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Em plau com a President d’APINAS presentar la memòria d’activitats 2018, en la que
hi podem trobar l’esforç d’un col·lectiu format per famílies, professionals, voluntaris,
socis i entitats col·laboradores, que fan d’APINAS un referent en l’atenció a persones
amb discapacitat intel·lectual i en l’atenció precoç a la comarca de l’Anoia.
Després de celebrar 50 anys de servei a la comarca, en aquest 2018 seguim
construint futur. S’ha encetat el nou projecte de l’AIS (aula integral de suport) amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, de la Diputació de Barcelona i la
Mancomunitat per l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual de la
comarca de l’Anoia. També s’ha elaborat l’avantprojecte tècnic per construir la
residència Prats 3 que serà el pas previ per posar en marxa aquest nou equipament.
Hem continuat avançant en l’àmbit de la qualitat i aquest any hem assolit les
certificacions del Sistema de gestió de Qualitat ISO 9001:2015, Sistema de gestió
Ambiental ISO 14001:2015 i el Sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball
OHSAS 18001:2007.
Amb 198 professionals, 810 socis, el suport de les administracions públiques i entitats
privades, APINAS atén 1442 persones amb un volum de gestió de 5.414.947€.
Darrera d’aquestes dades es troba l’esforç, la trajectòria, l’experiència i el compromís
d’una entitat que any rere any es consolida com a marca al nostre territori.
Aquest any 2019 volem seguir construint un futur que millori la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns del desenvolupament i de les
seves famílies. I volem continuar facilitant l’atenció integral i personalitzada,
afavorint la prevenció, la detecció precoç i la inclusió social, actuant, com ho fem
sempre, com una entitat socialment responsable.

Enric Fillat i Fillat
President d’APINAS
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Persones ateses:

Municipis de la Mancomunitat Anoia
Escola Àuria

Calaf

CDIAP
Residències Prats 1 i Prats 2

Els Prats de Rei

Esplai Àuria
Llar residència

Igualada

Anoia

Masquefa
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Argençola
Bellprat
Cabrera d'Anoia
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellolí
Copons
El Bruc
Els Prats de Rei
Hostalets de Pierola
Igualada
Jorba
La Llacuna
La Pobla de Claramunt
La Torre de Claramunt
Masquefa
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Pujalt
St. Martí de Sesgueioles
St. Martí de Tous
Sta. Margarida de Montbui
St. Pere Sallavinera
Vallbona
Veciana
Vilanova del Camí

1
1
7
69
0
65
6
3
2
27
6
26
433
14
5
24
32
95
1
54
0
188
3
3
10
108
4
10
2
195

ALTRES COMARQUES
48
1442
TOTAL

ESCOLA ÀURIA

Aprenem junts, caminem lluny
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DES DE

1967

Centre educatiu concertat amb el
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, en la modalitat
d’educació especial (CEE) i programa de
Transició a la Vida Adulta (TVA).

129
PERSONES ATESES

36
93

Alumnes:
•

Infantil: 23

•

Suport generalitzat: 15

•

Escolar Primària: 18

•

Escolar Secundària: 44

•

TVA: 17
Dades curs 2017/2018

El criteri d’agrupament de l’alumnat és
l’edat, però també es considera el nivell
maduratiu de l’alumne.

81
PROFESSIONALS

22
VOLUNTARIAT

4,43 sobre 5
SATISFACIÓ FAMÍLIES

17 mestres, 9 educadors/es, 3 logopedes, 2 fisioterapeutes,
1 psicòloga, 1 pedagog, 1 treballadora social i 21 monitors/es de menjador.
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A més a més de seguir el currículum d’infantil,
primària o secundària, es realitzen diferents
activitats complementaries:
* Piscina: 57 alumnes
* Sortides i COLÒNIES:
35 (colònies prim/sec), 15 (SE - TVA)
* Pràctica esportiva a diferents espais municipals
* Handbol: 36
* Hípica: 44
* Taller de so: 11
* Artteràpia: 18
* Gimnàs Infinit: 17

