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MEMÒRIA ANUAL
GRUP ASPANIN 2016
EL GRUP ASPANIN

està format per l’Associació Aspanin, la Fundació Gestió i Suport i la

Fundació Aspanin.

MISSIÓ DEL GRUP: Defensar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual (d.i.) i les
seves famílies, des de l’any 1966 a Badalona, i promocionar tot tipus de serveis que els siguin
necessaris per aconseguir-los la millor qualitat de vida.

QUE FEM?
1) Serveis d’Assessorament Social, Jurídic i Psicològic
2) Servei de Lleure i Respir
3) Serveis d’Habitatge
4) Servei de Protecció jurídica: Pretutela, Tutela, etc.
5) Treball Comunitari
6) Comunicació
7) Formació
8) Personal en pràctiques
9) Millora continua
10) Pla estratègic
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1.1 SERVEIS D’ASSESSORAMENT SOCIAL

PAS: PROGRAMA D’ATENCIÓ I SUPORT A FAMÍLIES I TUTORS
 Divulgació i assessorament general i específic de la informació de l’àmbit. a empreses i persones
interessades: 9 entrevistes.
 Informació sobre qüestions generals i/o concretes de serveis, ajudes, recursos, etc., relacionats
d’alguna forma amb el sector: 36 entrevistes.
 Assessorament i gestió de demandes familiars per a serveis especialitzats d’àmbit laboral,
d’habitatge, de respir, de lleure, etc... 82 entrevistes.
 Assessorament i tramitació d’ajudes i de prestacions econòmiques: 19 entrevistes.
 Gestió de sol·licituds a diferents Centres de Respir (Estades): 3 entrevistes
 Assessorament i derivació al Servei jurídic d’Aspanin: 60 entrevistes
 Assessorament i derivació al Servei psicològic d’Aspanin: 3 entrevistes
 Entrevistes amb altres serveis I coordinacions sobre casos de Treball Social: 35 entrevistes
 Participació al Grup d’Acció Comunitària. gacbdn.blogspot.com.es

1.2 ASSESSORAMENT JURÍDIC
Visites derivades des del Servei d’Assessorament social relacionades amb:
 Processos d’Incapacitació
 Extinció de la potestat parental
 Excuses de càrrec
 Testaments
 Herències
 Arrendaments
 Rendicions de comptes i Inventaris

1.3 ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC.
Actualment treballem per donar forma al nou projecte del Servei d’assessorament Psicològic de l’entitat. El
projecte PEAS ocupava la major part de l’espai i mancava una mica l’atenció a la resta de problemes que
poden sorgir.
Les demanda del projecte PEAS va agafar tals dimensions a nivell de tot l’estat que dificultava la resta. A quii
el liderava DINCAT li ha demanat que el porti des de la seva seu per fer més propera la demanada des de tot
Catalunya. Tot i que el projecte ha estat creat i potenciat des d’Aspanin, la nostra ex-psicòloga ara el porta
des de Dincat.
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2. SERVEI DE LLEURE i RESPIR
L’equip humà d’atenció està format per:
- 1 coordinador a jornada completa que realitza les tasques de coordinació del servei.
- 5 monitors que realitzen les activitats; programació execució i avaluació.
- Diversos voluntaris que col·laboren de forma periòdica o puntual.
Els usuaris atesos participen tant en activitats ordinàries continues com en activitats puntuals durant l’any.
Som un servei de lleure obert i ,per tant, atenem tota la població de Badalona i rodalies tant si són socis com
sinó, i de tots els perfils de necessitats de suport; generalitzat, extens, limitat i intermitent.
Principalment els usuaris són de Badalona, però també en tenim algun d’Alella, Barcelona, Cerdanyola, el
Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Montgat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i
Vilassar de Mar.
Activitats que realitzem:
 Grups d’amics: Programes específics de caràcter recreatiu per fomentar les relacions personals.





El Club Social, de suport intermitent: 8 persones.
Punt de Trobada, de suport extens i Generalitzat: 9 persones.
Quixots de Badalona, de Suport Limitat: 13 persones.
Colles de Cap de setmana, de suport intermitent i limitat. 4 grups: 52 persones.

Els grups d’amics són on hem notat més augment d’inscripció de participants, especialment als caps de
setmana; la necessitat de formar llaços afectius i d'amistat augmenten progressivament.
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 Lectoescriptura: Iniciació, manteniment i millora de la utilització de la lectura, escriptura i càlcul. Grup 1:
Nivell inicial: 6 participants Grup 2: Nivell avançat: 7 participants . 13 usuaris

 Informàtica: Treballem els programes bàsics d’office i internet: word, excel, power point, paint, correu
electrònic, internet, xarxes socials i d’altres . Grup de 6 persones amb un suport intermitent i limitat. 5
usuaris als nostres propis ordinadors i un que aprèn amb el seu propi portàtil.

 A ballar!: Petita escola de ball d’estils diversos, com la salsa, el rock, el hip hop, el zumba,..., La
creació i confecció de coreografies permet treballar implicació, col·laboració i treball en equip
de tots els participants, l’esbarjo i aprenentatge conjunt, i, també és esport per millorar la
salut. Participem en diferents exhibicions a la ciutat que fomenten la inclusió i la socialització
del col·lectiu. 14 persones.
 Consolidat! Bon profit: Un dels tallers amb més èxit i
millor rebuda, estrenat el passat curs i que de seguida va
necessitar obrir un segon grup. Actualment estudiem
obrir-ne un tercer als matins. Fem receptes de tot tipus;
dolces, salades,
aperitius, etc. Actualment 12
participants entre els dos grups.

