
Associació de Famílies de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de la Comarca del Montsià
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PresentacióPresentació
Com ja és preceptiu, ens toca rendir comptes i tal com fem cada any presentem la memòria social i
econòmica d'APASAcorresponent a l'exercici 2018 , així com l'auditoria.
Cal ressaltar la concessió del Premi Amposta 2017 a la nostra entitat per part dels mitjans de
comunicació. És un reconeixement a la tasca feta durant més de quaranta anys en pro de les
persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies.
Tota una fita va ser la XARXA HUMANA-DREAMS, un projecte liderat per la Fura dels Baus,
finançat per l'Obra Social la Caixa i dins del marc de FestiCam que va permetre que un grup
d'usuaris, familiars i personal acabessin penjats d'una grua a més de quaranta metres d'alçada
com a mostra de superació i d'inclusió.
Anivell d'inversions, hem adquirit un immoble al carrerAlacant d'Amposta , al costat del local que ja
tenim en propietat. També amb una subvenció de la Diputació, s'han arreglat dos WCs al Centre de

dia i s'han fet obres d'ampliació a l'Escola 2 per la cessió per part de l'ajuntament d'Amposta d'un local al carrer Valladolid. S'ha
renovat mobiliari a la residència i a una de les llars per donar resposta adequada a les necessitats dels usuaris que s'han fet
més grans. S'ha dotat la cuina amb nou equipament i s'ha donat a gestionar a l'empresa Serunión per a millorar el seu
funcionament. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha finançat el projecte d'una sala de visites per a la
residència.
Els resultat econòmic global ha estat negatiu. No és un escenari excessivament preocupant ja que estem, com a entitat, en
una posició molt sòlida, tan econòmica com socialment. Però la situació actual del sector, passats els anys de crisis , no és la
millor. Portem deu anys de congelació de mòduls i tarifes que estan posant en risc la sostenibilitat dels serveis. Hem d'exigir a
l'administració una millora substancial dels preus per tal de no perdre qualitat en l'atenció i donar resposta a la millora dels sous
del personal que fa anys que no s'han modificat. Per sobre de tot vull fer un reconeixement a tot el personal per la seva
professionalitat i implicació . Tenim tota la confiança i la seguretat que els nostres familiars estan en bones mans.
Us encoratjo i animo a seguir col·laborant i confiant en APASA, com a garantia d'una bona qualitat de vida per a les persones
amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament

MERCÈ BARBERÀ FÍGOLS PRESIDENTA·
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1.- Línies estratègiques APASA
LÍNIA1 - CREACIÓ NOUS SERVEIS IADEQUACIÓ ESPAIS
1.1 Finalització del projecte definitiu i procés de selecció de l'empresa constructora del nou servei de

teràpia ocupacional a Santa Bàrbara.
1.2 Reformes a l'Escola 2 amb l'ampliació del servei amb dos espais polivalents , una sala de relax, un

office, uns serveis ,i un magatzem i una nova porta d'accés a l'edifici i al pati amb el suport de la
Diputació de Tarragona.

1.3 Adequació d'una sala d'informàtica a l'escola 1.
1.4 Adequació tècnica de la unitat d'envelliment amb material ortopèdic ( llit articulat, grua , cadira de

bany , coixins antiescares, sostres d'estels , il·luminació sensorial i butaca relax per tal de millorar
la qualitat del descans.

1.5 Instal·lació de material audiovisual a la llar l'Àngel a les habitacions per millorar els espais personals
per a l'oci i lleure., i una rentadora industrial.

1.6 Adequació de dos lavabos del Centre de dia i la sala Venus del CAE per afavorir la intimitat amb el
suport de la Diputació de Tarragona.

1.7 Adequació d'un espai de contacte familiar i WC adaptat a la Residència Ibera
1.8 Apasa adquireix un local nou per futurs equipaments socials.
1.9 Adequació i compra d'equipament de cuina: un forn mixta i una olla basculant per al servei de cuina.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha proporcionat un robot multifuncions i una
campana extractora nova.

LÍNIA2 - INCREMENTAR L’ÍNDEX DE QUALITAT DE VIDADELS USUARIS

2.1 Gràfic del PLAINDIVIDUAL DE
SUPORT (PIS/PIAI) en famílies i
usuaris dels serveis amb la
participació de les famílies.



2.2. Gràfic persones ateses a l'entitat

2.3 Gràfic enquestes satisfacció dels usuaris dels serveis

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,CAE, stos i llars

Aquesta escala ens dona l'opinió de les famílies en relació a diferents àrees, per a poder fer les posterior
intervencions per a la millora dels serveis i de l'atenció a aquestes.

