El nostre compromís:

les persones
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Salutació
Es fa molt estrany presentar la memòria de l’any 2019 d’APINAS,
els esdeveniments viscuts des del mes de març de 2020 i fins
el moment actual en relació a les conseqüències patides per fer
front a la infecció que provoca el virus Covid 19 en els centres
i serveis d’APINAS, deixa ja molt lluny la normalitat amb la que
vàrem tancar l’any 2019.
Tindrem temps en la memòria de l’any 2020 per endinsar-nos
en els detalls del que ha representat per l’entitat aquesta
situació d’alarma sanitària, però també econòmica i social.
Ara però, no voldria deixar de fer un reconeixement a tots els
professionals dels diferents serveis d’APINAS que han estat
en uns moments molt difícils, a l’alçada de la seva reconeguda
professionalitat, amb una menció especial als membres de
l’equip directiu i tècnic de la Residència d’Els Prats de Rei que
es varen auto-confinar en el centre. També a les famílies dels
usuaris dels serveis que han col·laborat i comprés les mesures
excepcionals que hem hagut d’aplicar.
Una vegada més i ara d’una forma extraordinària i excepcional,
el conjunt de persones que configurem l’entitat hem estat, al
meu parer, capaços de donar la millor resposta possible per tal
de garantir l’atenció de les persones que atenem. Per això hem
estat mereixedors del reconeixement i suport de les màximes
autoritats locals, comarcals i també nacionals. El mateix Molt
Honorable President de la Generalitat de Catalunya Sr. Quim Torra
es va desplaçar el passat dia 25 de maig fins a les instal·lacions
d’APINAS per fer un reconeixement específic als professionals de
la Residència d’Els Prats de Rei per la tasca realitzada.
Pel que fa a la memòria de l’any 2019, cal remarcar la nova
imatge corporativa de l’entitat que respon al meu entendre a la
realitat present i als projectes de futur que l’entitat té. La figura
del tangram representa el conjunt de persones i professionals
construint entre tots APINAS.
Hem mantingut les certificacions 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.
En el seu conjunt una garantia de que apliquem mesures de
qualitat en la gestió de l’entitat.

Missió, visió i valors:
Missió:

 Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns de desenvolupament i de
les seves famílies a la comarca de l’Anoia.
 Facilitar l’atenció integral i personalitzada, afavorint la prevenció, la detecció precoç i inclusió social, actuant com
entitat socialment responsable.

Visió:

 Ser una entitat de referència en l’àmbit de la persona amb
discapacitat intel·lectual i de trastorns en el desenvolupament. Gestionant serveis i suports específics i fomentant
la inclusió i integració social.

Valors:

 Respecte a les persones, en la seva diversitat i diferències
de tot tipus.
 Professionalitat, en la gestió cercant eficàcia i eficiència i
fomentant el treball interdisciplinari i en equip.
Conducta ètica i honestedat en les accions.
Transparència en la gestió.
Compromís i responsabilitat social.
Qualitat, compromís permanent per l’increment constant
de la millora continua i la innovació en les nostres accions.

La nova imatge d’APINAS
parteix del tangram:

APINAS i els seus serveis hem atès aquest any a 1.315 persones
i hem comptat amb la col·laboració de 778 socis. Hem mantingut
una intensa tasca en l’àmbit comunicatiu i de projecció social.
En l’àmbit del personal d’APINAS s’han computat un total de
215 contractacions i una plantilla estable de 170 persones. S’ha
realitzat un pla de formació per tota la plantilla comptabilitzant
2.389 hores de formació.
Pel que fa a la gestió dels comptes, el tancament de l’any ha estat
positiu el que indica una bona salut econòmica i fonamenta la
possibilitat de realitzar nous projectes en un futur.
I pel que fa a nous projectes, hem de recordar que vàrem poder
inaugurar el mes de juny les instal·lacions de l’Escola Àuria i la
Llar residència de Cal Salinas. El curs 2019-2020 aquestes noves
dependències ja varen estar a ple rendiment acollint als alumnes
assignats en aquest espai.
Pel que fa a l’any 2020, ja molt avançat en el seu calendari, el
nostra gran projecte és fer front a la situació extraordinària que
estem vivint, garantint fins on ens sigui possible l’atenció de les
persones que atenem i a les seves famílies. També tenint cura de
la seguretat i la salut dels nostres professionals, en definitiva fent
la feina que com entitat tenim encomanada.
Enric Fillat i Fillat
President d’APINAS

 Joc de composició geomètrica.
Consisteix a formar siluetes de figures amb la totalitat de
les peces.
 Conjunt de persones, professionals i centres (peces), que
tots ells en conjunt formen APINAS (figura tangram).
 Cada peça és un centre i li correspon un color.
 Imatge de cooperativitat, progrés, transformació, evolució…
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Calaf

Els Prats de Rei

On som?

