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Seguim endavant      
                     

           Rosa Rizo

                  Presidenta de l’APPC

Una memòria recull tot allò que ha destacat de l’any en qüestió. Tots els projectes que hem impulsat, 
els que hem consolidat, les millores que hem implementat... Sempre, des d’una vessant optimista, 
perquè les entitats del tercer sector som així, i per molt que a vegades els temps que corren no ens 
siguin gaire propicis o ens trobem amb molts entrebancs en el camí, sempre veiem el got mig ple.

A l’abril de 2017, ens va deixar el nostre amic i Director General Jaume Marí. Va ser un cop fort, malgrat 
el dolor, resilients, com és característic dins de les persones que formem el nostre col·lectiu i cons-
cients de que ens quedaven tots els projectes nous i vells a les nostres mans, vam decidir continuar 
sempre endavant, i no malbaratar el que havíem aconseguit, ans el contrari.

Volem continuar deixant el nom de La Muntanyeta a dalt de tot, i per això hem posat en marxa alguns 
canvis en l’organització que ens permetran millorar el nostre dia a dia per saber el que tenim i a on 
volem arribar, a fi de modernitzar la nostra entitat i donar molt bon servei a les persones usuàries.

El nostre actiu és bo, comptem amb l’ajuda de les famílies, professionals, voluntaris, col·laboradors i 
amics, que amb molta il·lusió volem tirar endavant.

Així doncs, en aquestes pàgines hi trobareu un resum de tot allò que hem fet per garantir que les per-
sones amb paràlisi cerebral visquin una vida plena, digna i, sobretot, feliç.

Gràcies a tots!
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L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) 

L’APPC desenvolupa qualsevol tipus d’activitat amb fins i objectius relacionats amb la defensa dels 
drets de les persones afectades de paràlisi cerebral i/o etiologies similars i la garantia de l’exercici 
d’aquets drets. També els ofereix tots el serveis necessaris per a la seva educació, atenció a la salut, 
atenció residencial, inserció social, inserció laboral, gaudiment de l’oci i temps de lleure i tot allò que 
permeti el seu desenvolupament i el benestar de les seves famílies. Actualment l’APPC gestiona i és la 
titular de tres serveis:

• Escola d’educació especial LA MUNTANYETA
• Centre ocupacional GRESOL
• Residència TRÈVOL

L’entitat ha estat declarada d’utilitat pública per una resolució dictada el passat 12 de maig de 2017, 
per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La Junta Directiva

La composició de Junta Directiva, fins al dia 1 de desembre de 2017, va ser:

Presidenta: Rosa Maria Rizo Solanes
Vicepresidenta: Maria Rosa Gasol Vallvé
Secretari: Alfredo Revilla González
Tresorer: José Vicente Pedregal Gil
Vocal: Clara Isabel Guerrero Barroso
Vocal: Joana Compte Anguera
Vocal: Francisco José Cristobal Arranz
Vocal: Federico Solanes Masdeu
Vocal: Josep Maria Cabré Mañé
Vocal: Raúl Iván Racionero Perales
Vocal: Salvador García Ramírez

En l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 1 de desembre de 2017, es va aprovar la reno-
vació parcial dels càrrecs següents de la Junta Directiva:

Secretari: José Maria Cabré Mañe
Vocal: Jeronimo Pastor Masague
Vocal: Luzdivina Benito Perucho
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El 2017 ha destacat per...

La pèrdua del nostre director general, Jaume Marí, que ens va deixar de manera inesperada el 12 
d’abril de 2017. 

La reorganització i redistribució de tasques i responsabilitats en les àrees d’administració, treball 
social i captació de recursos.

L’augment de les xerrades de sensibilització realitzades per les mateixes persones del centre, 
gràcies a l’ús de noves tecnologies.

L’increment del nombre de sortides i activitats externes.

L’augment de les peticions de persones per ser voluntaris de l’entitat, i la consolidació del volun-
tariat en diverses accions i projectes.

La reestructuració dels grups de treball amb els usuaris del centre ocupacional, amb una nova 
metodologia i noves responsabilitats per als professionals.

Treballar dinàmiques d’equip per tal que el personal esdevingui un equip interdisciplinari.

Unificar criteris d’actuació davant de situacions sociosanitàries.

Consolidar i mantenir el conveni de personal de Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GIPSS) 
adjudicat a La Muntanyeta.

... i també hem millorat en...
 

Adquisició de mobiliari i equipament d’oficines.

Adquisició de lliteres i material per hidroteràpia.

Ampliació de la centraleta telefònica.