“ He de dir que ha estat una experiència
fantàstica. Un cop més els nois i noies de
l’Escola Àuria m’han ensenyat que ells són
capaços de donar-ho tot. “
Eva Albella, mare de l’Andrea
Dades curs 2017/2018

Atenem alumnes de 3 a 20 anys de la comarca de l’Anoia amb discapacitat
intel·lectual que necessiten una atenció més especialitzada. Una atenció escolar que
engloba, tant els aspectes cognitius com els de benestar integral per la persona;
aspectes que van des de l’aprenentatge de matèries curriculars, al suport en la
gestió d’emocions i sentiments, al desenvolupament d’una capacitat comunicativa i
unes actituds i valors que els permetran participar i gaudir de la societat en que
vivim.
El curs 2017-18, 54 alumnes de primària i secundària van iniciar-se en l’aprenentatge
basat en projectes. És un mètode de treball globalitzador on l’alumnat és el
protagonista del seu aprenentatge.
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Participació en:
Esdeveniments educatius que es realitzen a la ciutat: SonaEscola,
Cantata, Mostra de Teatre, Anoia Tast-Tech, FineART, El concurs
“Setmana sense Fum“ i Premis Neptú.
Realització de:
Pràctiques laborals en empreses ordinàries.

Participació 32
famílies en les
activitats.
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L’escola compta amb una resolució del
Departament d’Ensenyament, aquesta
l’autoritza per prestar els serveis d’atenció i
suport a l’alumnat de necessitats
educatives especials escolaritzats, en
centres públics i privats concertats de la
comarca d’Anoia: Centre d’Educació
Especial Proveïdor de Serveis i Recursos
(CEEPSIR).
S’han atès a un total de 6 alumnes d’edats
compreses entre els 5 i els 9 anys.

Dades curs 2017/2018

Participació 52
famílies en les
festes de
l’escola.

El curs 2017-18 s’han
instal·lat 2 pissarres digitals
més, a les 7 ja instal·lades
amb anterioritat.

Els patis són amplis i
diferenciats per edats, i s’han
reformat recentment.
Participació en:
El Consell Escolar Municipal i El Consell Municipal dels Infants
d’Igualada.

Des de l’entitat s’ha fet una aposta per posar en funcionament
una Aula Integral de Suport (AIS), que depèn orgànicament de
l’Escola.
L’AIS és un recurs que proporciona atenció integral –educativa i
terapèutica-, temporal i intensiva als alumnes d’escoles i instituts
amb necessitats educatives especials derivades de trastorns
mentals o trastorns greus de conducta.
Es disposa d’un immoble (edifici històric Cal Salinas) cedit per
l’Ajuntament d’Igualada, amb uns 900 m2 disponibles, i del
compromís de finançament d’una part del cost del Projecte per
part de la Diputació de Barcelona i de la Mancomunitat per a
l’Atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual de
l’Anoia.
El curs 2018-19 s’ha iniciat el projecte amb una unitat d’AIS: 4
alumnes de primària i 4 de secundària, amb la dotació de
personal corresponent a 1 tutor i 1 educador.
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CDIAP
10

Espai d’escolta i atenció
als infants i les seves famílies

DES DE

1982

L’atenció en el CDIAP és universal, pública i adreçada als infants de
0-6 anys de la Comarca de l’Anoia. Consta d’una seu central a
Igualada i les antenes de Calaf i Masquefa, el que facilita la
cobertura de tota la comarca de l’ANOIA.
És un Servei concertat amb el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies.

Infants atesos:

IGUALADA

MASQUEFA

CALAF

565

199

66

830
PERSONES ATESES

304
526

33
PROFESSIONALS

La interdisciplinarietat a l’hora d’atendre als infants és la
característica més destacable en el CDIAP. És un moment en que
l’infant s’està formant i el saber entre les diferents disciplines ens
ajuda a la seva comprensió i al seu desenvolupament.

