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Plegats, fem els somnis realitat      
                     

           Rosa Rizo

                  Presidenta de l’APPC

Quan fem la memòria de l’any que hem deixat enrere, fem un exercici de reflexió i balanç de tot el que 
hem viscut, dels encerts i de les dificultats, dels progressos i dels reptes que encara ens queden per 
endavant.

L’any 2018 l’hem viscut de manera molt intensa. Ha estat un any de consolidar canvis que havíem iniciat 
al 2017, per avançar cap a una gestió més àgil i eficaç de la nostra entitat. I per treballar l’excel·lència i la 
professionalitat, amb l’objectiu d’obtenir, ben aviat, un segell que ens certifiqui la qualitat dels nostres 
serveis.

Però per aconseguir aquests objectius, hem de remar plegats en la mateixa direcció. Hem de perseguir 
tots els mateix horitzó, i mirar endavant, i caminar en pas ferm i decidit cap als nostres somnis, per fer-
los realitat.

Per això, per encarar els reptes que tenim per endavant i que ens entusiasmen, perquè fa molt temps 
que els perseguim, necessitem la implicació i participació de tothom que vulgui un futur millor per a 
les persones amb paràlisi cerebral.

El somni del nou centre La Muntanyeta Bonavista serà una realitat ben aviat. No obstant això, cons-
truir aquest futur no és fàcil, i requereix un gran esforç de tots plegats. És per aquest motiu que, des 
d’aquestes línies, aprofito per encoratjar a tothom que ens llegeixi, a fer pinya per La Muntanyeta. Ho 
tenim a tocar, estem a punt de fer l’aleta d’aquest castell de gamma extra, i ara hem de ser forts i no 
defallir.

Gràcies als amics i col·laboradors que hi sou sempre, als que ens heu conegut fa poc i us heu su-
mat a la nostra causa recentment, i als que us hi sumareu ben aviat. Entre tots aconseguim l’alegria, 
l’entusiasme i l’empenta que sempre ens ha caracteritzat. Amb l’objectiu de construir plegats el futur 
de les persones amb paràlisi cerebral.
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L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) 

L’APPC desenvolupa qualsevol 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 resi-
dencial, inserció social i laboral, gaudiment de l’oci i temps de lleure i tot allò que permeti el seu desen-
volupament 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 durant l’any 2018 va ser:

Presidenta: Rosa Maria Rizo Solanes   Vocal: Federico Solanes Masdeu
Vicepresidenta: Maria Rosa Gasol Vallvé  Vocal: Raúl Iván Racionero Perales
Secretari: José Maria Cabré Mañe   Vocal: Salvador García Ramírez
Tresorer: José Vicente Pedregal Gil   Vocal: Jeronimo Pastor Masague
Vocal: Clara Isabel Guerrero Barroso   Vocal: Luzdivina Benito Perucho
Vocal: Joana Compte Anguera    Vocal: Francisco José Cristobal Arranz
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El 2018 ha destacat per...

Per ser un any de canvi, on s’han iniciat nous procediments a l’hora de treballar.

La introducció de l’ús del programa TSAD, per tal de valorar a les persones usuàries i també per 
registrar les tasques que realitzen els professionals.

Un canvi en l’empresa de cuina. Hem canviat al servei de càtering amb l’empresa Càtering Costa 
Daurada.

Comptar amb una nova farmàcia proveïdora, la Farmàcia Esther Fernández. S’ha canviat el format 
de l’emblistat de la medicació diària, de manera que és més eficient i es facilita l’administració.
 
Continuar oferint un bon servei individualitzat a cada alumne, per tal de treballar cap a la seva 
màxima autodeterminació. 

... i també hem millorat en...

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

Esdevenir una entitat cardioresponsable, amb l’adquisició i instal·lació d’un desfibrilador.

Curs de formació “Adiós quejas, Hola soluciones”.

Curs de formació “Estimulació musical”, amb Damaris Gelabert.

Formació en disfagia, tant presencial com una formació on-line.

Formació de tota la plantilla del centre en riscos laborals.

