
Associació de Famílies de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de la Comarca del Montsià
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PresentacióPresentació
Com és habitual i per donar compliment al que marquen els nostres estatuts, correspon
presentar la memòria social i econòmica de l'exercici 2017, així com l'auditoria.
En primer lloc vull agrair a totes les persones que treballen a APASA, la important tasca
que porten a terme cada dia i la seua dedicació que ens dona la confiança i la seguretat
que els nostres familiars estan en bones mans.
Hem celebrat el 25è Aniversari de la Residència Íbera amb un tot seguit d'actes com han
estat la pintura i decoració de la residència per part dels i de les alumnes d'Esardi, la
xerrada de Màrius Serra, l'acte de reconeixement als treballadors i treballadores que el
1992 van començar a treballar a la Residència Ibera i avui segueixen treballant a l'entitat i
el concertAmposta amb el cor.
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Molt significatiu ha estat la concessió per part de Plena Inclusión España de la acreditación de Calidad Plena en la
etapa de CALIDAD pel període 2017-2020. Ha estat el fruït del treball conjunt dels familiars, professionals i
persones ateses als serveis.
A finals d'any i en motiu de les festes de Nadal vam realitzar un curtmetratge per primer cop amb les persones que
viuen a les llars i amb la col·laboració d'agents socials d'Amposta, una mostra clara de la vocació inclusiva de la
nostra entitat .
Han estat nomenats com a socis de mèrit la Sra. Pepita Balagué, la Sra. Margarita Also i el Sr. Manel Ferré, tres
persones vinculades estretament amb la nostra entitat.
Hem de continuar treballant tots plegats, famílies, personal, administracions i societat civil per a que les persones
amb discapacitat intel·lectual tinguin cada dia una vida més plena.

MERCÈ BARBERÀ FÍGOLS
PRESIDENTA



1.- Línies estratègiques APASA
LÍNIA1 - CREACIÓ NOUS SERVEIS IADEQUACIÓ ESPAIS
1.1 L'Ajuntament de Santa Bàrbara en data 15 de març ens va cedir amb escriptura pública els terrenys

per a la construcció del nou Centre Ocupacional. S'ha realitzat l'estudi geotècnic del terreny i s'ha
iniciat la confecció del projecte bàsic

1.2 Finalització de les reformes de millora de la Llar l'Angel amb una inversió de més de 50.000€ amb el
suport de la Diputació de Tarragona i de l'Obra social “La Caixa”

1.3 Finalització del projecte de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta-ESARDI de pintura de diferents espais
de al Residència Íbera. Creació d'una sala de visites i d'un bany adaptat finançats pel Departament
de Treball,Afers Socials i Famílies.

1.4 Adequació de dos lavabos del Centre de dia per afavorir la intimitat amb el suport de l'Ajuntament
d'Amposta i del Departament de Treball,Afers Socials i Famílies.Adaptació d'un lavabo del Centre
Ocupacional l'Angel.

1.5 Adequació de l'espai Saturn del Centre de Dia amb el suport de l'Obra social “La Caixa”

1.6 Reformes a tres aules del Centre d'Educació Especial l'Angel, amb l'ampliació de l'aula taronja, la
col·locació d'una tanca separadora a l'aula blava i una porta corredissa a l'aula verda.

LÍNIA2 - INCREMENTAR L’ÍNDEX DE QUALITAT DE VIDADELS USUARIS

2.1 Gràfic del PLA INDIVIDUAL DE SUPORT (PIS/PIAI) en famílies i usuaris Llars,
STO i Escola.



2.2 Gràfic enquestes satisfacció de les famílies serveis, transport i club.

2.3 Participació dels usuaris en comissions: nombre de cada servei.

Per les característiques dels usuaris dels serveis de Residència i CAE aquesta puntuació no es mostra
significativa.



2.4 Resultats en % de l’Escala de qualitat de Vida famílies: residència, stos i llars.

L'escala de qualitat de vida familiar té l'objectiu de conèixer l'opinió de les famílies de persones amb
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament respecte a la seva qualitat de vida familiar, amb el fi de
contribuir a la millora dels serveis i de l'atenció que aquestes reben.

2.5 Participació a la comunitat.
- 1er Concurs de Postals de Nadal- Pintant el Nadal d'APASA: en aquest concurs han participat usuaris
dels dos STO i alumnes d'Escola. La guanyadora va ser Anna Homs, del STO Sta. Bàrbara i Albert Mayor
finalista.

- IV Trofeu Ciutat d'Amposta: Al Pavelló d'Esports es va realitzar el IV trofeu Ciutat d'Amposta, organitzat
per l'escola de ball Quick Dance. Hi van participar vuit usuaris del STO ( 5 STO Santa Bàrbara i 3 STO
L'Àngel) en la categoria Open Down

- Creació del curtmetratge Viu la Màgia del Nadal on participen els residents de les dues llars i diferents
administracions públiques i socials d'Amposta.Aquesta es realitza amb la col·laboració de WENS FILM.