Igualada

Anoia
Masquefa

Xifres clau
Persones ateses total entitat  1.315*

* El programa compte només 1 persona, si utilitza un servei diversos cops a l’any, unifica a la persona (Llar, L’Esplai).

Persones ateses 2019
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Equip humà (professionals)  Persones contractades 215
Persones contractades
Total persones contractades

Total personal per serveis
2018

2019

198

215

45*

38

Total voluntaris
* Escola 22 L’Esplai 23

18+20

Total pràctiques

21

Total contractes

245

Contractació per sexes:
Mitjana d’edat:

39,5

41 /

19

254

2018

2019

Escola + menjador

81

75

CDIAP

33

35

104

114

L’Esplai

9

12

Llar

8

9

SAiC

9

9

Prats 1 + Prats 2

198

Hores de formació professionals  2.389
Formació
Núm. Treballadors formats
Cursos de formació
Hores de formació

2018

2019

113

148

67

52

2.832

2.389

Docència dels professionals  Tutoria de pràctiques
Alumnes en pràctiques
Treball social: 1

1
Residència: 1
Escola Àuria: 11
Psicologia:

Número d’hores de pràctiques
Treball social: 350 hores
Residència: 90 hores
Escola Àuria: 2.520 hores

L’Escola ha acollit alumnes de:
2 d’integració social del Milà i Fontanals

2 de fisioteràpia de la U. de Lleida

3 de TAPSD del Milà i Fontanals

1 de logopèdia de la U. Manresa

1 màster psicologia de la UOC

1 de magisteri de la U. Barcelona

1 del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)
Treball social ha acollit  1 alumne de la Universitat de Lleida.
La Residència ha acollit  1 alumne de psicologia de la Universitat Oberta de
Catalunya.
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Participació i satisfacció
de les famílies
CDIAP (extracte enquesta anual) 
Participació enquestes

Valoració global del servei

337

4,73

famílies 21%

Projecció social
Visites institucionals 

El Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya el Sr. Quim Torra i Pla visita
l’Escola Àuria i la torre de Cal Salinas. (12/03/2019).

sobre 5

Escola 
Participació de
les famílies a les
festes

80%

92 famílies

Participació de
les famílies a les
activitats d’aula

34%

40 famílies

Participació de
germans/es a les
trobades realitzades
de 6 a 11
anys

de 12 a 16
anys

81% 44%
16
famílies

18
famílies

Residència  “Espai de Vida”

Visita del President de la Diputació de
Barcelona  APINAS convida al Molt Il·lustríssim Presi-

dent de la Diputació de Barcelona i Alcalde d’Igualada, el Sr. Marc
Castells i Berzosa, a una visita de seguiment a la torre de Cal
Salinas. (15.05.2019).

Participació de les famílies a les trobades
total
Prats 1
Prats 2

72%

de 54 famílies /
tutors (69%)

81%

de 38 famílies /
tutors

22%

de 16 famílies /
tutors (50%)

1a sessió Grup A 62.5% / 2a sessió Grup B 37.5%
3a sessió Aula 1 83.4% / 4a sessió Aula 2 81.81%
5a sessió Aula 3 80%

Testimonis a destacar

Inauguració de Cal Salinas  (29/6/2019)

RESIDÈNCIA: “Estoy contenta por que mi hijo vuelve a ser Pol”
mare Pol Martínez.

Residència 

ESCOLA: Valoració de la intervenció CEEPSIR: “Ha estat bé tenir
estratègies, guió, propostes… per fer la intervenció del dia a dia.
Comunicació molt directa entre professionals”.
CDIAP: “Estic molt agraïda per la tasca que heu fet per la meva
filla, per la dedicació i la professionalitat. M’he sentit a gust i recolzada en tot moment.”