Formació en autodeterminació en la infància.

Compartir coneixement i aprendre nous mètodes de treball amb el programa Talento ASPACE.

Adquisició de material de Boccia.

Per al 2019 ens proposem...

Formar a tot el personal en disfàgia , en Gestió física i emocional dels problemes de Conducta, així 
com la utilització del DEA.

Treballar amb la gerència de l’Institut Català de la Salut i Gestió i Prestació de Serveis Santiaris 
(ICS- GiPSS) per a que les visites de neurologia es realitzin al nostre centre.
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Plantejar nous projectes aprofitant els nous recursos i instal·lacions que ens oferirà el nou equipa-
ment La Muntanyeta Bonavista.

Iniciar relacions amb altres centres per oferir places del Servei de Taller Ocupacional.

Tirar endavant les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) aprovades pel claus-
tre i pel consell escolar, per tal de treballar cap a una millor convivència entre els diferents agents 
que conformen l’escola La Muntanyeta.

Treballar pel decret d’Inclusió, sense perdre de vista que la nostra escola ofereix un servei total-
ment especialitzat als alumnes amb paràlisi cerebral o patologies afins.

Seguir treballant per la implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la ISO 9001:2015, 
amb l’objectiu final d’ assolir una certificació de qualitat de serveis ISO 9001 l’any 2020.

Afavorir l’empoderament personal de totes les famílies i les persones usuàries.

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

Les teràpies i activitats al nostre centre

     

 
             Hipoteràpia      Teràpia Assistida amb Animals             Musicoteràpia
        

     Innovació tecnològica         Teràpies d’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 presta-
ció del servei d’educació de Catalunya corresponent a l’educació especial. La Generalitat de Catalunya 
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 2018, l’escola ha atès un total de 45 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. Durant 
el curs 2017-18 es van matricular tres nous alumnes. 

L’equip de professionals està format per vuit mestres, vuit educadors, cinc fisioterapeutes, una pe-
dagoga i tres logopedes (una d’elles amb jubilació parcial). També comptem amb cinc monitors que 
realitzen tasques de transport matinal, 11 monitors d’esbarjo i 16 monitors de menjador.

Activitats i sortides durant el 2018

Hem realitzat diverses sortides i excursions per tal de facilitar al nostre alumnat experiències per a 
l’aprenentage i participació de l’entorn. 

Com ja fa una colla d’anys, participem en la celebració del Dia escolar de la no violència i la Pau, el 
DENIP. Dues persones del claustre es van reunir amb les altres escoles de Tarragona per tal que el 30 
de gener de 2018 es pogués realitzar una trobada escolar amb un missatge molt clar: educació per la 
tolerància, la solidaritat, el respecte als Drets Humans, la no violència i la pau.

També hem organitzat dos torns de colònies durant el mes d’octubre a l’Hospitalet de l’Infant, du-
rant els quals els alumnes han gaudit d’uns dies lúdics. En aquest municipi també hi hem realitzat tres 
sortides per gaudir de les seves piscines municipals, gràcies al conveni que mantenim entre la nostra 
entitat i el Patronat d’Esports de l’Hospitalet de l’Infant.

Hem realitzat diverses sortides, com a Port 
Aventura, ja que gràcies a l’ambientació del 
parc per èpoques i estacions, podem comple-
tar el treball de l’aula. També hem anat a Dia 
de Granja. La granja escola ofereix als nostres 
alumnes un entorn immillorable per conèixer 
diferents espècies, tocar-les, alimentar-les... Tot 
això complementat per l’explicació de les moni-
tores. Aquesta excursió es va realitzar gràcies a 
la subvenció del transport del Consell Comarcal.

D’altra banda, hem mantingut un intercanvi 
amb l’escola Marcel·lí Domingo per realitzar 
un mural inspirat amb la primavera ple de mis-
satges d’unió entre les dues escoles. Les sortides faciliten experiències per a l’aprenentatge.
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Els projectes destacats del 2018

Transformació digital a través de la música

Amb aquest projecte es treballen les lletres de 
cançons amb aquelles persones que vulguin 
expresar els seus sentiments i pensaments a 
través de la música. A més, es realitza una tas-
ca de creació i producció musical per posar 
música a les cançons.