 AspaFilm: Espai obert a usuaris i famílies o amics. Amb el visionat d’una pel·lícula creem un
espai de relació i de compartir entre els diferents tipus d’assistents. Pensat per a qualsevol
tipus de suport, hem buscat pel·lícules de diferents gèneres per arribar i agradar a tothom, tot
i que les més demandades són de cinema clàssic i musical. Han assistit un total de 87 persones
a pel·lícules com; La revoltosa, Como dos gotas de agua, Al ponerse el sol, Del revés, Náufrago,
etc.
 El Club Llevant se’n va caminant Grup d’unes 15 persones
amb un suport intermitent – limitat .Treballem natura i salut
i aprofitem sortides a la muntanya, de nivell inicial. Han
assistit un total de 94 persones amb sortides a: Ermita de
Sant Climent, de Sant Onofre, Poblat Ibèric de Puig
Castellar, Carretera de les Aigües, Tres turons de Barcelona,
etc.
 Excursions i sortides Grup d’unes 15 persones amb un
6

suport intermitent – limitat. Sortides puntuals obertes a tothom, pensades per a suport intermitent i
limitat; pensades per proporcionar oci i conèixer entorns més allunyats. D’un ventall d’opcions que els
oferim segons la demanada, són els usuaris qui trien on anar. Han assistit un total de 94 persones i hem
anat a: Museu de paper, Observatori Fabra, Catamarà, Parc Güell, Pessebre Vivent, etc.

 Torns de Vacances a l’Estiu i a Setmana Santa: Programa recreatiu i turístic per als usuaris i de respir
per a les seves famílies.
En les enquestes de satisfacció passades d’anys anteriors hi havia la demanda de buscar destins fora de
Catalunya. També hem trobat una nova agència de viatges que ens ofereix un tracte personalitzat amb
un ventall de propostes a bon preu.


-

Setmana Santa - 6 dies/5 nits;
Grup Suport extens i limitat; Alfaro – La Rioja / H. Palacios  29 participants – 11 monitors
Grup Suport intermitent; Vitòria / H. Duque de Welingtong  24 participants – 4 monitors
Estiu - 8 dies/7 nits
Grup Suport extens; 14 participants – 7 monitors. Lloret de Mar – H. Don Juan
Grup Suport limitat; 19 participants – 5 monitors. Malgrat de Mar – H. Sorra d’Or
Grup Suport intermitent 1; 21 participants – 3 monitors. Tenerife – Apartahotels Noelia Playa
Grup Suport intermitent 2; 19 participants – 3 monitors. Tenerife – Apartahotels Tenerife Ving
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 Col·labora ATRAPALO SOCIAL, Apropa Cultura, i EL FC. Barcelona, q1ue ens permeten donar accés a la
cultura i l’esport a un preu assequible i alguna vegada gratuït. Participem de la vida cultural i esportiva
de forma inclusiva, i, promovem la transformació social i la normalització i visibilitat del col·lectiu. Hem
gestionat durant el 2016 unes 50 entrades en els principals equipaments culturals i esportius.

CASAL D’ESTIU INFANTIL I JUVENIL
ASPANIN participa en la gestió del finançament públic i privat, en l’assessorament per al desenvolupament
d’activitats i en la presa de decisions sobre la viabilitat d’execució del casal per assegurar-ne la continuïtat.
Ha comptat amb 22 participants, d’edats entre els 4 i els 19 anys. .
El casal s’ofereix a nens i joves, que per les seves afectacions no poden gaudir dels casals ordinaris. Ha tingut
una durada de 4 setmanes, del 4 al 29 de juliol i l’horari ha estat de 9 a 16.30 de dilluns a divendres. Les
activitats estaven basades en un centre d’interès sobre l’art i l’estiu i han estat dissenyades a partir dels
objectius plantejats, tenint en compte les característiques dels infants, les seves capacitats, necessitats i
limitacions, per fer-les adequades: sortides al parc, activitats d’aigua, activitats amb animals, manualitats,
jocs lliures, platja, parc de Francesc Macià, entre d’altres.
NOU! CASAL DE JOVES
Fins aquest any gestionat per la comissió que organitza l’infantil – juvenil. Molts dels participants són usuaris
del Club Llevant durant l’any. Suposa per a les famílies un gran respir i/o conciliació de la vida familiar i
laboral. La durada del casal ha estat de 4 setmanes, entre el 4 al 29 de Juliol de 2016. De dilluns a divendres
un dia de 9.00 a 17.00h i els altres de 9.00 a 14.00. Ha tingut 8 participants, d’edats entre 14 i 20 anys amb 2
monitores referents. Les activitats es dissenyen a partir dels objectius i les demandes de les famílies de
manera inicial, sense oblidar les necessitats i característiques dels joves que hi participaven, per oferir un
servei d’oci de qualitat, i inclouen activitats artístiques, activitats culturals i activitats d’aigua.
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MILLORES EN LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB LLEVANT:
 Millores d’accessibilitat: instal·lació d’un ascensor per donar accessibilitat a la primera planta.
 Millores dels indicatius de seguretat i evacuació.
 Instal·lació del sistema d’alarma contra incendis i de l’adequació de sostres i golfes amb
materials antiincendis.
 Millores en la publicitat per fer-la més fàcil i agradable, segons patrons de lectura fàcil; intentem
quan és possible fer-la en català i castellà per arribar a més persones.
 Sala d’estimulació Multisensorial: han sigut necessàries diverses obres de manteniment, millora i
seguretat.
 Processos de qualitat. Com a resultat del procés de qualitat de FEAPS dut a terme durant aquests dos
anys hem iniciat els canvis per a les millores proposades tals com;