- Participació en la Marató de la Sang mitjançant un estand amb la entrega de sabonets solidaris.

- Participació de cinc esportistes : Josep Picot, Sette Aiman, Fatima Ezzahra, Manel Zaragoza i Natàlia
Hernandez en el torneig esportiu MIC amb altres centres educatius de les terres de l'Ebre sent campions
de la seva categoria.

- Premis Consell Català de l' Esport a cinc esportistes del Club Esportiu per la seva temporada: Laia
Verge, Ivan Quesada, Sunni Verdiell, MªJosé Mèlich i Josefa Elvira Torné

- Premis Esportius Baix Ebre per ser campions del Torneig Esportiu MIC.

- En la Gala de l'Esport Ampostí es va crear el premi a l'esport adaptat on van participar els següent
esportistes del nostre club pels seus èxits durant la temporada anterior :Josep Picot, David Picot,Arantxa
Herraiz, Josefa Elvira Torné,Ana Foz i Ivan Quesada conjuntament amb altres esportistes d'altres entitats
essent escollit l'esportista Arantxa Herraiz Lorente del nostre club. També durant la Gala es va fer una
menció especial a J.F.ADVOCATS com a sponsor per la seva trajectòria de suport envers al nostre club.
El nostre club va ser reconegut a la millor iniciativa esport i salut amb la presentació del concepte
Halliwick com a eina per a millorar la salut i la condició física de les persones ateses als serveis d'Apasa
en el medi aquàtic.

- Participació des de les llars en l'Estudi “Envejecimiento y Salud” organitzat per INICO , Universidad de
Salamanca y Plena Inclusión i on van participar diferents residents

- Actes solidaris del Club Esportiu de pesca Tallahams, Sala Paleo , Sala Legend,Associació d'Artistes de
les Terres de l'Ebre i Club de Futbol SalaAmposta envers la nostra entitat.

- Acte FiraAmposta, amb el nomenament de socis de mèrit a la Sra. MargaritaAlso, Sra. Pepita Balagué i
Sr. Manel Ferré per la seva implicació vers la nostraAssociació.

- Actes commemoratius dels XXV Aniversari de la Residència Ibera amb la xerrada de Màrius Serra,
actuacions del grup de Dolçainers Samfaina, rondalles amb Imma de sopa i la rondalla dels Alfacs i d'una
actuació de ball del grup Paracota. La visita i el concert de Joan Rovira i el grup En i Ton al festival:
“Amposta amb Cor”. Reconeixement als treballadors i usuaris que van iniciar el camí l'any 1992 a la
nostra entitat i encara estan a càrrec Secretari General d'Afers Socials i Famílies, en representació de
l'Honorable Consellera de Treball,Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Francesc
Iglesies i Riumalló.



Jornades esportives.
Dades d'interès d'aquestes XII.es Jornades:
· Participants de tots els serveis d'Apasa : 153 persones.
· Voluntaris: 19 voluntaris personal d'Apasa fora del seu horari laboral, 5 voluntaris habituals de l'entitat i

alumnes dels cicles grau mitjà i superior: 36EDIN –APESID del IES Montsià i 46AF (Activitats
fisicoesportives ) del Institut de Tecnificació

· Modalitats esportives: 21 esports
· Col·laboradors: 23 entitats i/o professionals

CLUB ESPORTIU L’ÀNGEL-APASA.

LÍNIA3 - IMPLEMENTAR METODOLOGIASNOEZELEN

3.1Accions realitzades.
Ales llars, s'han adaptat entorns amb la
filosofia snoezelen per a dur a terme
activitats de la vida diària de persones
amb processos de demència, així com
la realitzacions de sortides a entorns
que ofereixen benestar emocional.
A l'escola s'ha realitzat tallers
sensorials, destacant l 'activitat
sensorial de la xocolata.
Als diferents tallers ocupacionals es
crea una activitat sensorial, on cada
sessió s'estimula un sensori. Destacar
la continuïtat del taller costura amb la
creació d'animals multisensorials, com
són el flamenc i el cavallet de mar.



LÍNIA4 - GESTIÓ PROGRAMADEL VOLUNTARIAT

4.1 Resultats enquesta de satisfacció.

4.2 Indicadors voluntariat.



LÍNIA5 -ACCÉSALATECNOLOGIA

5.1 Renovació de hardware i equipament informàtic dels serveis.
S'han incorporat 3 nous ordinadors, 1 monitor, 4 Sais, 1 impressora , 1 Televisió SLED, 2 smart TV i 3
tablets per a l'ús dels usuaris d'escola i llars.
S'han introduït tres impressores/fotocopiadores en sistema renting als diferents serveis per tal de millorar
l'eficiència.
Ús comunicadors electrònics amb veu (programa The Grid II) en ordinador i tablet personals amb
alumnat amb necessitats de SAAC.