Tot plegat, amb l’objectiu de crear un grup 
musical que pugui presentar els propis tre-
balls de les persones del nostre centre.

Aquest projecte es pot desenvolupar gràcies 
a diferents tecnologies que faciliten la par-
ticipació activa de les persones amb paràlisi 
cerebral. A més, també busquem noves siner-
gies amb comunitats de makers de Tarragona 
que vulguin participar amb el seu coneixe-
ment en aquest projecte.

Exploradors digitals

Les persones amb dèficit motriu necessiten 
dels serveis que els ofereixen les aplicacions 
mòbils per incrementar la seva autonomia 
personal. La majoria de solucions d’accés exis-
tents requereixen accessoris externs o tenen 
funcionalitats molt limitades.

Per això hem participat en el projecte Explora-
dors digitals, per validar tres aplicacions i veu-
re si són útils: Ease Touch, Ease Mouse i Ease 
Joystick. 

Amb aquestes proves, hem pogut testar les 
aplicacions i aportar propostes de millora, 
juntament amb els participants del projecte 
de la Fundació Aspace Catalunya i la Federa-
ció Espanyola de Parkinson. 

Hem provat les aplicacions i hem fet 
propostes de millora perquè siguin útils.

AP/PC, el grup de rock de La Muntanyeta, 
en una de les primeres actuacions a l’escola.
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El centre ocupacional Gresol

El centre ocupacional Gresol manté un contracte amb el Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies per a la prestació de la gestió, en règim de concert, de 34 places de centre ocupacional per 
persones amb discapacitat intel·lectual. Durant l’any 2018 hi han assistit 34 usuaris, el número màxim 
de la capacitat registral que té actualment el centre. Són persones 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 format per 14 persones.

Activitats i sortides durant el 2018

Al llarg de l’any 2018 hem programat diverses sortides i activitats d’inclusió i participació social. Amb 
l’activitat de sortides, es treballa l’autogestió, ja que es té amb compte els interessos de les persones 
usuàries, i són elles les que escullen els diferents tipus d’activitats que volen realitzar.

Algunes de les sortides més destacades són les que realitzem a la tardor, per anar a buscar bolets. 
Quan arriba el bon temps, també fem sortides a la platja. I com ja és tradicional, realitzem vols amb 
avioneta a l’aeroport de Reus.

Durant el 2018 vam organitzar dos torns de colònies. Per una banda, vam anar amb un grup de persones 
a Solsona. D’entre les diverses activitats que vam realitzar aquells quatre dies, destaca l’experiència al 
Zoo del Pirineu, a Port del Compte. L’altre torn de colònies va ser a Xerta.

Altres activitats que hem realitzat és el projecte de participació comunitària amb el Col·legi Joan 
Roig. Hi participen 18 alumnes de 4t d’ESO, amb els quals hem arreglat l’hort del centre ocupacional.

El 2018 també destaca l’actuació del nostre grup escènic, Al Trot Teatre, al centre penitenciari Mas 
d’Enric, on van presentar el seu espectacle Camins forçats, en el marc dels programes de tractament i, 
concretament, dels tallers de teatre que es realitzen al centre penitenciari.

Amb les sortides es treballa l’autogestió de les persones usuàries del centre ocupacional.
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Els projectes destacats del 2018

Campionat de Catalunya de Boccia a La Pobla de Mafumet

Al mes de maig vam celebrar el Campionat 
de Catalunya de Boccia a La Pobla de Ma-
fumet. Juntament amb el CEPACET, el Club 
Esportiu de La Muntanyeta, i amb el suport 
de l’Ajuntament de La Pobla i Dow Chemi-
cal Iberica, vam organitzar aquest esdeve-
niment que ens va permetre donar a conèi-
xer aquest esport paralímpic i apropar-lo al 
nostre territori.