4,76 sobre 5
SATISFACIÓ FAMÍLIES

1 neuropediatra, 1 pediatra, 9 psicòlogues,
3 fisioterapeutes, 4 logopedes i 1 treballadora social.
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El CDIAP APINAS és un servei de la xarxa pública d’atenció, integrat en el Sistema Català
de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. L’atenció precoç és pels infants que
presenten malestars, dificultats o trastorns en el desenvolupament – de tipus físic,
emocional, intel·lectual i/o sensorial- o que es troben en situació de risc de presentar-los.
També atenem els dubtes i les preocupacions dels pares i mares sobre les seves funcions
maternes i paternes.

ATENCIÓ
En el nostre treball partim de la constatació que l’atenció en els primers anys de vida de
l’infant són decisius en el seu desenvolupament psicomotriu per la plasticitat que
presenta a nivell fisiològic i també per la importància de poder incidir en l’entorn que
l’acompanya.
Els criteris de priorització en l’atenció en el CDIAP són l’edat del nen, menys de tres anys,
i la situació de gravetat en el seu desenvolupament i relació amb l’entorn.

Acollides
581

Noves acollides 2018
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Consultes
195

Diagnòstics
386

157
229

DIAGNÒSTICS
Factors de risc

15

Variant de la normalitat

50

Altres

25

Trastorns de la relació i la comunicació

45

Trastorns de la regulació i el comportament

34

Trastorns afectius-emocionals

73

Transtorns d'expressió somàtica

13

Trastorns en el desenvolupament del llenguatge

65

Trastorns psicomotors

15

Trastorns auditius

2

Transtorns desenvolupament motor

45
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PREVENCIÓ
L’atenció en els primers anys de vida de l’infant suposa un treball en xarxa, de col·laboració
amb els professionals de l’àmbit educatiu, social i sanitari.
Mantenim reunions periòdiques amb els equips sanitaris, equips educatius i els dispositius
socials de la comarca.
Amb ells compartim el saber sobre els més petits, vetllem per la detecció de possibles
dificultats o situacions de risc en que es poden trobar les famílies, i ens coordinem durant
l’atenció en el CDIAP i en el moment de finalització del tractament.

“Donar el meu agraïment sobretot a la
professionalitat de les terapeutes”
(Família)
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FORMACIÓ
 Espai clínic de construcció i discussió de casos.
 Fòrum internacional sobre l’autisme.
 Riscos i desamparaments en les infàncies i
adolescències.
 Patiment i parentalitat.
 Treball amb pares i mares.
 Seminari escala ADBB i Masie Campbell.
 Grup d'investigació de psicoanàlisi i pedagogia.
 Intervenció precoç en el Trastorn de l'espectre
autista.
 L'entrevista diagnostica adi-r.
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 IV jornada de psicomotricitat.
 Detecció precoç i intervenció en nens
amb discapacitats motores severes.
 Fisioteràpia respiratòria pediàtrica.
 Asma pediàtric en el nostre àmbit. Què
fem?
 ABC i ortopèdia infantil coixesa sense
dolor.
 Interpretació de l'inf. de vfs i la
interv. logopèdica recomanada.
 Derivacions d'atenció primària a
l'especialista orl. quan i com.
 Aval. i interv. trastorns dels sons de
la parla - tsh metode f. susanibar.

•

Formem part de la TLIA (Taula Local d’Infància i Adolescència de l’Anoia).

•

Participem en l’espai de Formació continuada en pediatría Dr. Marc Riera, que organitza
el servei de pediatria del Consorci sanitari de l’Anoia.

•

Professionals associats a l’ACAP (Associació Catalana d’Atenció Precoç).

•

Comptem amb la supervisió d’especialistes externs al servei. “ Gràcies, heu aconseguit que la
meva filla hagi fet un gran
progrés.”
(Família)

RESIDÈNCIES

Oferint un espai de vida

15

DES DE

1986

Servei d’acolliment residencial de caràcter permanent,
amb una funció substitutòria de la llar.