 Junta del Casino de Calaf: 23 de novembre.
 Una gran tarda de teatre tot descobrint la màgia del Teatre l’11
de febrer.

L’Esplai 
L’Esplai: Col·laboració amb altres entitats: Club Handbol Igualada.

CDIAP 
 Presentació del CDIAP als CFGS d’educació infantil: IES Milà i
Fontanals i Acadèmia Igualada
 Participació en la XXXI edició del cicle de xerrades “Actualització en pediatria Doctor Riera”
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Destaquem
Inversions d’APINAS  Escola
 Adequació dels diferents espais de Cal Salinas.
 3 pantalles interactives i 10 tauletes digitals.

Activitats rellevants Serveis  Escola
Augment dels convenis amb empreses per fer pràctiques:

 Es manté Escola de Perruqueria i Punto Blanco (en aquest cas, amb
pràctiques per primera vegada remunerades amb 2 alumnes).
 S’incrementa el nombre de pràctiques en entorns ordinaris nous:
Fundició Fàbregas, Banc d’Aliments, Casino Foment, Centre de
Recursos Pedagògics de l’Anoia.

6
Els comptes transparents
Despeses d’explotació

5.145.328,44

100%

233.400,24

210.298,82

4%

Serveis exteriors

672.439,04

754.592,75

13%

4.930,86

4.711,20

0%

4.046.385,52

3.979.550,27

78%

Tributs
Despeses de personal
Altres despeses de gestió

14.864,00

8.223,39

0%

Despeses financeres

24.257,81

13.130,07

0%

189.387,79

174.821,94

4%

Amortitzacions

Despeses d’explotació 2019
Amortitzacions
4%

Despeses de
personal
78%

2019

2018

% 2019

5.516.740,88

5.414.947,24

100%

Quotes

356.124,38

347.985,78

7%

Beques

39.892,00

49.426,00

1%

Generalitat de Catalunya-dpt. Treball
Afers Socials i Famílies

2.678.708,89

2.621.880,72

49%

Generalitat de Catalunya-dpt.
Educació

1.716.623,78

1.614.929,25

31%

Ingressos d’explotació

 Això ha comportat: un treball de formació dels professionals;
la creació d’un marc per a l’atenció que tingui en compte els
aspectes de desenvolupament, de regulació, de contacte, en
l’infant i d’acompanyament a les famílies; la visita a una unitat
de neonatologia d’un Hospital de referència i la participació en
un espai de docència amb els equips de pediatria.

Donatius

Residència:
 Participació en la Jornada de Profunds: el tractament farmacològic: principis ètics i criteris tècnics.

Altres

 Reducció caigudes total anual 12.20 % amb referència el 2018.

Diferència

 Revisions optometrista 42 %.
 Manteniment índex 0 en UPP (Ulceres per pressió).
Resum  El repte de la millora continua en l’atenció als
residents, partint dels principis de qualitat de vida.

Llar:

 Assoliment de les competències per una vida autònoma – Testimoni: “Ara ja no puc fer coses per mi mateix, fins i tot ser
voluntari a l’ADF, Omar”.

L’Esplai:

 Club Futbol Igualada, contractació de monitors esplai, convenis
de pràctiques amb altres centres.

Compres
4%
Serveis
exteriors
13%

Resum  Una Escola activa i oberta a l’entorn. Educació de qualitat.

 Atenció als nens prematurs de la comarca. Hem realitzat un treball per a dissenyar un circuit de tractament i seguiment.

% 2019

5.185.665,26

Projecte de PFI adaptat: En la línia d’afavorir la inclusió en etapes postobligatòries, el mes de maig, i amb perspectives de futur, es van establir les bases per a l’ampliació de l’oferta educativa de l’Escola amb
l’elaboració d’un Projecte de PFI adaptat que s’ubicaria en l’edifici del
Consorci per la promoció de l’Alta Anoia ubicat a la població d’Els Prats
de Rei. Tot i ser un projecte que es troba en una fase molt inicial, compta amb una declaració d’intencions per al seu desplegament signada
el 29 de juny entre la Diputació de Barcelona, APINAS, i el Consorci.

 Priorització en l’atenció dels infants de 0 a 3 anys. Els primers
anys de vida de l’infant són importants per la plasticitat neuronal i la possibilitat d’atendre el seu entorn.

