
i de sensibilització

Serveis de
protecció jurídica

Valors
Qualitat

Transparència

Eficiència

Atenció centrada en la persona

Serveis de
lleure inclusiu
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ORGANITZACIÓ
La Junta Directiva i el Patronat són els
òrgans de govern d’Aspanin i s’encarreguen
d’administrar l’entitat d’acord amb el que
dicten els seus estatuts. La Junta Directiva és
escollida per l’Assemblea, que està formada
per totes les persones sòcies d’Aspanin.

Òrgans de govern
Presidenta: Maite Forteza
Vicepresident: Carles Salvador
Secretària: Isabel Brugué
Tresorer: Ildefonso Matute

Vocal: Àngels Puig
Vocal: Asunción Calvo
Vocal: Anna Lara
Vocal: Xavier Vinyas
Vocal: Daniel Sánchez

Organigrama
Associació

Assemblea
persones
sòcies

Fundació

Patronat

Junta

Direcció
general

Servei
tutelar

Assessorament

Pretutela

Social
Jurídic

Administració

Serveis
generals

Equip
directiu

Llarresidència
Josep Niubó

Club
Llevant

Voluntariat

Administració
i comptabilitat

Suport a la
pròpia Llar

Casal

Tutela

Vacances

Curatela

Activitats

Assistent
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EQUIP HUMÀ

41,4

Professionals

professionals*

L’equip professional, mitjançant la seva implicació en els
diferents serveis i recursos que oferim, és el motor que fa
avançar Aspanin en l’assoliment dels seus objectius de defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i de la plena inclusió en la societat.

*mitjana de treballadors i treballadores durant l’exercici de 2019

31 dones

10,4 homes

Voluntariat

Estudiants en pràctiques

La nostra tasca no seria possible sense la dedicació de les
persones voluntàries, que juguen un paper clau en la consecució dels nostres objectius, i volem agrair-los de manera especial la seva contribució en la millora de la qualitat
de vida dels nostres usuaris i usuàries

L’alumnat que escull realitzar les pràctiques acadèmiques
a Aspanin dona suport al nostre equip en una experiència
enriquidora que acaba de completar la seva formació.

5

Suport en activitats al Club Llevant

3

Acompanyament als tutelats en vida social

2

Suport als usuaris en gestions econòmiques

10
6

persones voluntàries

2

Programa de suport a l’Autonomia
a la Pròpia Llar
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Club Llevant

10
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BALANÇ ECONÒMIC
Ingressos

Despeses

Personal
66,51%

Subvencions
44,46%

Ingressos privats
42,08%

-941.910,68 €

Altres despeses
0,18%
-2.511,08 €

611.930,96 €

579.160,23 €

Amortitzacions
0,84%

Despeses
activitat
32,47%

Donatius
6,59%

Ingressos
extraordinaris
6,87%

-11.881,97 €

-459.912,36 €

90.751,78 €

94.595,10 €

Total despeses :

-1.416.216,09 €

Total ingressos:

Saldo :

1.376.438,07 €

-39.778,02 € / -2,89%

Procedència de les subvencions

Generalitat de
Catalunya

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de
Badalona

Agència Catalana
de l’Habitatge
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SERVEIS I RECURSOS
En el dia a dia dels nostres serveis, continuem treballant per aconseguir que les persones a
qui acompanyem tinguin una vida plena, el més autònoma possible i perquè la desenvolupin
en comunitat. És per això que, a l’hora de dur a terme les nostres accions, prioritzem la
presa de decisions i l’autodeterminació dels participants. A conseqüència d’això, utilitzem,
cada vegada més, els recursos comunitaris al nostre abast.

Club Llevant

Programa de Suport
a l’Autonomia

Llar-residència
Josep Niubó

Servei tutelar

Per tal de fer efectiu el
dret a l’oci, oferim un programa d’activitats per a
persones amb discapacitat intel·lectual a partir de
12 anys adaptat als diferents nivells de suport que
necessitin i basat en les
seves pròpies decisions,
gustos i interessos.

Oferim un suport en el
desenvolupament de les
activitats quotidianes a
persones amb discapacitat física o intel·lectual,
o amb problemàtiques
socials derivades d’una
malaltia mental, perquè
puguin viure de manera
independent.

Disposem d’un equipament d’acolliment residencial a Badalona que
ofereix serveis d’atenció
global orientats al manteniment i la millora de l’autonomia a persones amb
un grau de discapacitat
intel·lectual igual o superior al 33%.

Amb aquest servei de protecció i defensa de les persones legalment incapacitades, supervisem tots
els aspectes de les seves
vides, proporcionant-los
l’ajuda més adequada, i
les protegim els vessants
personal i patrimonial.

La nostra tasca es completa amb el Grup de Suport Familiar, un espai de reflexió en què es comparteixen experiències sobre criança i vida familiar; l’Assessorament social, mitjançant el qual informem i orientem les famílies sobre
els recursos al seu abast; l’Assessorament jurídic sobre tuteles, curateles i processos d’incapacitació; i el Treball
comunitari, que té l’objectiu de guanyar visibilitat per al col·lectiu i sensibilitzar la població.
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CLUB LLEVANT
Assegurem el dret a l’oci de les persones amb discapacitat intel·lectual oferint recursos de
lleure tan normalitzats com sigui possible i fomentant la participació en l’oferta comunitària.
Programem activitats en els següents àmbits:
cultural

recreatiu

lúdic-esportiu

turisme

Què hem fet

Qui hi ha participat

Durant el 2019 hem introduït una nova metodologia de
treball basada en el poder de decisió dels mateixos participants. Les noves activitats s’adeqüen més als interessos
i necessitats de cadascú i tenen un impacte real en el seu
desenvolupament personal.