Participació dels usuaris en la creació de les programacions de les activitats.
Reunions trimestrals amb participants i famílies.
Torns de vacances: Enquestes de satisfacció, reunió d’elecció de destí i activitats en els grups
de suport intermitent.
S’inicia la documentació corresponent a la gestió per processos, revisant la ja existent i
creant la nova que sigui necessària.

3.SERVEIS D’HABITATGE
3.1 LLAR-RESIDÈNCIA JOSEP NIUBÓ
 Té 8 places, totes cobertes. Procurem donar la millor qualitat de servei, tot i que no l’exigeixi
l’Administració; incloem en el servei les despeses del servei de podologia, activitats d’oci en dies
festius i períodes de vacances i activitats complementàries. També algunes sortides amb
pernoctacions fora de la llar per vacances, quan són tots els usuaris que volen anar-hi perquè això
ens permet fer un bon manteniment de la llar i tenir-la en les millors condicions. Ho farem mentre
puguem assolir-les, ja que sabem que la llei de Copagament ens reduitrà molt els ingressos de la
Generalitat.
 Col·laborem amb el Banc d’aliments Internacional.
 Realitzem diversos tallers a la mateixa llar, com: debat de temes d’actualitat, cuina de pastissos,
elaboració i millora d’un jardí vertical, cinema-fòrum, estètica i potenciació de l’autoestima.
 Realitzem assemblees d’usuaris amb Gerència, sense educadors, per donar pes a la participació de
tots els usuaris i fomentar-ne la comunicació amb l’entitat.
 S’ha realitzat un taller de teràpia assistida amb gossos
 Hem realitzat enquestes de satisfacció tant a usuaris com a famílies i/o tutors.
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 S’han realitzat moltes sortides caps de setmana i
períodes de vacances: concert de Gospel, jardí
botànic, mirador dels avions , font de l’Amigó visita a
Mura, Cim de les Àguiles, etc. Excursions amb la
comoditat de la furgoneta de l’entitat que podem
realitzar més lluny per la rapidesa i l’autonomia del
transport privat que permet portar pícnic, beguda, roba de recanvi i farmaciola per poder passar tot
el dia sense incidents.

 Potenciem la participació a la dinàmica de la llar. Són els usuaris qui comprem els productes frescos
als comerços del barri. Per realitzar aquesta tasca hem creat un document amb imatges on
identifiquem els diferents tipus de fruites i verdures.

RESULTATS QUE HEM OBSERVAT EN 6 ANYS
 Augment de la capacitat per prendre decisions.
 Més iniciativa per proposar activitats noves
 Visió més amplia de les opcions entre les que poden escollir
 Autoconeixement: gustos propis més marcats
 Seguretat i confiança en sí mateixos
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3.2 SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR
 Conveni de col·laboració amb la Generalitat, efectiu tot l’any. Amb un total de 22 usuaris acollits a
aquest programa durant l’any 2016 de forma subvencionada.
 Atenció d’un cas a nivell privat qui rep el programa amb la mateixos estàndards de qualitat que
oferim al nostre servei subvencionat.
 Continuem la retallada del 20% de la subvenció, de 626€ a 500€, amb el mateix número d’hores
d’atenció, cosa que obliga l’entitat a assumir les despeses de gestió del programa.
 Aquest 2016 hem fet dues trobades de tots els usuaris del programa, una a l’estiu a la platja i una
altra per Nadal al Local Nou d’Aspanin, on el servei ha convidat a sopar a tots els usuaris i educadors
dels diferents pisos per afavorir la relació entre ells. Un espai distès on treballadors i usuaris fem
vincle i ho passem bé.