Adquisició de dos ordinadors i altre material informàtic.

Adequació de la instal·lació elèctrica dels centres.

Millora del material de fisioteràpia i psicomotricitat amb l’entapissat de camilles i matalassos del 
centre ocupacional.

Desenvolupament del Pla de Voluntariat i incorporació de nous voluntaris.

Formació en primers auxilis, suport vital bàsic i ús i maneig de desfibriladors.

Curs de formació en desenvolupament de l’equip humà de La Muntanyeta.

Curs de formació “Comunicarse con las famíilias y conseguir su colaboración”.

4



MeMòria 2017

Muntanyeta de St. Pere s/n – 43007 TARRAGONA – Tel. 977 217 604 – NIF G43026780
http://www.appctarragona.org – correu electrònic: appc@appctarragona.org – Entitat declarada d’Utilitat Pública

5

Per al 2018 ens proposem...

Implementar de forma sòlida el Grup de Suport Familiar i programar activitats d’oci i 
d’aprenentatge per a totes les famílies.

Afavorir l’empoderament personal de les famílies i les persones ateses, especialment aquelles 
que són més vulnerables i tenen majors dificultats.

Millorar l’atenció, assessorament i intervenció amb les famílies ateses en els serveis de l’APPC.

Millorar el registre de les activitats de la vida diària i les activitats ocupacionals amb nous recursos 
informàtics.

Promoure l’art teràpia i donar a conèixer aquesta activitat a la societat.

Implementar un nou projecte de direcció a l’Escola, per avançar cap a un sistema educatiu regit 
per les noves normatives d’integració escolar del Departament d’Ensenyament.

Promoure un projecte educatiu que englobi tots els alumnes de l’escola, amb un nou enfocament 
per fer una escola més oberta a tota la comunitat escolar.

Crear un grup de treball específic per a la disfàgia.

Potenciar les sortides i activitats lúdiques de les persones usuàries de Residència.

Consolidar les visites de l’especialista en rehabilitació.

Les teràpies i activitats al nostre centre

     

         
             Hipoteràpia      Teràpia Assistida amb Animals             Musicoteràpia
        

     Innovació tecnològica         Teràpies a l’estiu                          Multisensorial                 

         Més informació a la web de l’APPC: www.appctarragona.org
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L’escola La Muntanyeta

Des de l’any 1986 La Muntanyeta és una escola d’educació especial reconeguda pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb concert educatiu de règim general per a la pres-
tació del servei d’educació de Catalunya corresponent a l’educació especial. La Generalitat de Cata-
lunya, d’acord amb la resolució del Departament d’Educació, va atorgar al centre el Premi Catalunya 
d’Educació 2004, pel projecte educatiu i per la seva llarga trajectòria al servei de la rehabilitació física 
i sensorial d’alumnes amb paràlisi cerebral.

Durant el 2017, l’escola ha atès un total de 46 alumnes, de 3 a 21 anys, procedents de Tarragona ciutat 
i de barris perifèrics, així com també d’altres municipis del Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Camp. Al 
llarg del període de matriculació, es van incorporar dos alumnes nous i, amb matrícula viva, dos més 
al maig i a l’octubre. 

Hem comptat amb una plantilla de 29 persones: vuit mestres, vuit educadors, cinc fisioterapeutes, 
una pedagoga i dues logopedes. A més a més, comptem amb 5 monitors que realitzen tasques de 
transport al matí i menjador i pati al migdia.  Una de les logopedes va començar una jubilació parcial 
el passat mes d’octubre, i es va realitzar el procés de selecció de personal corresponent per incorporar 
una nova logopeda que ocupa el 75% de la jornada restant.

Activitats i sortides durant el 2017

Al llarg de l’any 2017 hem realitzat diverses sortides i excursions per tal de facilitar al nostre alumnat 
experiències per a l’aprenentage i participació de l’entorn. 

Per una banda, el Consell  Comarcal del Tarragonès ens subvenciona, cada any, dues sortides a un radi 
de 30 quilòmetres de l’escola. Així, vam visitar Montblanc per gaudir de Sant Jordi, amb els carrers 
engalanats i les activitats que organitzen a diferents emplaçaments del poble. A l’Ametlla de Mar, vam 
poder descobrir l’entorn que brinda aquesta ciutat costera.

Durant dues setmanes del mes d’octubre, l’escola va 
realitzar les colònies anuals, aquest cop el destí va ser 
Xerta. Un total de 22 nens i nenes, dividits en dos torns, 
van poder gaudir de les activitats. Un treball per po-
tenciar l’autonomia personal dels alumnes, la cohe-
sió de grup i la descoberta de l’entorn natural. Els nens 
i nenes van gaudir molt de l’experiència i del paratge 
en què està situat l’alberg, molt a prop del riu Ebre. 