57
PERSONES ATESES

Atenem a persones adultes majors de 18 anys amb
discapacitat intel·lectual, amb necessitats de suport
extens, amb trastorns de conducta, i generalitzat.
Treballem per oferir a les persones ateses una atenció
integral i una millora de la seva qualitat de vida, així
com un suport i acompanyament a les seves famílies
i/o als seus tutors.

28
29

104
PROFESSIONALS

Prats 1. Novembre 1986.

41 persones ateses. 21 homes, 20 dones.

4,57 sobre 5
SATISFACIÓ FAMÍLIES

Prats 2. Juliol 2008.
16 persones ateses. 8 homes, 8 dones.
Direcció; equip tècnic: infermeres, psiquiatre, psicòleg,
pedagog, fisioterapeuta, treball social; auxiliars tècnics
educatius; serveis generals i manteniment.
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Oferim suports partint de les necessitats individuals de cada persona,
desenvolupant una atenció continuada i permanent.
Orientem l’atenció a:
 El benestar físic, promovent l’estat de salut i l’activitat física, assegurant
l’atenció sanitària, dietes, teràpies i tractaments.
 El benestar emocional, oferint seguretat, contenció, confort emocional,
reconeixement.
 El benestar material, procurant el respecte a la propietat privada, les
prestacions i el confort material.
 El desenvolupament personal, afavorint els aprenentatges, l’autonomia
personal, les habilitats i competències.
 Les relacions interpersonals, treballant la comunicació, l’afectivitat, les relacions
significatives i les oportunitats socials.
 La inclusió social, participant en la comunitat i en els seus serveis, coneixent els
entorns.
 L’autodeterminació, incentivant la tria, el control personal i la presa de
decisions.
 Els drets, respectant la privacitat, la dignitat i la imatge.

“ ¡Yo vivo aquí!”
(Fran Mateo. Prats 1)
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Les persones ateses es distribueixen durant el dia en 3 grups a PRATS I i
2 grups a PRATS II, atenent al nivell de competències, autonomia i
absència/presència de trastorns de conducta.
El dia a dia es desenvolupa en base a:











Pla d’Atenció Interdisciplinària Individual (PAII).
Pla anual d’activitats.
Avaluació continuada i seguiment.
Aplicació d’escales (GENCAT de Qualitat de Vida, Norton, Dowton).
Suport Conductual Positiu.
Estimulació Basal.
Atenció mèdic-sanitària.
Fisioteràpia.
Atenció a les famílies.
Serveis opcionals: podologia, perruqueria, estètica,
acompanyaments ingressos/visites mèdiques i hospitalàries.

Adquisició de 9 lliteres elèctriques de ballesta per a les aules, amb
matalassos antiescares, 2 grues elèctriques, 2 cadires de dutxa i
diversos tamborets de menjador per al personal.
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Som centre formador/col·laborador, acollint alumnes de diferents centres
educatius i entitats que cursen estudis relacionats amb l’atenció a les
persones en situació de dependència. S’amplia amb un conveni amb la
UDL-Universitat de Lleida Campus d’Igualada, Graus d’Infermeria i
Psicologia.
Oberts a l’entorn, hem rebut la visita dels Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya i de l’Esbart Dansaire d’Els Prats de Rei.
Es continua amb la col·laboració amb el CATSalut: Programa de salut
bucodental i Implantació de Procediments d’actuació davant situacions
agudes de salut (diarrea aguda, ferida aguda/crònica).
Es finalitzen les mesures d’increment del respecte a la intimitat iniciades
l’any anterior, a la totalitat de persones ateses.
Adhesió a la Plataforma d’Indicadors de Catalunya (PIC) de la Coordinadora
de Centres per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.
Participació de 2 professionals en un viatge a Madrid organitzat per la
CCPDIC per conèixer models d’atenció en centres residencials d’aquesta
comunitat.