Enguany, 101 persones han participat en alguna de les
activitats del Club Llevant i 105 ho han fet en torns de
vacances organitzats.

Taller literari per treballar l’educació emocional.

42,25%

8%

De 0 a 30 anys

34,5%

Més de 30 anys

Grups d’amics autogestors per treballar el poder
de decisió.
Reestructuració de les colles de caps de setmana
per treballar nous vincles.

Una altra de les iniciatives que ha sorgit d’aquesta
nova dinàmica ha estat la festa de cap d’any, que
aquest 2019 s’ha celebrat per primer cop.
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10,75% De 0 a 30 anys
57,75%

47%

Més de 30 anys

Gràcies a la col·laboració de les entitats ADECCO
i FDI hem pogut realitzar activitats especials que
han tingut molt bona acollida, com el taller de cuina
“Masterchef”.
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LLAR-RESIDÈNCIA JOSEP NIUBÓ
Oferim un domicili permanent amb una atenció integral i donem el suport necessari a les
persones residents perquè assoleixin el màxim d’autonomia personal i social.

Què hem fet

Qui hi resideix

Hem revisat i millorat els Plans de Treball Individualitzats per fer facilitar-ne la comprensió
als residents i fer-los més útils.
A banda de treballar amb els PTI, també es
fan visites de seguiment individuals i grupals.
Hem renovat mobiliari i material.
Hem adaptat tots els material d’ús comú a
la lectura fàcil.
Hem organitzat activitats grupals d’acord
amb les demandes dels usuaris i l’oferta
cultural de l’entorn. Com ara:
Excursió a la neu
Tallers i rutes gastronòmiques
Visites a museus i centres culturals

Persones:

8

1 De 40 a 50 anys

2 De 40 a 50 anys

4 De 50 a 60 anys

1 De 60 a 65 anys

Segons suport que necessiten:
El 2019 la Llar Residència Josep Niubó ha
complert deu anys amb la continuïtat de tots
els seus usuaris des de l’inici. Ho hem celebrat amb una gran festa.

1

7

limitat

extens
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SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA
Promovem una opció de vida basada en l’autodeterminació i l’autogovern posant en el
centre les necessitats de les persones usuàries.
Què hem fet

Aquest any també hem...

Suport psicològic

Invertit en mobiliari i adequat els pisos, que s’han
equipat amb televisors individuals i internet.

Visites grupals i assembles mensuals amb les
unitats de convivència.
Visites de seguiment individual amb atenció
psicològica personalitzada

Començat a realitzar enquestes de satisfacció als
participants.
Adaptat tots els materials a la lectura fàcil.
Revisat i actualitzat tota la documentació relacionada
amb el servei, com ara els protocols, les instruccions i
el reglament de règim intern.

Millora dels Plans de Treball Individualitzats

Hem revisat i actualitzat els objectius personals de
cada participant. En diversos casos s’havien assolit
les metes i s’han pogut començar a treballar hàbits
més complexos.

A qui s’ha atès?
28

-3

casos

Trobades

Trobada anual d’estiu
amb les persones usuàries
dels diferents habitatges i el personal
d’atenció directa.

8

20

suport
privat

subvenció
pública

casos
respecte
el 2018

Viuen a diversos habitatges,
6 dels quals pertanyen a Aspanin

Trobada anual de Nadal
amb totes les persones que formen
part de l’entitat.
Hem estrenat 2 pisos nous amb millors condicions d’habitabilitat.
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SERVEIS TUTELARS
Protegim i defensem els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual establint
amb elles vincles de confiança i promovent la seva autonomia.
Què hem fet

Donem assistència a 3 nivells:
1. Tutela
Supervisem tots els aspectes de la vida de la persona
tutelada vetllant pel seu benestar.
2. Pretutela
Informem les famílies sobre el procediment de modificació de la capacitació i les acompanyem en el procés
tot establint un vincle amb la futura persona tutelada.
3. Assessorament
Donem resposta a les inquietuds de les persones amb
discapacitat intel·lectual i de les seves famílies.

200 trucades ateses des
del telèfon d’urgències
834 visites tutelars
614 visites mèdiques
225 gestions en l’àmbit
del treball social
75 gestions judicials
105 visites i entrevistes
de seguiment amb les famílies

A qui atenem?
113 persones
(9 altes / 2 baixes)

+

casos
respecte
el 2018

El nostre compromís
amb la millora continuada
Hem realitzat enquestes de satisfacció adaptades a
les capacitats de les persones que atenem.
Hem elaborat nous plans de treball individualitzats.
Hem dut a terme sessions de formació per al personal
d’atenció directa.

51
dones

62
homes

Hem instal·lat un sistema informàtic nou i hem
agilitzar els nostres processos.
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AGRAÏMENTS

En la tasca que portem a terme a Aspanin, hi juguen un paper essencial les entitats, empreses i institucions que ens han donat
suport de diferents maneres al llarg d’aquests anys. Els volem agrair la seva aportació, tot esperant mantenir-los al nostre
costat per afrontar els reptes de futur.
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