També hem gaudit de diverses sortides a Port Aven-
tura, una excursió que resulta molt emocionant, ja que 
es treballen diferents continguts tractats prèviament a 
l’aula, com el Halloween o el Nadal. L’entorn que pro-
picia el parc temàtic ens ofereix un ventall de possibi-
litats molt ampli per treballar conceptes, i també de 
manera sensorial amb els nostres alumnes. 

Les sortides i excursions que realitzem faciliten al 
nostre alumnat experiències per a l’aprenentatge.
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Els projectes destacats del 2017

Escola oberta a les famílies

Al mes de novembre vam iniciar una activi-
tat nova, anomenada l’escola oberta a les fa-
mílies. Aquesta activitat s’emmarca dins de 
l’actual conjectura social, on ens predispo-
sem que tota la comunitat educativa es faci 
partícip del que succeeix a dins i a fora de 
l’escola. Les famílies van poder gaudir d’un 
dia d’interacció a l’aula dels seus fills, i van po-
der observar quines activitats duem a terme i 
en quins espais ens movem. Va ser una activi-
tat molt aplaudida tant pels pares i mares com 
pels professionals del centre.

Seguint la línia d’escola oberta a l’entorn i a les famílies, vam voler iniciar un festival de Na-
dal molt més pròxim i vivencial per a tothom. D’aquesta manera, vam aparcar el tradicio-
nal festival de Nadal on cada classe feia una actuació, per tal de treballar de forma conjunta 
i fer un projecte d’escola: el pessebre vivent. Cada aula va preparar-se un passatge i els fami-
liars van poder observar detingudament el treball de totes les aules, fet que els va permetre 
interaccionar entre ells i amb els alumnes de tota l’escola.

Galaxia Gnaixa

A través del musicoterapeuta José Manuel Pa-
gán, els alumnes de l’aula G van poder gau-
dir d’una activitat emmarcada dins de la seva 
programació didàctica, enfocada a conèixer el 
món que els rodeja.

Aquesta activitat va estar relacionada amb 
l’àrea del llenguatge musical, i va consistir 
en conèixer nous instruments musicals de 
la mà del grup Galaxia Gnaixa. Els membres 
d’aquest grup van portar diferents instru-
ments i van explicar als alumnes les seves ca-
racterístiques, així com també els van oferir 
un petit concert per poder escoltar el seu so 
particular.

El grup musical Galaxia Gnaxia ens va 
ensenyar uns instruments molt especials.

El pessebre vivent ens va permetre 
interactuar amb les famílies.



MeMòria 2017

Muntanyeta de St. Pere s/n – 43007 TARRAGONA – Tel. 977 217 604 – NIF G43026780
http://www.appctarragona.org – correu electrònic: appc@appctarragona.org – Entitat declarada d’Utilitat Pública

8

El centre ocupacional Gresol

El centre ocupacional Gresol manté un contracte amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies per a la prestació de la gestió, en règim de concert, de 32 places de centre ocupacional per per-
sones amb discapacitat intel·lectual. Durant l’any 2017 hi han assistit un màxim de 31 usuaris, amb 
edats entre els 21 i 45 anys, procedents de la ciutat de Tarragona i d’altres municipis del Tarragonès, 
l’Alt Camp, el Baix Camp i la Conca de Barberà. Actualment, l’equip tècnic de professionals està for-
mat per 14 persones.

Activitats i sortides durant el 2017

Al llarg de l’any 2017, i gràcies a la col·laboració de persones voluntàries, hem consolidat les sortides 
setmanals. Hem fet sortides entre un i dos cops a la setmana, i d’aquesta manera, han pogut 
participar-hi totes les persones usuàries del centre, en diferents torns i grups. Les sortides s’han 
realitzat a diversos indrets de Catalunya, segons les sol·licituds i peticiones de les mateixes persones 
usuàries. Per això, aquesta activitat ens ha permès donar resposta a les seves demandes i treballar la 
seva autodeterminació i participació social. Per posar alguns exemples, hem anat a PortAventura, a 
Salou, a Cambrils, a buscar bolets i a passejar per la Rambla de Tarragona, entre d’altres.

Durant el 2017 vam organitzar dos torns de colònies. Per una banda, vam anar amb un grup de vuit 
persones usuàries durant quatre dies del mes de maig a Girona,  per gaudir de la festa Temps de flors.  
El segon torn de colònies va ser al juliol a Xerta, i hi van participar set persones usuàries.