Hi van participar set club esportius, i fins a 
21 esportistes d’arreu de Catalunya es van 
donar cita al campionat, on es van poder 
veure els millors boccieros catalans, que 
van cloure amb aquesta competició la tem-
porada de la Boccia catalana.

Exposició Llibertats artístiques

L’activitat artística al taller ocupacional 
va ser intensa durant l’any 2018, ja que 
es va realitzar una mostra al Centre d’Art, 
al Tinglado 2 de Tarragona. L’exposició 
va encetar el nou projecte DiversArt que 
impulsa l’Ajuntament de Tarragona i que 
cada any comptarà amb la participació 
d’alguna de les entitats, escoles i centres 
d’ensenyament que treballen amb l’art 
com a mitjà d’expressió de les persones. 

Sota el títol “Llibertats artístiques”, les per-
sones usuàries del taller, així com l’equip 
de professionals, van presentar un seguit 
d’obres artístiques fruit del treball realitzat 
durant mesos. Els treballs es van realitzar 
amb diferents tècniques, segons les capa-
citats de cada una de les persones, que van 
trobar en l’art una forma d’expressió i co-
municació.

Al nostre canal de Youtube podeu veure com va ser el procés de creació artístic

9

Fins a 21 esportistes d’arreu de Catalunya es 
van donar cita al campionat

Les obres artístiques es van realitzar de 
manera conjunta i amb diferents tècniques
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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 2018 s’han atès els 23 residents amb plaça pròpia. A més a més, hem tingut 59 peticions 
per a la plaça de Respir, de les quals se n’han autoritzat i atès 43.

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 2018

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 60 sortides, gràcies al projecte subvencionat per l’IRPF amb càrrec a la Generalitat de Catalunya. 
Hem anat a gaudir d’exposicions i festes de la ciutat de Tarragona, també hem visitat poblacions pro-
peres, i hem fet diverses sortides a Port Aventura.

També, com cada any, s’ha fet una convivència de tres dies fora de la llar habitual. En aquesta oca-
sió, va tenir lloc a la casa de colònies l’Illot Gran, a cinc quilòmetres de Vilafranca del Penedès. Es van 
realitzar del 3 al 6 de setembre

Hem fet una convivència de tres dies fora de la llar habitual.
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Els projectes destacats del 2018

Consolidació de les visites de la metgessa rehabilitadora

Com a projecte conjunt amb 
l’empresa Gestió i Prestació de 
Serveis Sanitaris (GiPSS), aquest 
2018 hem consolidat les visites 
de la metgessa rehabilitadora. 
Una iniciativa que ja vam iniciar 
l’any passat, i que hem conti-
nuat amb la doctora Moñivas de 
GiPSS.

Se segueixen fent les consultes, 
les receptes de material ortopro-
tèsic (PAO), les entrevistes amb 
les famílies i els controls de re-
habilitació i ortopèdia, sense el 
desplaçament  de les famílies a 
consultes externes.

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

Un altre projecte que hem con-
solidat al 2018 és el de Sortides, 
gràcies a la subvenció de l’IRPF 
que ens permet cobrir la necessi-
tat d’interrelació del nostres resi-
dents amb la societat.

Hem realitzat un total de 60 sor-
tides, des de finals d’abril fins al 
mes d’octubre. Amb la subven-
ció es van poder contractar a 
tres persones com auxiliar tècnic 
educatiu exclusivament per a re-
alitzar les sortides els dilluns, di-
mecres i divendres.

S’ha procurat respectar els dies de sortida, si bé es cert que hi ha hagut sortides programades 
que per condicions meteorològiques o altres no s’han pogut realitzar. La diferència respecte 
a l’any 2017 és que no s’han programat sortides els caps de setmana, ja que era molt dificul-
tosa la seva realització.

GiPSS dóna suport assistencial a l’APPC des de 
l’any 2009, amb un equip multidisciplinari que 

desenvolupa la seva tasca al centre.