“ Estic molt satisfeta amb el tracte que rep meu fill.”
(Mare)
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ESPLAI ÀURIA
20

Creixem gaudint

DES DE

1991

Un espai de lleure per infants i joves amb discapacitat
intel·lectual de la comarca de l’Anoia que presenten unes
necessitats específiques en el seu temps de lleure.

75
PERSONES ATESES

25
42 Esplai diaris

35 Casal d’estiu

1 Coordinadora,
23 persones voluntàries,
6 alumnes practiques.

50

9
PROFESSIONALS

4,05 sobre 5
SATISFACIÓ FAMÍLIES

Atenem infants i joves entre 5 i 20 anys.
Esplai diari: Activitats extraescolars de dilluns a divendres de 17 a 18.30h.
Casal d’estiu: Activitats de lleure en el període de vacances d’estiu del mes de
juliol.
Dissabtes: Activitat de tarda de 16 a 18h.

“ M’agrada l’activitat de cuina perquè aprenc
receptes noves, i un dia que tingui temps a
casa les provaré de fer amb els pares. “

21

Els grups tenen en compte el nivell d’autonomia, l’edat, i les necessitats de l’infant i/o jove.

QUADRATS

TRIANGLES

adolescents amb
necessitats de
suport
intermitent.
Participants:
11 esplai
9 estiu

pre-adolescents
amb necessitats
de suport
limitat.
Participants:
10 esplai
8 estiu

RODONES
pre-adolescents
amb necessitats
de suport
generalitzat.
Participants:
6 esplai
4 estiu

ROMBES

infants entre
3 i 8 anys, amb
necessitats de
suport extens.
Participants:
9 esplai
14 estiu

ESPLAI DIARI
Al 2018 hem seguit amb les activitats de: zumba, arts marcials, teatre, cuina, ludoteca,
taller de so, piscina, parc de boles i relaxació.
I hem incorporat: Futbol amb el CF Igualada.
Hip-Hop.
Teràpia amb animals.
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CASAL D’ESTIU

DISSABTES

Del 25 de juny al 31 de juliol en
horari de 9 a 15h.
Engloba activitats de lleure, sortides,
servei de menjador i transport.

24: Menjador
16: Transport
35: Casal

-

Participem d’activitats i festes populars del municipi.
Passejades per la ciutat.
Jocs de taula i manualitats.
Festa carnestoltes.
Festa de l’esplai.
“

El que més m’agrada de
l’esplai és anar de colònies i el
dia que fem futbol. M’ho passo
molt bé! “

COLÒNIES
El cap de setmana del 27 i 28 d’octubre, 19 infants i joves van
participar de la sortida a la casa de colònies Can Vandrell a St Feliu
de Buixalleu.

-

-

Participació en el Consell de Joves d’Igualada.
Acompanyament en programes de lleure de la ciutat:
- Club Activa’t d’Anima’ns: 1 participant.
- Camp de treball de la Kaserna (Dep. Joventut): 1 participant.
Convenis de pràctiques amb escoles de formació en el lleure:
- Atlas.
- Fundació Pere Tarrés.
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LLAR

24

Crèixer i conviure

DES DE

1992

Un servei de suport a les famílies i els seus fills,
que per diferents motius i al llarg de la setmana
(de dilluns a divendres), seguint el calendari
escolar, necessitin un servei residencial per fer
front a diferents necessitats.

10
PERSONES ATESES

4
6

8
PROFESSIONALS

Oferir un espai d’atenció personal i grupal per
afavorir i potenciar les habilitats d’autonomia
personal, de la llar, oci, lleure i la vida comunitària
dels infants i joves que atenem.

3,95 sobre 5
SATISFACIÓ FAMÍLIES

“M’agrada estar bé amb els
companys i fer activitats amb
ells”
(Roser)

Les activitats de juliol i
setembre: anar d’excursió als
pobles de la comarca, anar al
cinema, passejar per la ciutat i
gaudir plegats.
El treball d’autonomia que ha
millorat l’autoestima dels nois
i noies.