Altres sortides que hem realitzat han estat relacionades amb altres projectes. Per una banda, hem fet 
trobades i intercanvis de professionals amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell. També vam anar a 
Lleida, convidats per la Fundació Sorigué, a veure l’exposició de l’artista japonesa Chiharu Shiota. A 
l’octubre, també vam assistir al Congrés del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, a Madrid, on Raúl Iván 
Perales, persona usuària del centre ocupacional, hi va oferir una ponència.

Durant el 2017 vam organitzar dos torns de colònies amb les persones usuàries del centre ocupacional.
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Els projectes destacats del 2017

Esquí adaptat a La Molina

L’esquí adaptat és una de les activitats que 
hem consolidat durant el 2017. Des que 
vam anar a esquiar per primera vegada, 
l’any 2010, hem duplicat el nombre de per-
sones usuàries que participen en aquesta 
activitat.

Així doncs, durant el 2017, vam realitzar 
tres sortides a La Molina, on les 11 perso-
nes usuàries que hi van anar, van gaudir 
d’una activitat que cada vegada té més ac-
ceptació entre les persones del centre ocu-
pacional. L’esquí adaptat es realitza amb 
el suport i participació dels monitors de 
l’Associació Play And Train.

Nou espectacle d’Al Trot Teatre: Camins forçats

L’activitat de teatre inclusiu, que s’articula 
a través del grup de teatre amateur Al Trot 
Teatre, ha enjegat durant el 2017 un nou 
espectacle: Camins forçats.

Es tracta d’una nova proposta escènica que 
fa una mirada crítica sobre el drama dels 
refugiats, i que es va estrenar al Teatre Me-
tropol de Tarragona el 18 de setembre, en 
el marc del programa de festes de Santa Te-
cla. L’espectacle també es va poder veure 
a la Sala Segarra de Santa Coloma de Gra-
menet, ja que Al Trot Teatre va participar a 
la 10a edició del Festival Internacional de 
Teatre Integratiu (FITI).

Durant aquest 2018, el grup de teatre se-
guirà treballant en aquest nou espectacle.

Al nostre canal de Youtube podeu veure el tràiler de l’espectacle
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“Observar les cares en arribar, dels novells i
dels veterans, plenes de veritat, perquè veus
que han gaudit, i que és una experiència que 

resulta única per a ells.”

Al Trot Teatre us proposa una
reflexió sobre aquells que han estat forçats a 

marxar de casa... Refugiats, en diem.
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La residència Trèvol 

Des del novembre de l’any 2002, la Residència Trèvol és un servei d’acolliment residencial, amb suport 
extens i/o generalitzat, de caràcter permanent o temporal i d’assistència integral a les activitats de la 
vida diària per a persones amb paràlisi cerebral. El servei manté un contracte amb el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la realització de la gestió en règim de concert de 23 places 
d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual. L’atenció d’aquest servei és de 
24 hores durant els 365 dies a l’any. 

Durant l’any 2017 s’han atès els 23 residents amb plaça pròpia. A més a més, hem tingut 108 peti-
cions per a la plaça de Respir, de les quals se n’han autoritzat i atès 67.

L’equip de professionals està format per 26 Auxiliars Tècnics Educatius, on s’inclouen les persones que 
fan substitucions, dues infermeres, una psicòloga, una logopeda, dos fisioterapeutes, dos metges, dos 
coordinadors i la direcció.

Activitats i sortides durant el 2017

Les sortides realitzades amb els nostres residents són bàsicament per diferents emplaçaments de la 
ciutat de Tarragona, per aconseguir un major apropament amb la nostra ciutat. En total, es van realit-
zar 90 sortides, gràcies al projecte subvencionat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Hem 
anat a gaudir d’exposicions i festes de la ciutat de Tarragona, també hem visitat poblacions properes, 
i hem fet diverses sortides a Port Aventura.

També, com cada any, s’ha fet una convivència de quatre dies fora de la llar habitual. En aquesta 
ocasió, va tenir lloc a la Casa de Colònies Artur Martorell, a Calafell. El primer torn es van realitzar del 
26 al 29 de setembre, i el segon torn del 24 al 27 d’octubre.