Hem realitzat un total de 60 sortides des de 
l’abril fins a l’octubre.
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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 18 tramitacions.
• Sol·licitud del Títol de Família Nombrosa, dues demandes tramitades.
• Sol·licitud d’orientació i accés a servei de centre ocupacional, amb una tramitació.

Durant l’any 2018, algunes famílies de l’APPC amb necessitats tècniques, es van poder acollir a la sub-
venció de Productes de suport per a menors de 65 anys promoguda per Creu Roja i finançada per la 
Diputació de Tarragona. Es van realitzar 11 demandes de les quals 8 van estar aprovades.

També s’han tramitat els següents ajuts:
• Sol·licituds d’ajuts als alumnes amb necessitats educatives especials (2017/18) de caràcter ge-
neral. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. De les 44 beques tramitades, se’n van acceptar 35.
• 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 40.300,00€.
• 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 d’11.839,13€.
• 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 (2017/18) va atorgar 15.175,00€
• En el marc del Conveni d’Atenció Especial, l’APPC signa amb la ONCE i Fundación ONCE un 
conveni per un import total de 23.450,10€.

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 (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 4 nous processos 
d’Incapacitació i Tutela amb resolució positiva. Per una altra part, i també sota conveni amb el Col·legi 
d’Advocats de Reus i Col·legi de Procuradors de Reus, es sol·licita 1 nou procés d’Incapacitació i Tutela.
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Activitats destacades del 2018

Projecte de Respir Familiar

Ja fa anys que l’APPC porta a terme aquest projecte, sempre amb un creixement sig-
nificatiu. Durant l’any 2018,l’Àrea de Treball Social ha arribat a recollir 66 demandes, 
des les quals 47 han estat ateses.

Projecte de Personal de Suport i Acompanyament ofert per Dincat

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

Taller de famílies

Durant l’any 2018, 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 maig de 2018. Es va portar 
a terme la següent formació gratuïta:

• “Eines per al benestar: estratègies per a sentir-se bé”. Taller a càrrec d’Àngels 
Ponce. Hi va haver 10 assistents i va rebre una puntuació de 5 sobre 5.

Esperem poder continuar adherir-nos a aquest programa per a l’any vinent.

Iniciatives a càrrec de l’APPC

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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La Responsabilitat Social de l’APPC

Com agents socials del territori, realitzem diverses accions en benefici de la nostra comunitat i entorn 
més proper. La nostra responsabilitat social l’exercim des de diversos àmbits, com agents formadors 
d’estudiants, amb xerrades de sensibilització sobre la paràlisi cerebral, o fins i tot en col·laboració amb 
altres entitats socials o ONG.

Sensibilitzem per millorar la inclusió social

Les xerrades de sensibilitació amb joves o altres col·lectius és un dels projectes que creix any rere any. 
El 2018 ha destacat perquè el tutors de diferents estudis s’han adonat dels beneficis que aporta 
aquesta experiència als seus alumnes  Aquesta activitat ajuda als joves a conèixer una altra realitat 
i d’aquesta manera poden arribar a ser més tolerants amb les diferències. Ens satisfà saber que 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 2018 s’han realitzat 15 xerrades, per un total de 229 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.

“Espero que la tasca que fem serveixi 
perquè la gent es conciencïi que, amb una 

mentalitat constructiva, tothom pot fer molt 
per la inclusió social de totes les persones”.

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

229
persones han 

assistit en alguna 
xerrada

Fins a
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Som entitat formadora

Tenim convenis per a realitzar pràctiques professionals al 
nostre centre amb diverses institucions educatives del terri-
tori. Això permet que els estudiants dels àmbits social i edu-
catiu puguin formar-se gràcies al suport i acompanyament 
dels professionals de l’APPC.

L’activitat formativa al nostre centre és intensa en l’àmbit 
de pràctiques curriculars, fet que aporta beneficis tant a 
l’estudiant com a la mateixa entitat, que té l’oportunitat 
de contribuir a una formació adequada i orientada cap a 
l’anteció a la discapacitat en els futurs professionals de les 
disciplines socials i educatives.