“ M’agrada fer les
compres, les activitats
i quan hi ha un sopar
especial ” (Omar)
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SAIC

Servei d’Atenció i Consulta
26

DES DE

1996

És un servei d’orientació, consulta i tractament per infants,
adolescents i adults.

Atenem les demandes referides a:
 Malestars, ansietat, angoixa , inhibició, depressió, fòbies.
 Dificultats en l’aprenentatge escolar, hiperactivitat, dèficit
d’atenció.
 Trastorn de l’Espectre Autista.
 Problemàtiques conductuals, de relació, manca de límits,
agressivitat.
 Problemes sexuals.
 Alteracions de la son i de l’alimentació.
 Trastorns de la deglució.
 Trastorns del llenguatge, la parla, la veu i l’audició.
 Dificultats en la lectura i l’escriptura.
 Afectacions neurològiques, físiques i/o cognitives.
(paràlisi cerebral, patologia neuromuscular, síndromes)
 Adaptacions ortopèdiques i control postural.
 Afectacions respiratòries: bronquitis de repetició,
bronquièctasi, atelèctasi.

40
101

141
PERSONES ATESES

9
PROFESSIONALS

L’equip multidisciplinar està integrat per professionals de
Psicologia, Psicoanàlisi, Logopèdia, Fisioteràpia, Pediatria i
Neuropediatria.
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L’Entitat
28

Associació de Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subdotats

S’han atès 200 famílies amb
un total de 554
intervencions.
135

338

Total
contractes:
245

Intervencions
Realitzades

Famílies Ateses

195

Treballadors
formats:
113

50

5
67 cursos de formació. 2832 hores de formació.
42
32
18

36

Aquest any ens hem certificat d’acord amb bones
pràctiques i sistemes de gestió: ISO de Qualitat, Medi
Ambient i Seguretat i Salut en el Treball.

148

El sentiment de pertinença a APINAS és molt alt : 75% de les
respostes es considera Satisfet, Bastant o Molt

220

SEGUIDORS

780

SEGUIDORS

247

SEGUIDORS

40150

VISITES AL WEB
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Totes les dades econòmiques de l’Entitat les podeu consultar
a través de la pàgina web d’APINAS, a l’apartat específic de
Transparència.

88,47% Fons públics
4.790.372,80€

Origen dels fons
5.414.947,24€

7,34% Prestació de serveis
397.411,78€
3,19% Socis i col·laboradors
172.920,51€
0,69% Altres
37.310,87€

Distribució dels
fons
5.145.328,44€

54,73% Generalitat DGPS
2.621.880,72€
33,71% Generalitat Dpt. Ensenyament
1.614.929,25€
7,35% Mancomunitat DP Anoia
351.951,69€
4,04% Consell Comarcal de l’Anoia
193.429,71€
0,12% Diputació de Barcelona
5.781,43€
0,05% Ajuntament d’Igualada
2.400,00€

30

Fons públics
4.790.372,80€

Els comptes d’APINAS són auditats anualment per:

A destacar

0,31% Financers
16.931,28€

77,34% Personal
3.979.550,27€
14,67% Serveis Exteriors
754.592,75€
4,09% Compres
210.298,82€
3,40% Amortitzacions
174.821,94€
0, 26 % Despeses financeres
13.130,07€
0,09% Tributs
4.711,20€
0,16% Altres desp. d’explotació
8.223,39€

Subvenció Diputació de Barcelona/Mancomunitat DP
200.000€
Primera fase de les obres de rehabilitació de Cal Salinas
Col·laboració Obra Social “La Caixa”
34.377€
Compra d’una furgoneta adaptada

Organismes públics
Mancomunitat de municipis d’atenció a DI de l’Anoia

Ajuntament de Pujalt

Ajuntament de Rubió

Entitats

Amb la col·laboració

Col·labora
amb APINAS:

Vols contribuir a millorar la
qualitat de vida de les persones amb DID
les seves famílies?

La teva aportació és important!
Fes aquí la teva aportació:
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