2.5 Participació a la comunitat.

- 2er Concurs de Postals de Nadal- Pintant el Nadal d'APASA: en aquest concurs han participat usuaris
dels dos STO, Centre de dia i alumnes d'Escola.

- Participació en la festa de la Carxofa , Festa del mercat i amb el Carnaval d'Amposta, i participació en la
Festa Orígens de Sant Carles de la Ràpita a càrrec de les llars.

- Menció especial a les Llars a càrrec de DINCAT per un vídeo sobre : “St.Jordi-cultura inclusiva”

- Participació amb un stand al Saló de la infància , amb activitats inclusives a càrrec de les llars.



- 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 XIII.es Jornades:
· Participants de tots els serveis d'Apasa : 155 persones.
· Voluntaris: 19 voluntaris personal d'Apasa fora del seu horari laboral, 6 voluntaris habituals de l'entitat i
alumnes dels cicles grau mitjà i superior: 36EDIN – APESID del IES Montsià i 39 AF ( Activitats
fisicoesportives ) del Institut de Tecnificació
· Modalitats esportives: 21 esports
· Col·laboradors: 24 entitats i/o professionals
· Les novetats foren l'activitat de Teatre i Circ (malabars) i Pàdel al Bahia Mar de St.Carles.

CLUB ESPORTIU L’ÀNGEL-APASA.



LÍNIA4 - GESTIÓ PROGRAMA
DEL VOLUNTARIAT

4.2 Indicadors voluntariat

Nºvoluntaris totals 2018: 10
Nºhores totals: 867,50 hores
Activitats que realitzen els voluntaris:
tallers d'estimulació multisensorial, sortides al cafè, piscina,
pavelló, colònies, passeig, equinoteràpia.
NºVoluntaris La Caixa: 2
NºHores voluntaris La Caixa: 100h

LÍNIA3 - IMPLEMENTAR METODOLOGIASNOEZELEN

3.1Accions realitzades.

3.2 Formació Snoezelen

Cal destacar la signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació INTRAS finançat per l'Obra social
La Caixa, que consisteix aquest projecte en millorar la qualitat de vida de les persones ateses als serveis
de cures pal·liatives del hospital de Santa Creu de Tortosa i Hospital Montalvo de Salamanca , amb
aquest projecte s'intenta cercar el benestar a partir de la intervenció realitzada mitjançant realitat virtual
seguint els conceptes Snoezelen i mindfullnes.
També aquest any anterior van participar dues professionals al congrés internacional ISNA a Buenos
Aires.
Per primer cop des de les llars es va realitzar una activitat Snoezelen al Saló de la Infància d'Amposta amb
“viatgem a l'espai“ adreçat com activitat inclusiva per a tots els infants.



LÍNIA5 -ACCÉSALATECNOLOGIA

5.1 Renovació de hardware i equipament informàtic dels serveis.
Donació de 3 ordinadors a càrrec del Centre de Recursos Pedagògics del Montsià a l'escola i accés a la
xarxa de l'escola 2 i STO Santa Bàrbara.
Actualització de nous programes al servidor de l'entitat.

LÍNIA6 - DESPLEGAMENT DE L’ÈTICA

- Organització i participació de la formació en Lectura Fàcil, impartida per l'Associació LF.
- Elaboració de materials i documents en Lectura Fàcil:

· Codi ètic
· Carta de Drets i Deures
· Protocol de prevenció i detecció d'assetjament a usuaris
· Ideari sobre Sexo afectivitat d'Apasa

- Creació de la Comissió de Sexo afectivitat.
- L'Eress passa a formar part de la Llista de Comitès d'ètica de Catalunya.
- Participació com a ponents al Congrés Nacional (Granada): "Retos de futuro para la atención de las
personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo". Van presentar “La ética
como guia de actuación enApasa”.
- Participació en la Jornada de Presentació dels materials “la nostra Ètica” de Dincat i en una taula rodona
a la Jornada sobre el Rol de l'ètica en les organitzacions, organitzada per la cooperativa Suara

2.1 Dades del personal.
La plantilla a 31 de desembre consta de 114 treballadors/es amb un personal equivalent de 90,3
treballadors/es a jornada complerta
Distribució dels/les treballador/es per gèneres:

Equivalent, 95 dones i 19 homes i 4'4% 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:



2.2 Formació



3.- Comunicació externa

Twitter (@ApasaMontsia)
Seguidors: 135

Facebook (@ApasaMontsia)
Seguidors: 1822

Youtube (ClipsApasa)
Visualitzacions: 6547

Web (apasa.org)

Instagram (ApasaMontsia17)
251 Followers



Recull de premsa.







Ingressos i despesesIngressos i despeses

RESULTAT 2018: -21.944'76



Balanç de situacióBalanç de situació

PRESSUPOST 2019



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