4. SERVEI DE PROTECCIÓ JURÍDICA (PRETUTELA, TUTELA, ETC.)
4.1 SERVEI DE PRETUTELA
 Informem a famílies i professionals sobre el procediment de modificació de la capacitat, la manera
de preparar el futur de les persones amb di. amb seguretat i la tasca de la nostra entitat tutelar.
 Establim relació entre família i ASPANIN, un cop els pares/familiars han designat en el seu testament
la seva voluntat que ASPANIN sigui el tutor del seu fill/familiar, molt important per poder evitar
traumes quan el canvi sigui necessari i així es pot promoure un vincle de coneixement mutu.
 En les tuteles que arriben des de tallers ocupacionals, centres especials de treball, recursos
residencials, Serveis Socials, etc. també fem seguiment mentre dura el procés judicial, per conèixer
millor la persona i planificar el futur amb naturalitat i la col·laboració de les entitats implicades.
 Després de la valoració inicial i l’acord amb pares i/o familiars fem un seguiment via telefònica i/o
amb entrevistes personals periòdiques amb freqüència anual, trimestres o mensual segons cada cas.
Aquest any hem fet més de 90 gestions entre trucades telefòniques, entrevistes personals i reunions.
 Actualment l’entitat té un total de 38 Pretuteles, les quals han arribat per la demanda de les famílies,
entitats socials, recursos residencials, Serveis Socials, i Comissió de Tuteles de la Generalitat
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4.2 SERVEI DE TUTELA
Àrea Social:
 Actualment està formada per 6 professionals; hi ha una persona responsable de les tasques
generals, 2 equips formats per referent i auxiliar de tutela, dues figures diferents,necessaris i
complementaris. El 2016 a causa del creixement de casos s’ha incorporat una nova auxiliar de tutela
mitja jornada.
 Supervisen tots els aspectes de la vida de la persona tutelada i en fan seguiment, faciliten i cerquen
els suports necessaris i ofereixen atenció individualitzada, amb visites periòdiques als centres i/o
domicilis on viu cada un. Es coordinen amb els diferents professionals i serveis que atenen les
persones tutelades i també amb la família, si és positiu per al tutelat.
 Proporcionen l’ajuda més adequada a cada persona segons les seves necessitats i aspiracions i
vetllem per la seva salut i benestar ; les acompanyem en els diferents processos i etapes de la seva
vida i vetllen perquè les persones tinguin el màxim benestar personal, estiguin ben ateses en els
serveis i no es vulnerin els seus drets i creem vincle i sentiment de pertinença cap a ASPANIN.
 Els tres eixos de l’Àrea Social són:
 Atenció personalitzada i integral, amb la valoració de la situació personal, familiar i comunitària.
 Respecte pels drets de la persona: actuacions que respecten el dret a la dignitat, la privacitat i
confidencialitat, l’autonomia i la intimitat.
 Foment de l’autonomia personal; facilitem que disposin de les condicions adequades per
desenvolupar el seu projecte de vida i els afavorim oportunitats d’autodeterminació, segons
model PCP (Pla Centrat en la Persona) perquè la persona és l’eix de totes les seves actuacions
 Durant 2016 hem organitzat amb qui ho necessita vacances personalitzades..
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 Aquest any hem organitzat la celebració del dinar de Nadal el Rafael Hoteles, per incloure els
tutelats a les celebracions dels 50 anys. Vàrem ser en total 123 persones, entre treballadors,
membres de la Junta directiva i tutelats que podien portar un familiar, amic o parella. Ens hi
va venir per veure’ns Dolors Sabater, l’Alcaldessa.
 Algun tutelat ha decidit viure en un domicili i l’hem ajudat a
sortir del servei residencial i li hem aconseguit el Programa
de Suport a la Llar. ASPANIN procura i vetlla perquè tingui
els suports necessaris i pugui gaudir del seu projecte de vida
el més autònoma possible i complir els seus desitjos.
 Hem finalitzat l’any 2016 tenint 84 persones amb
protecció legal, entre tuteles i curateles i assistent personal.
Hi ha hagut 3 defuncions i 8 noves acceptacions de càrrec.
Hem realitzat 741 visites tutelars, 763 visites mèdiques, 84
coordinacions i 88 urgències.
Comparant amb 2014, podem veure que les visites mèdiques aquest any han augmentat, fet que ens fa
estar alerta sobre els processos d’envelliment d’alguns dels nostres tutelats.
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 Fan possible les activitats de l’àrea social la gestió acurada d’ingressos i despeses de cada persona
tutelada. La dimensió personal i patrimonial formen una unitat, encara que en alguns casos una
decisió judicial pot separar-les. Gestionem el patrimoni de manera rigorosa, amb eficàcia,
transparència i totalment individualitzada, tot i els entrebancs, com ara la Llei de Copagament.
 L’àrea administrativa fa un balanç d’ingressos i despeses de cada persona, amb tota la documentació
justificativa, que junt amb un informe econòmic, hem de presentar al jutge anualment. Hi ha una
persona responsable, amb la col·laboració del cap de comptabilitat de l’entitat i diversos treballadors
per a tasques auxiliars
 És responsabilitat de tot l’equip de tutela també la gestió del patrimoni de les persones protegides i
els tràmits i actuacions necessàries per a la seva administració, ja sigui la seva adequació per a l’ús
com a domicili propi o arrendament.
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Àrea jurídica
 L’advocat protegeix jurídicament els aspectes personals i patrimonials de les persones tutelades que
atenem, que és part del manament judicial. És l’encarregat de treballar en la defensa legal de
qualsevol dret que se’ls pugui vulnerar per la via més adequada, i judiciament si és necessari.
 També és responsable de presentar els comptes anuals i de reclamar l’eficàcia d’un dret. La guarda
de la persona pot representar la defensa de drets o d’actuacions de la persona tutelada.
 Durant 2016, l’Advocat de l’entitat amb la gerent han atès aquestes situacions de defensa de les
persones tutelades i d’exercici dels seus drets i obligacions.
Totes les àrees treballen en contacte constant entre elles, tant en el seguiments dels procediments de
protecció de les persones amb discapacitat, i de tots els procediments judicials derivats dels drets i
interessos dels tutelats com en qualsevol altra qüestió que generi dubtes.