Durant les colònies vam aprofitar per visitar Sitges
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Els projectes destacats del 2017

Servei  de rehabilitació a La Muntanyeta

Com a projecte conjunt amb 
l’empresa Gestió i Prestació de 
Serveis Sanitaris (GiPSS), i gràcies 
a l’ajut del gerent de l’ICS-GiPSS, 
el doctor Gràcia, al 2017 s’ha 
aconseguit que des del servei 
de rehabilitació es passi consulta 
de metgessa rehabilitadora cada 
quinze diez al nostre centre. Així, 
en el marc d’aquest projecte, du-
rant l’any 2017 s’han realitzat va-
loracions a tots els residents, així 
com s’han emès diferents recep-
tes de productes ortoprotèsics. 
També es van iniciar les entrevis-
tes de la doctora rehabilitadora 
amb les famílies de les persones 
usuàries de la residència.

Inclusió i autodeterminació en la diversitat funcional: activitats culturals i pedagògiques

Un projecte que hem consolidat 
durant l’any 2017 és el projecte 
de sortides, que dona cobertura 
a la necessitat d’interrelació dels 
residents amb la societat. Aquest 
projecte, mitjançant el qual pro-
gramem sortides diversos dies 
a la setmana, es va dur a terme 
gràcies a la subvenció del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, rebuda a través 
de la convocatòria de projectes 
de l’IRPF. La subvenció ens va 
permetre contractar tres per-
sones que es dediquen de ma-
nera específica a aquesta tasca. 
L’experiència ha estat molt grati-
ficant per a tots els residents.

Al mes de juliol, GiPSS i l’Associació Provincial 
de Paràlisi Cerebral van signar un pacte 

addicional al Conveni Marc de Col·laboració que 
mantenen vigent des de l’any 2009.

El projecte d’inclusió social per dur a terme 
sortides i activitats culturals està finançat per 

la convocatòria de l’IRPF, és a dir, gràcies a tots 
els contribuents que marquen la casella de fins 

socials a la declaració de la renda per aportar el 
0,7% de l’IRPF a projectes socials com aquest.
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L’àrea de treball social

L’àrea de treball social persegueix els següents eixos fonamentals: promoure el desenvolupament de 
les capacitats de la persona per millorar el benestar i les situacions problemàtiques, així com també 
dels seus familiars; vetllar pels drets i deures de la persona atesa i la seva família; facilitar informació, 
assessorament i connexions socials, i per últim, també forma part de l’equip de recerca de finança-
ment públic i privat.

Subvencions i ajudes sociofamiliars

Des de l’àrea de Treball Social s’han tramitat les ajudes sociofamiliars a les quals poden accedir les 
famílies de nostre centre. Així, s’han tramitat al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya, els següents ajuts:

• Programa d’ajudes d’atenció social a persones amb disminució (PUA) amb 27 tramitacions.
• Sol·licitud del Títol de Família Nombrosa, 1 demanda tramitada.
• Sol·licitud d’orientació i accés a servei residencial amb 3 tramitacions.
• Sol·licitud d’orientació i accés a servei de centre ocupacional amb 6 tramitacions.

També s’han tramitat els següents ajuts:
• Sol·licituds d’ajuts als alumnes amb necessitats educatives especials (2016/17) de caràcter ge-
neral. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Es van tramitar 40 beques de les quals 34 van ser 
acceptades.
• El Consell Comarcal del Tarragonès ha atorgat l’ajut de menjador a alumnes amb disminució 
igual o superior al 60% o obligatori per desplaçament, amb un import total de 42.973,44€.
• La Diputació de Tarragona atorga a l’Escola La Muntanyeta una subvenció a centres privats 
d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona per un import de 12.202,04€.
• El Departament d’Ensenyament, a través de la Subvenció destinada al finançament addicional 
dels centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característi-
ques socioeconòmiques desfavorides (2016/17) va atorgar 21.000€
• En el marc del Conveni d’Atenció Especial, l’APPC signa amb la ONCE i Fundación ONCE un 
conveni per un import total de 31.180,20€.

D’altra banda, també s’han realitzat coordinacions amb la Fundació Tutelar de les Comarques de Tarra-
gona en referència a les persones majors d’edat tutelades.

Un altre aspecte important que l’àrea de treball social porta a terme per oferir atenció a les famílies 
de l’entitat és la coordinació amb els Serveis Socials de les diferents zones d’atenció de la nostra 
entitat (EBSS) en l’àmbit municipal, i Serveis Socials dels Consells Comarcals en l’àmbit supracomarcal.

Convenis i altres col·laboracions

En el marc del conveni amb el Col·legi d’Advocats de Tarragona, es van sol·licitar dos nous processos 
d’Incapacitació i Tutela amb resolució positiva.