LÍNIA6 - DESPLEGAMENT DE L’ÈTICA

6.1 Creació i desenvolupament del racó ètic.
És crea el Racó Ètic que està ubicat al hall del Centre. L'objectiu és promoure la reflexió ètica i que tothom
conegui els valors definits al Codi Ètic, que has de ser el nord en el nostre dia a dia.

6.2 Elaboració de l’ideari de l’entitat.
S'elabora l'Ideari sobre Sexoafectivitat d'Apasa. Un document que pretén mostrar-vos quin és el
posicionament de l'entitat . Aquest ideari te diferents fonaments teòrics com són l'Atenció Centrada en la
Persona, l'Anàlisi funcional i multimodal i el Model Biogràfic-professional.

2.1 Dades del personal.
Distribució dels/les treballador/es per gèneres:

Equivalent, 100 dones i 18 homes. Hi ha un 4.2% de treballadors amb discapacitat.

2.- PERSONAL



Distribució dels/les treballador/es
segons franges d’edat:

Distribució dels/les treballador/es
segons tipus de contracte:

Distribució dels/les treballador/es segons grup de treball:

Equivalent, la franja d'edat de 18 a 24 anys són 11
treballadors ,de 25 a 44 anys son 65 treballadors,
de 45 a 64 anys son 41 treballadors i més de 65
anysés 1 treballador.
L'edat mitjana dels treballadors de l'entitat és de 40
anys.

Equivalent, a Gerència a 1 treballador;
a Responsable RRHH a 1 treballador;
a Director/es Servei a 4 treballadors,
a Tècnics/Mestres són 20 treballadors,
ATEs-Monitors/es són 79 treballadors,
a Serveis Generals són 9 treballadors i
aAdministració son 4 treballadors.

Equivalent, a indefinit a 95 treballadors, substitució
a 14 treballadors, obra i servei a 1 treballador i
eventual a 8 treballadors.



2.2 Formació



2.3 Clima laboral

2.4 Pla d’igualtat.
APASA ha estat la primera empresa privada de les Terres de l'Ebre en elaborar, implantar i tenir registrat
un “Pla d’Igualtat al Registre de Plans d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya (Treball)”.

Aquest any hem tornat a avaluar el clima laboral a APASA, mitjançant enquestes complimentades pel
nostre personal, per tal de conèixer la nostra realitat respecte a aspectes organitzacionals, ambient de
treball, relacions, estat d'ànim, implicació, entre d'altres. També per a continuar millorant i creixent com a
Entitat, sobretot en pilars fonamentals com la satisfacció del nostre personal, la qualitat del Servei i les
necessitats dels nostres usuaris i les seves famílies.

Els resultats obtinguts són molt positius. De 95 enquestes ha resultat un clima laboral del 82 sobre 100,
xifra molt alta (al 2015 era de 76), i la resta de variables oscil·len entre 75 i 84, mostrant una empresa amb
una progressió positiva i una dinàmica saludable.



Es continua emprant el sistema d'aprofitar les xarxes socials com a
reclam per promocionar el blog. Un cop publicada la notícia es repliquen
enllaços a Facebook, Twitter, i en cas que la notícia contingui vídeo,
Youtube.

Pel que fa a Facebook, hem tingut pics d'abast a més de 7000 perfils,
concretament el 24/11/17, amb una de les notícies del seguiment dels
Special Olimpycs, amb una base de més de 1600 seguidors.

ATwitter hem assolit 108 seguidors (Followers) alguns d'ells amb més de
300.000 followers, amb un total de 175 twits hem tingut un abast total de
més de 50.000 perfils, 53489. No podem comparar, ja que es va posar en
marxa a finals d'octubre de 2016.

El canal de Youtube
ha rebut un total de
6873 visualitzacions,
dels quals, 1097 han
estat del vídeo "La
Màgia del Nadal". En
conjunt hi ha hagut un
increment del 143%
comparat amb el
període anterior.

3.- Comunicació externa



Recull de premsa.





Ingressos i despesesIngressos i despeses



Balanç de situacióBalanç de situació



Informe auditoriaInforme auditoria



Informe auditoriaInforme auditoria



APASA

Amb el suport de:

Gràcies a tots els nostres socis i col·laboradors

Generalitat de Catalunya

Departament Treball,de
Afers Socials i Famílies

Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament Consell Comarcal

del Montsià

Amposta

A M P O S T A

Ajuntament d’Ulldecona EMD Els MuntellsAjuntament de
Santa Bàrbara

Ajuntament de
La Galera

Ajuntament de
La Sénia

Ajuntament de
Masdenverge

Ajuntament de GodallAjuntament
’Alcanard

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

Ajuntament de
Sant Jaume d’Enveja