5.TREBALL COMUNITARI
GRUP DE SUPORT FAMILIAR
 Vàrem continuar amb els dos Grups de Suport Familiar, a càrrec del Departament Social. Són grups
de suport de mares de fills amb did. Reunions mensuals o bimensuals durant tot el curs escolar amb
suport de la dinamitzadora, la responsable del Departament Social d’Aspanin, i també algunes
xerrades i tallers.
 Un grup el formen mares d’alumnes i exalumnes de l’Escola Maregassa i/o d’usuaris del Club Llevant.
 L’altre grup es reuneix a Escola Can Barriga i la majoria són mares d’alumnes d’aquella escola, però
també hi participaven mares de l’Escola Llevant.

6.COMUNICACIÓ
Aquest any s’ha donat un impuls important a la comunicació de l’entitat. Un dels objectius del 2016 era
millorar el programa de captació de nous socis/col·laboradors i de difusió de l’entitat. A l’enquesta de
treballadors del 2016 també s’havia detectat un important problema de comunicació dins de l’entitat al que
s’ha volgut donar solució. Per això, s’ha establert una política clara de comunicació interna i externa,
adaptant-la a les noves tecnologies i amb un ús potent de les xarxes socials.
El 2016 també s’ha realitzat el canvi d’imatge gràfica de l’entitat i s’ha renovat el logotip del grup.
6.1 COMUNICACIÓ INTERNA
Tal i com s’ha establert en el pla estratègic s’ha volgut donar rellevància a la comunicació interna per millorar
la sensació de desinformació dels treballadors detectada a l’enquesta del 2015.
Hem potenciat i millorat el butlletí trimestral de comunicació interna on hi recollim informació rellevant de
tots els serveis i les novetats de l’entitat. El butlletí el fem arribar a tots els treballadors de l’entitat i als
membres de la junta directiva en un format de mailing interactiu encara que només un 55% l’ha obert.
6.2 XARXES SOCIALS
Hem donat impuls a la comunicació i hem establert una política de publicació en xarxes socials. Hem obert
perfils a:
@aspanin_ass a Twittter (amb 435 seguidors)
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@aspanin_ass a Instagram (amb 65 seguidors)
L’entitat ja tenia presència a Facebook però amb un problema de duplicació de pàgines i criteri de publicació,
problemes que hem solucionat aquest any. La pàgina @aspanin té 1353 likes.
Queda pendent per a 2017 l’obertura d’un perfil de Linkedin .
6.3 ACTES I ESDEVENIMENTS
Durant 2016 hem celebrat els 50 anys de l’entitat. Una sèrie d’actes durant tot l’any que han obligat la Junta
Directiva a contractar una agència externa d’organització d’esdeveniments.

Els actes del cinquantenari de l’entitat han estat:
-

-

-

Sopar solidari el 29 de gener.- 230 persones van venir a donar suport a l’entitat. Com cada any van
assistir representants polítics de la ciutat i de la Generalitat, l’alcaldessa Dolors Sabater, Agnès Rotger,
Regidora de l’àmbit material de Serveis Socials, i Francesc Ribot, 5è tinent d’alcaldia i Regidor de
Badalona Justa i Inclusiva. Cal destacar, enguany, la presència de la Consellera de Treball, Afers Socials
i Famílies, Dolors Bassa.
Jornada Tècnica “Per una mirada integradora: Sexualitat i Discapacitat”, el dia 5 de març el Museu de
Badalona, organitzada pel departament social i obert a familiars i professionals de tot Catalunya. Van
participar-hi més de 100 persones i diversos ponents durant tot el dia.
Edició i presentació del Conte La Nina i els Aspanens.- Un conte per parlar de diferència amb els més
petits, i també amb qui és més gran, i ajudar a educar en la inclusió. Text de Quim Morales,
il·lustracions de Georgina González i pròleg de Màrius Serra. La presentació del conte es va realitzar el
dia 15 d’abril al Círcol Catòlic de Badalona. Durant tot l’any hem realitzat “conta contes” en diferents
llocs per donar visibilitat a l’entitat i al conte i hem contactat amb bloggers per fer ressò a les xarxes.
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Concert Solidari.- 27 de maig.- Natxo Tarrés & The Wireless va fer un concert a la Sala Sarau 08911 a
benefici de l’entitat. La nit va resultar una vetllada solidària i divertida amb la música com a element
principal.
Concert Gospel Sentits.- 11 de juny.- Van realitzar un concert de gospel, al Círcol Catòlic de Badalona, a
benefici de la nostra entitat.
Exposició Els diferents: Nosaltres i vosaltres.- 1 de juliol/ 30 de juliol.- El Museu de Badalona organitzà
una exposició sobre els 50 anys de l’entitat, els canvis en la societat i en la manera de treballar. Dins
d’aquest marc s’hi van fer dues xerrades obertes a tothom.

Diada Popular.- 16 d’octubre.- Una festa participativa per festejar amb tota la ciutadania la feina feta
fins ara i tot el camí que encara ens queda per recórrer. Des de les 10 del matí vàrem tenir tallers,
actuacions musicals i conta contes. I a les 14h una fideuà popular que va aplegar 140 comensals.
Acte institucional.- 2 de desembre.- Per tancar la celebració del 50 anys de l’entitat vàrem organitzar
un acte institucional al BCIN on vam poder escoltar les paraules de la nostra presidenta, Maite Forteza,
l’Alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater i el Secretari del Departament de Benestar i Família, Francesc
Iglesias.