A través de la Universitat Rovira i Virgili, es manté un conveni de col·laboració per donar tutoria i en-
senyança a alumnes de pràctiques de Treball Social. Durant l’any 2017, vam tenir una alumna.
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D’altra banda, i per tercer cop, l’APPC col·labora amb els Serveis Territorials de Justícia a Tarragona en 
l’acollida i acompanyament de joves sotmesos a prestacions en benefici de la comunitat. Durant l’any 
2017, es va acollir a una persona que va realitzar un total de 40 hores al nostre centre.

Activitats destacades del 2017

Projecte de Personal de Suport i Acompanyament ofert per Dincat

Adherir-nos al projecte ha significat rebre set demandes familiars i donar cobertura a 
tres demandes. Cal destacar que aquest projecte ha tingut bona acollida per part de la 
comunitat APPC, i ha estat consultat per 15 famílies.

Taller de famílies

Durant l’any 2017, es van organitzar diversos tallers a través del Programa Formatiu 
per a familiars de persona amb Discapacitat Intel·lectual i del desenvolupament “Taller 
de Famílies” de la Federació DINCAT, a la que ens vam acollir al febrer de 2017. Es van 
portar a terme les següents formacions gratuïtes:

• “Es fan grans, canviem la nostra mirada”. Xerrada a càrrec de Mónica Vazquez. 
Hi va haver 13 assistents i va rebre una puntuació de 5 sobre 5.

• “Relacions Afectives Efectives”. Taller a càrrec d’Euardo Brignani, amb 19 assis-
tents i una puntuació de 5 sobre 5.

Iniciatives a càrrec de l’APPC

Des de l’entitat es va organtizar la xerrada “Patrimoni Protegit”, a càrrec de Marino 
Pérez Creus i Raúl Navarro Roldrán, de InLaw Asesores. La participació va ser de 38 pa-
res, mares, tutors i professionals. Vam comptar amb la presència de professionals de la 
Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona, professionals de la Fundació Privada 
Tutelar APRODISCA i familiars de Fundació Espiga i ONADA.

En un altre àmbit, novament vam organitzar la Diada de Sant Jordi amb una participació 
de familiars elevada en la parada de roses ubicada a la Rambla Nova de Tarragona.
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El projecte EMSI - Entorn Multisensorial Interactiu

L’objectiu final d’aquest projecte és oferir noves oportunitats d’estimulació, interacció i creativitat per 
a persones amb discapacitats sensorials i limitacions moderades o severes en l’àmbit físic o psíquic, i 
millorar així la seva capacitat d’interacció amb l’entorn i per tant la seva qualitat de vida. 

El sistema multi-sensorial EMSI incorpora tecnologies accessibles i de baix cost (ordinadors personals, 
càmeres, micròfons, altaveus, etc.). Basant-se en tècniques de visió per ordinador, permet capturar la 
gesticulació dels usuaris i transformar-la en imatges i sons, de manera que facilita la interactivitat del 
subjecte amb l’ordinador i, així, amb el seu entorn. Es pot utilitzar com una aplicació per a sessions 
terapèutiques individuals o com un instrument vídeo-musical interactiu de fàcil accés. 

En les fases anteriors d’aquest projecte, els esforços s’han centrat principalment en la construcció i el 
desenvolupament del sistema informàtic interactiu i se n’ha pogut validar de forma experimental la 
seva aplicació pràctica amb els beneficiaris del projecte. Fruit d’aquesta recerca podem concloure que 
el nostre sistema resulta d’utilitat com a eina de gran valor per aplicar sistemàticament amb persones 
amb paràlisi cerebral i un perfil d’afectació moderat o sever.

Durant l’any 2017, s’ha implementat la darrera fase del projecte, que ha estat subvencionat amb un 
81,50% pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. El principal 
objectiu en aquesta darrera fase ha estat fer el projecte extensiu i implantar el sistema en la majoria de 
terminals de que disposa l’entitat.

Esquema contextual del projecte
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La Muntanyeta Bonavista: construïm el futur

L’any 2017 ha estat marcat per la modificació d’alguns aspectes del projecte La Muntanyeta Bonavista. 
Aquest nou centre que construeix la Fundació Privada La Muntanyeta, ens servirà per paliar la situació 
de col·lapse que patim als serveis de l’APPC i que ha de donar resposta a les necessitats actuals de 
l’entitat i a les seves famílies. Ja fa anys que el centre actual es troba al límit de la seva capacitat en tots 
els seus serveis. Amb aquest nou equipament al barri de Bonavista es podrà descongestionar la 
saturació actual que es pateix, sobretot en el serveis de residència i de centre ocupacional.