2018

Compres

CEEPSIR: El curs 2018-19 l’Escola ha prestat la col·laboració,
compartint experiències i recursos pedagògics i didàctics a un
total de 5 alumnes de centres diferents, dels quals 2 han estat
demandes noves i 3 de continuïtat del curs anterior.

CDIAP:

2019

Consell Comarcal de l’Anoia

106.517,40

193.429,71

2%

Mancomunitat DP Anoia

351.977,23

351.951,69

6%

17.143,86

5.781,43

0%

Diputació de Barcelona
Altres subvencions

12.216,48

15.564,46

0%

163.166,57

172.920,51

3%

Amortitzacions subvencions i
donacions de capital

28.258,24

23.535,41

1%

Ingressos financers

35.575,75

16.931,28

1%

10.536,30

611,00

0%

-331.075,62

-269.618,80

Ingressos d’explotació 2019
Mancomunitat
DP Anoia
6%

Donatius
3%

Amortitzacions subvencions i
donacions de capital
1%

Consell Comarcal
de l’Anoia
2%

Quotes
7%

Ingressos
financers
1%

Beques
1%

Generalitat de
Catalunya-Dpt.
Educació
31%

Generalitat de
Catalunya-Dpt.
Treball Afers
Socials i Famílies
49%
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Amb el suport
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Ens pots trobar
Publicacions a la premsa local  19
Pàgina Web 
 Visites Web Anuals: 39.592
 Mitjana de visites dia: 117

386
 Mes amb més visites (Maig): 4.708
 Comentaris: 8
 Màxim nombre de visites en un dia:

Xarxes Socials 
Obra Social de la Caixa, 9 d’abril
 Lliurament d’una furgoneta adaptada a la
Residència.

Participació en l’àmbit de les
relacions amb la comunitat i
de la imatge de centre:
 El Consell Escolar Municipal.
 El Consell Municipal d’Infants d’Igualada.
 La Federació d’Entitats DINCAT.
 Les reunions de directors dels centres de l’Anoia.
 Les reunions d’escoles d’educació especial de la Catalunya
Central.

Escolarització i activitats
compartides amb altres escoles:
 Escolaritat compartida amb centres ordinaris: 5 alumnes, 2 en
etapa de primària i 3 cursant un PFI.
 Experiències inclusives amb: l’Escola Marta Mata (trimestral)
i l’Escola Dolors Martí (1 al maig) per part dels alumnes de
primària (15 participants). L’Escola Renaixença dels Hostalets
de Pierola (1 al juny) per part de secundària A (8 alumnes). 3
grups de secundària -B,C,D- (24 alumnes) participen en les Jornades Esportives (al juny) juntament amb 3 escoles ordinàries
d’Igualada.

Instagram: @apinas_auria

967 596 més respecte de l’any 2018.
 Fotografies: 101
 S’han visualitzat les publicacions: 40.880
 Seguidors:

Facebook: apinas.auria

893 41 més respecte de l’any 2018.
 Publicacions: 129 11 més respecte de l’any 2018.
 Comentaris: 65
 S’han visualitzat les publicacions: 64.500 vegades.
 Seguidors:

Twitter: @Apinas_Auria

649 159 més respecte de l’any 2018.
 Publicacions: 136 90 més respecte de l’any 2018.
 Mencions: 94
 S’han visualitzat les publicacions: 73.274 vegades.
 Visites al perfil: 1.758
 Seguidors:

 Escola Àuria
(Garcia Fossas i Cal Salinas)
 Els Prats de Rei Residència
 CDIAP/SAP Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
(Igualada, Masquefa i Calaf)
 SAiC Servei d’Atenció i Consulta
 Llar-Residència Apinas
 L’Esplai Àuria

Al nostre costat
Organismes públics

Mancomunitat de municipis d’atenció DI de l’Anoia
AJUNTAMENT DE JORBA

Ajuntament
d’Orpí

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

Ajuntament
Els Prats de Rei

Ajuntament
d’Òdena

Ajuntament de Pujalt

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE CLARAMUNT

Ajuntament
Sant Pere Sallavinera

Entitats

Amb la col·laboració

Passeig Verdaguer nº 45, 08700 (Igualada) Barcelona.
93 804 10 61

93 805 47 74

apinas@apinas.cat

www.apinas.cat