Altres actes d’aquest any van ser:
 Paradeta del Dia Internacional de la discapacitat intel·lectual
 Participació en el vermut solidari de l’Escola Lola Anglada
 Festes del Badiu i Xerinola
 Col·laboradors al Joc de Badalona
 Paradeta a la Diada de Sant Jordi
 Paradeta el dia del Consell de Salut de Badalona
 Ofrena Floral d’Entitats a la Diada del 11 de setembre
 Participació al viatge a Lourdes organitzats per la Hospitalitat de la Mare de Deu de Lourdes
 Participació a la Sopa de Pedres
 Participació a les Caramelles
Durant aquest any hem pogut comptar amb l’ajuda de molts voluntaris que han donat un cop de mà en la
realització dels esdeveniments i altres col·laboracions. Volem agrair a tots els voluntaris la seva predisposició,
eficàcia i bona voluntat. Gràcies a ells hem pogut fer Aspanin més gran.
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7. FORMACIÓ

7.1 ESCOLA DE FORMACIÓ
Per a professionals i famílies. A càrrec del Departament Social. Aquest any la 10a. edició.

 A més de la Jornada tècnica que també podem englobar dins l’Escola.
 HÀBITS DE SALUT I HIGIENE. 22/02/2016:. Ponents: Cristina Celdran i Carol García. Realitzada a
l’Hospital Municipal de Badalona.
 NO MIRIS AL MEU CALAIX 26/05/2016:. Ponents: Dolors Torrents i Emili Grande. Formació sobre
drets. Realitzada al Club Llevant.
7.2 FORMACIÓ DELS TREBALLADORS
Els treballadors d’Aspanin han realitzat aquestes formacions:

 Planificació centrada en la persona: er a tots els treballadors d’Aspanin s’ha fet una
formació que demanàvem que tothom fes, al desembre, de 16 hores amb 2 dies, amb la
ponent M. José Goñi.
 Eneagrama: Diversos treballadors van passar una valoració del caràcter feta per kinesiologia,
per part del Sr. Josep Velasco, amb l’objectiu de potenciar fortaleses i sobretot millorar
debilitats i adequar-se millor als seus llocs de treball i/o futures promocions.
 Jornades d’ Empresa Saludable, al BCIN.
 Presentacions en públic: Vàrem organitzar un curs per bona part de la plantilla. Els
participants van aconseguir eines per afrontar les presentacions amb menys estrès i fer-les
més amenes i memorables per al seu públic. El 26 i 27 de setembre a les oficines d’Aspanin
per David Baró.
 La Resiliència. Podem ser feliços malgrat les circumstàncies?: a Dincat
 Treball en xarxa com a eina per situacions d’alta complexitat i protecció de la persona, a la
Generalitat.
 Jornada Drets i Suports Transformant la Tutela, a la Generalitat
 Claus estratègiques i de lideratge en els Serveis Orientats a les Persones, a Dincat.
 Habilitat de pensament, planificació i acció centrats a la persona.
 Eines per la gestió de conflictes i la millora de les relacions personals a la feina.
 Ètica. Resolució de conflictes en el Suport a l’Autonomia a la pròpia llar.
 Suport conductual positiu, a Dincat
 Envelliment i nutrició
 Envelliment i discapacitat ( EINA CAMDEX)
 Acompanyament en els processos de dol/mort
 Fiscalitat
 Planificació centrada en la persona II
 Entrenament personalitzats en l’entorn laboral. Sessions individuals amb “coach” per part de
6 professionals.
 Curs Estimulació Sensorial i Sales, Entorns Snoezelen.
Ens cal millorar el Pla de Formació per no repetir cursos innecessaris i implementar l’obligació de llegir els
resums dels cursos que han d’elaborar els qui n’han fet perquè tothom gaudeixi de tot el possible en el
menys temps possible.
8. PERSONAL EN PRÀCTIQUES
Pràctiques Treball Social i Dret.
 NI el departament social i ni el jurídic no ha acollit cap alumne de pràctiques aquest 2016.
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Pràctiques Educació Social
 Hem acollit tres alumnes de pràctiques de Grau d’Educació Social.
Integració Social
 Han realitzat pràctiques un total de 7 persones, 4 del curs 2015-2016 i 3 del curs 2016-2017. Dels
primers 4, a 3 s’han quedat a l’entitat amb contracte laboral.
ASPANIN col·labora amb l’IES Eugeni d’Ors i l’IES Salvador Segui, amb un conveni de col·laboració per a
la formació pràctica en els diferents serveis de lleure, habitatge i tutela que gestiona.
9. MILLORA CONTINUADA
Per garantir la Millora contínua de l’entitat i la riquesa que aporta en treball amb xarxa, participem en :
 Consell de Salut de BSA del CAP Martí i Julià.
 Consell de Centre de SHJP.
 Fundació Badalona Capaç, com a membres al patronat.
 ERESS, Espai de Reflexió Ètica de Dincat, com a membres del grup.
 Comissió sectorial de lleure i de voluntariat, sectorial de tutela, sectorial d’habitatge, de subvencions
de lleure, de DINCAT, amb participació a les permanents i a les plenàries de tots, si bé Dincat ara
passa un mal moment que ha fet que la important tasca de les sectorials hagi disminuït molt..
 Acreditació de Qualitat FEAPS, continuació del procés al nivell 2 Etapa de desplegament, feta la
formació de la Junta Directiva que hi havia pendent.
 Professionals que treballen amb famílies des del Model Centrat en la família, com a membres
d’aquesta comissió de treball a DINCAT.
 Consell de Districte I el Grup d’ Acció Social, de l’Ajuntament, com a participants a les reunions de
treball.
 Fundació Best Buddies, conveni de col·laboració per trobar amics als nostres usuaris i crear relacions
d’igual a igual.
 Enquestes de satisfacció, per segon cop a tot el personal de l’entitat. Va participar el 80% del
personal. Tot i que s’ha vist que cal millorar la graella de les respostes per tenir resultats fiables, un
dels punts febles va ser la comunicació. Per això s’ha millorat el butlletí intern on donem informació
de tot el que succeeix a l’entitat i el fem arribar a tots els treballadors i a la Junta, tot i que hem vist
que hi ha una part que no l’obre i haurem de trobar com fer que el miri per poder estar informats. El
que reflecteix l’enquesta està dins la normalitat tot i que hi destaca per sobre la mitja, el bon
ambient, les relacions a la feina i les satisfaccions personals que aporta treballar a Aspanin.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
L’ANY 2017 VOLEM CONTINUAR MILLORANT LA QUALITAT DELS SERVEIS QUE JA
OFERIM, CREANT DE NOUS QUE ES NECESSITIN I FENT
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CADA DIA UN PAS MÉS
Durant el 2016, hem tingut la sort que un voluntari expert en plans estratègics d’empresa, Lluís Cucurny,
col·labori amb nosaltres, a través d’un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers, per elaborar i
implementar un Pla Estratègic (PE) per al grup.
Ha entrevistat un total de 16 professionals i voluntaris, Junta Directa i Gerència per entendre l’entitat i
elaborar les bases del PE que iniciarem al 2016.
El Comitè de Pilotatge creat, format per Maite G, Maika G, Àlex S i Irene R. que lideren els 28 projectes en
què s’ha separat el pla dels diferents grups d’interès a l’entitat: Persones amb DI, Famílies, Professionals,
Voluntaris, Personal en Pràctiques, Junta Directiva i Gerència. Engloba tota la entitat i perquè pugui tirar
endavant és imprescindible la col·laboració de tots.
Els diferents projectes principals que es desenvoluparan :
Persones amb DI- Maite G
1 Conèixer al detall la distribució actual en Aspanin de les persones amb DI
Famílies i suports naturals- Maite G
2 Revisar els actuals Serveis de Suport segons els requisits estipulats. Realitzar, si cal, les modificacions
pertinents.
Els Professionals3 Elaborar i engegar un Pla General per a aquest col·lectiu per aconseguir un fort increment de la seva
Motivació i Fidelització
4 Elaborar i engegar un pla perquè els responsables de Serveis gestionin el seu Compte de Resultats
5 Convertir-los en Divulgadors i Captadors de Socis
6 Com a suport a la Prescripció: Xerrades en Hospitals, CAPs, Universitats
7 Pla d'Obtenció Recursos en Socis/Donants
8 Pla d'Obtenció Recursos en Sector Públic
9 Ajustar Protocol d'Acolliment, Seguiment i Finalització de Contracte
Els Voluntaris- Maika
10 Elaborar i engegar un Pla General per a aquest col·lectiu per Retenir-los i fer-los Captadors de Recursos
11 Convertir-los en Divulgadors i Captadors de Socis, Donants o Empreses (aportar x….).
12 Com a suport a la Prescripció: Xerrades a les Escoles de Badalona i de la seva zona d'influència
13 Portar les Xarxes Socials
14 Pla d'Obtenció Recursos en Empreses
15 Elaboració del Pla de Selecció de Voluntaris en funció d'especialitats i necessitats concretes.
16 Revisar Protocol d'Acolliment i Contracte a aquests punts, incloure l'actual treball sobre aquest tema
Òrgans de Govern- Àlex
Junta Directiva
20 Convertir als membre de la JD en Divulgadors i Captadors de Socis o Donants
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21 Integrar la JD com a peça clau en el repte de la normalització (incloure drets dels pdi) amb el Tercer Sector
Organització-Gerència
22 Revisió, l’últim trim. cada any, necessitats d'ajustos en Organigrama en funció de previsions de
Creixement. P.ex: Responsable de Tutela DG
23 Continuar procés de Certificació de Qualitat per entitats 3er Sector, per aconseguir la LEGITIMIZACION
24 Definir Standard de mesura de la Qualitat per a cadascun dels Serveis, seguir-los, decidir i engegar accions
correctives, si escau. P.ex: Llar 6p enfront de 8p25 Engegar els Indicadors d'Eficiència/Eficàcia i "Bon Fer" proposats
26 Elaboració Pressuposat any N+1 i revisió d'objectius de Creixement sobre la base de les possibilitats reals
de Finançament
27 Pla d'Obtenció Recursos a Aspanin: Revisió de tarifes de Serveis per aplicació projecte 24 i índex corrector
segons dedicació a pdi. Compensació externa econòmica per a la utilització dels nostres serveis per pdi sense
recursos
Pla Màrqueting per a Obtenció Recursos- (Grup Interès Extern-Gestió de l'Entorn) Irene
28 Per al Pla d'Obtenció Recursos, és imprescindible conèixer inicialment: la definició de les necessitats a
cobrir, tipus de recursos, timings, imports.
Com podeu veure, alguns números estan saltats perquè hem hagut d’eliminar projectes. La resta està en
fases més o menys avançades.