Durant el 2017 s’ha replantejat la planificació de la construcció, i s’ha decidit fer l’obra al complet, i 
descartar la planificació inicial per fases. D’aquesta manera, es finalitzarà tota l’obra al mateix temps, 
per no ocasionar molèsties a les persones usuàries que puguin accedir a les places de la planta baixa, 
que seran les primeres que s’habilitaran. 

La constructora que du a terme els treballs és Carbonell Figueras. Segons el calendari previst, les obres 
estaran finalitzades durant el darrer trimestre del 2019. Quan finalitzin, es traslladaran els serveis de 
centre ocupacional i residència al nou equipament del barri de Bonavista, que tindrà capacitat per 
a una cinquantena de persones al centre ocupacional i tindrà 60 places de residència.

La remodelació d’aquest antic institut, cedit a la Fundació La Muntanyeta, es du a terme gràcies a 
les subvencions de projectes d’inversió de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, i del Pla de Prioritats de Fundació ONCE. També donen suport al projecte la 
Generalitat de Catalunya, l’Obra Social La Caixa i UNEF. Al mateix temps, s’està treballant per aconse-
guir noves línies de finançament, tant del sector privat com públic.

Estat de les obres del nou equipament La Muntanyeta Bonavista
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Per norma general, la resposta és magnífica, 
perquè habitualment tenen la idea 

preconcebuda que les persones amb paràlisi 
cerebral estan molt més limitades del que ho 
estan en realitat. Quan els expliquem totes 

les activitats que fem, es queden bocabadats 
de manera molt positiva.  
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Xerrades de sensibilització amb joves

Les xerrades de sensibilitació amb joves o altres col·lectius és un dels projectes que creix any rere any. 
El 2017 ha destacat perquè el tutors de diferents estudis s’han adonat dels beneficis que aporta aques-
ta experiència als seus alumnes. Així doncs, cada vegada hi ha més centres d’estudis que han inclòs La 
Muntanyeta com una visita obligada dins del seu pla d’estudis.

Durant el 2017 s’han realitzat 16 xerrades, per un total de 363 persones. La majoria s’han realitzat a 
les nostres instal·lacions, però ens hem desplaçat sis vegades per anar a altres indrets. El perfil dels 
assistents és molt ampli, des de persones que treballen en l’àmbit sanitari, fins a treballadors socials, 
estudiants d’educació especial... L’edat dels assitents també és molt diversa, i va des dels 18 als 65 anys.

“Penso que aquesta tasca és primordial per al nostre futur. Que entitats com la nostra obrin les se-
ves portes a la gent pot ajuda a fer canviar la mentalitat de les persones, per fomentar la nostra in-
clusió social. Però si volem aspirar a tenir aquest futur, el partit s’ha de començar a jugar ara mateix. 

De cara al 2018 vull aconseguir que les xerrades siguin més dinàmiques i participatives, també 
estaria molt bé que això servís perquè la gent es conscienciés de que tothom pot fer molt per la 
inclusió social de totes les persones, si es té una mentalitat constructiva.”

Raúl Iván Perales, coordinador de les xerrades de sensibilització a l’APPC  

363
persones han 

assistit en alguna 
xerrada

Fins a
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Comunicació i impacte social

A l’APPC treballem per donar resposta i cobertura a les famílies i a les persones amb paràlisi cerebral, 
però també dediquem esforços a donar a conèixer la paràlisi cerebral entre la ciutadania, i difondre 
la tasca que es realitza en el si de l’organització. L’any 2017 ha estat ple d’accions que ens van oferir una 
bona projecció i impacte social, sobretot en el nostre entorn més proper. Per tal d’assolir notorietat i 
rellevància social la comunicació és fonamental, i per això disposem de diverses eines de difusió per 
arribar al màxim de públic possible.

Comunicació externa

Durant el 2017 hem consolidat la presència mediàtica respecte l’any anterior. S’han aconse-
guit gairebé 200 impactes en mitjans de comunicació d’àmbit local i també català. Hem 
guanyat presència a les xarxes socials Facebook i Twitter, que s’han consolildat com a canal 
de comunicació externa. També hem seguit endavant amb La veu de La Muntanyeta, un 
espai propi mensual a Tarragona Ràdio que s’emet el primer dimecres de cada mes.