ACCIONS PER SERVEIS PER A L’ANY 2017
L’any 2017 continuarem i reforçarem les activitats començades per consolidar-les. A més a més volem fer:
Associació
1) Programa d’Acollida de voluntaris: millora.
2) Potenciació de perfils diversos de voluntaris; padrins, assignatura pendent però important.
3) Continua la implementació del Pla Estratègic de l’entitat.
4) Qualitat Feaps.- Continuem les fases per a l’obtenció del model de qualitat:.
5) XI Escola de formació per a professionals, voluntaris, pares i socis de l’entitat, amb tres nous tallers.
6) Manteniment dels grups de suport familiar adreçat als pares d’infants amb discapacitat intel·lectual,
treballant també a les escoles d’educació especial de Badalona, amb els pares dels alumnes que hi van..
7) Divulgació dels serveis de l’entitat als recursos dels barris de Badalona i poblacions veïnes i generació de
nous necessaris
8) Potenciació de cursos adreçats a persones amb DID, des del nou Servei de Psicologia.
9) Millora del programa de captació de nous socis/col·laboradors i de difusió de l’entitat.
10) Paradeta de xapes i productes a: la Festa del Badiu i Xerinola, Dia del Discapacitat, sopa de pedres,, etc.
11) Participació al desembre en el Dia Internacional de les persones amb discapacitat i en la Plataforma 3D
12) Recerca de recursos per a l’entitat:. Presentació de projectes a convocatòries
13) Inscripció de cada servei a la seva entitat.
14) Posta en marxa del renovat servei de psicologia i mediació.
Club Llevant
1) Millorar el temps i la qualitat de la vinculació del Voluntariat a l’entitat
2) Optimització de les vacances d’estiu, per acollir més usuaris amb perfils més diversos.
3) Potenciar la publicitat de la sala multisensorial.
4) Creació, ampliació i/o modificació, segons demanda, de nous tallers..
Tutela
1) Optimització constant de protocols.
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2) Formar prou personal en pràctiques d’integració social per millorar l’atenció afectiva individualitzada.
3) Continuar a la sectorial de tutela de DINCAT, per elaborar eines de millora de la qualitat de servei; en
procés, col·laboració i pactes amb entitats prestadores de serveis.
4) Inclusió per escrit de la bioètica als protocols de pactes amb entitats.
5) Difusió del servei per fer-lo arribar atots els qui puguin necessitar-lo.
Habitatge
1) A la llar residència, continuar amb l’ampliació de l’horari d’atenció als migdies entre setmana.
2) Organització de xerrades d’interès per tots els usuaris. ( Salut, protecció de la llar)
3) Ampliació d’usuaris als diferents pisos.
4) Revisió de PTI’s dels usuaris del Programa de Suport a la llar i revisió d’objectius dels usuaris de la llar.
5) Iniciar la gestió per processos al servei d’habitatges.

MEMÒRIA ECONÒMICA








Comptes 2016 a l’auditor, que torna a ser PKF
No existeix cap deute ni amb Administracions ni amb particulars.
El deute reconegut de la Generalitat a data d’aquesta Assemblea és de 98.396.50 €.
Augment d’hores de personal de tutela per l’entrada de nous cassos i molts pendents.
Creació de protocols d’administració i comptabilitat.
Adquirida la finca del C/ S. Miquel, 53, valorada amb 318.000€, una part amb els diners que han suposat
el resultat positiu dels últims anys i per a la resta s’ha constituït un préstec hipotecari a 20 anys, la quota
de la qual pagarem amb el lloguer del pis dúplex que ocupa la part superior. L’amortització és a 50 anys.
També ha suposat un important impacte econòmic les obres d’accessibilitat del Club Llevant, tot i la bona
subvenció aconseguida. Un ascensor i aconseguir els permisos d’activitat pendents des que se’ns va cedir
el local l’any 1992, han fet augmentar el cost de l’obra i han desviat el pressupost inicial previst. Ha
costat 50.472,89€ i la subvenció ha estat de 30.000€, i s’amortitzarà a 10 anys.

Programació econòmica 2017
 Auditoria dels comptes de l’any 2017, obligatòria.
 Consolidació de la separació de les comptabilitats segons els serveis i les noves entitats creades.
 Actualització del projecte de les noves llar-residències per aconseguir la seva construcció aviat.
 Reorganització del personal: Per l’augment de feina, l’optimització de tasques del Pla Estratègic elaborat,
i la prevista jubilació de gerència promoció interna de treballadors.
 Aplicació dels resultats de l’exercici actual en els projectes del grup.
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GRUP ASPANIN
C/ SANT MIQUEL, 55, 1r,
08911 BADALONA
T: 93.3846304

www.aspanin.cat
aspanin@aspanin.cat
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