Subscriu-te al nostre butlletí a la pàgina web www.appctarragona.org

Comunicació interna

Hem consolidat l’ús del correu electrònic per a comunicar-nos amb el col·lectiu intern del 
nostre centre: els professionals, les famílies i els voluntaris. També els seguim informant amb 
un butlletí intern mensual que s’edita en dos formats: electrònic i en paper. No obs-
tant això, volem explorar noves estratègies de comunicació interna per facilitar el contacte i 
l’intercanvi d’informacions d’interès per al col·lectiu de l’entitat, ja que la millora de la comu-
nicació interna és un dels objectius estratègics que ens hem marcat.

La Veu de La Muntanyeta és un espai 
radiofònic propi que s’emet cada 

primer dimecres de mes, en directe, a 
Tarragona Ràdio. L’espai es va posar en 

marxa al maig del 2016 i ens permet 
apropar la nostra realitat a la ciutadania.

Seguidors a Facebook
La Muntanyeta Tarragona

3.396
Seguidors a Twitter
@APPCTarragona

1.496
Visites a la pàgina web 

www.appctarragona.org

7.339
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L’àrea de captació de fons

Al 2017 s’han realitzat canvis organitzatius que, entre d’altres, han servit per potenciar i enfortir l’àrea 
de captació de recursos. El nostre objectiu és garantir el millor servei a les persones ateses al nostre 
centre, i per aconseguir-ho és fonamental disposar de tots els recursos necessaris.

A continuació, detallem les aportacions aconseguides durant el 2017:

Entitat Projecte Import concedit
Ajuntament de Cambrils Teràpies a l’estiu 700,00€
Ajuntament del Morell Teràpies a l’estiu 600,00€
Ajuntament de la Pobla de 
Montornès

Teràpies a l’estiu 800,00€

Ajuntament de Tarragona Teràpia Assistida amb Animals + Servei 
de suport i promoció a la integració per a 
persones amb greus afectacions sensorio-
psicomotrius

26.000,00€

Ajuntament de Tarragona Sortides per a persones amb paràlisi 
cerebral

2.000,00€

Ajuntament de Vallmoll Teràpies a l’estiu 522,00€
Ajuntament de Vila-rodona Teràpies a l’estiu 300,00€
Aki Bricolaje Altafulla Mercadet solidari 461,85€
Consorci d’Aigües de Tarragona Hidroteràpia 5.000,00€
Costa Daurada Càtering Caminada solidària 150,00€
Dow Chemical Boccia, esport adaptat 3.000,00€
Fundació Privada Mútua Catalana Teatre: teràpia i lleure a través de l’actuació 3.000,00€
Generalitat de Catalunya Treballant pel benestar dels infants amb 

paràlisi cerebral: tractaments terapèutics
4.000,00€

Instrumentación, Ingeniería y 
Sistemas

Caminada solidària 1.000,00€

Lear Corporation Caminada solidària 4.000,00€
Port Solidari Estimulació sensori-perceptiva a través de 

l’aigua
2.553,60€

Repsol Química, S.A. Calendari solidari 3.900,00€
Tennis Tarragona Torneig pàdel solidari 530,00€
Vopak Terquimsa Sortides, convivències i integració social 

de les persones amb paràlisi cerebral
2.000,00€
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Dades econòmiques

Les dades econòmiques de l’entitat, auditades per Codex Auditors SLPU, es recullen en la corresponent 
memòria econòmica. A continuació, es presenta la informació més rellevant dels comptes del 2017.

Exercici 2017 APPC

Despeses: 2.938.679,94€ 

Distribució de les despeses:

Ingressos: 2.940.160,39€

Procedència dels ingressos:

0,05%6,20%

84,59%

7,79%

1,22%

0,14%

Ajust concedits i altres despeses

Aprovisionaments

Despeses de personal

Altres despeses d'explotació

Amortització de l'immobilitzat

Despeses financeres

81,39%

3,00%

0,75%
8,20%

5,46%

1,21%

Generalitat de Catalunya

Administracions Locals

Administració Estatal

Ingressos socis i usuaris

Col·laboracions Entitats i empreses

Altres ingressos



Tu també ens pots ajudar a construir el futur de les 
persones amb paràlisi cerebral!

Pots fer-te voluntari
Pots fer un donatiu puntual

Pots fer-te soci i amic de La Muntanyeta
Pots proposar-nos activitats de sensibilització

Pots fer difusió de tot el que fem entre els teus contactes
Pots participar en les activitats solidàries que organitzem
Pots apuntar-te a Teming i col·laborar amb 1 euro al mes

Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona
c/ Muntanya de Sant Pere, s/n 43007 Tarragona - 977217604 - www.appctarragona.org

Aquesta fotografia i la de portada estan realitzades per la fotògrafa Cristina Aguilar