Els alumnes que opten per fer les pràctiques dels seus estu-
dis a l’APPC procedeixen de diferents centres formatius del 
territori, com l’Institut Vidal i Barraquer de Tarragona, el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya o la Universitat Rovira i Virgili, 
entre d’altres.

Col·laborem amb altres ONG

Sempre que en tenim ocasió, generem sinergies i col·laborem amb altres ONG o entitats socials del 
territori, en tot allò que està al nostre abast.

Durant l’any 2018, hem col·laborat amb la Fundació Vicente Ferrer, a la qual hem donat material orto-
pèdic i de fisioteràpia que ja no utilitzem. En aquesta ocasió, vam fer entrega de set cadires infantils 
plegables, dues cadires infantils elèctriques, tres bipedestadors i una llitera, entre d’altres.

Així mateix, mantenim correspondència amb infants de l’Índia, atesos per aquesta mateixa fundació, 
de manera que alguns dels alumnes del nostre centre poden relacionar-se i conèixer infants hindús 
gràcies a les cartes que s’intercanvien al llarg del curs.

Com viuen l’experiència, els estudiants?

“Treballar amb tots vosaltres em fa ser millor persona, estic més plena d’alegria al veure que puc 
ajudar d’alguna manera.”

“Crec que la gent encara no és conscient de la importància que tenen entitats com aquesta. Conèi-
xer-les et canvia totalment la manera de raonar i veure les coses. Tothom té les seves capacitats, 
siguin les que siguin.”

“Ens emportem valors com l’empatia, així com podem veure totes les infinites capacitats de cadas-
cuna de les persones usuàries.”
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La Muntanyeta Bonavista: construïm el futur

L’any 2018 hem seguit treballant, de la mà de la Fundació Privada La Muntanyeta, en el futur centre 
d’atenció integral a les persones amb paràlisi cerebral, La Muntanyeta Bonavista. El nou equipament 
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 centre al barri de Bonavista es podrà 
descongestionar la saturació actual que es pateix, sobretot en el serveis de residència i de centre ocu-
pacional.

Durant el 2018 han seguit les obres de construcció, segons el replantejament realitzat al 2017. La 
constructora que du a terme els treballs és Carbonell Figueras. Segons el calendari previst, les obres 
estaran finalitzades durant el primer semestre del 2020. 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’IRP, que actualment gestiona 
la Generalitat de Catalunya. També donen suport al projecte el Pla de Prioritats de Fundació ONCE, 
l’Obra Social La Caixa i UNEF. Al llarg del 2018, els esforços s’han centrat en la captació de recursos per 
a la construcció del centre, i altres institucions i empreses han donat el seu suport al projecte, com 
per exemple l’Ajuntament de La Canonja o Bankia, entre d’altres. Aquest 2019, seguim treballant per 
aconseguir noves línies de finançament, tant del sector privat com públic.

Les obres del nou equipament La Muntanyeta Bonavista avancen a bon ritme.
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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 i sensibilitzar la ciutadania sobre la paràlisi 
cerebral. L’objectiu és que es conegui la tasca que es realitza en el si de l’organització. L’any 2018 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 2018 hem consolidat la presència mediàtica respecte l’any anterior. S’han aconse-
guit 158 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 co-
municació externa. També hem consolidat l’espai mensual La veu de La Muntanyeta, que 
s’emet a Tarragona Ràdio 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

3.632
Seguidors a Twitter
@APPCTarragona

1.635
Visites a la pàgina web 

www.appctarragona.org

10.011
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L’àrea de captació de fons

Al 2018 s’han consolidat els canvis organitzatius 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 2018:

Entitat Projecte Import
concedit

Ajuntament de Cambrils Teràpies a l’estiu 659,15€
Ajuntament del Morell Teràpies a l’estiu 600,00€
Ajuntament de la Pobla de 
Montornès

Teràpies a l’estiu 300,00€

Ajuntament de Tarragona Teràpia Assistida amb Animals + Servei de 
suport i promoció a la integració

26.000,00€

Ajuntament de Tarragona Sortides per a persones amb paràlisi cerebral 2.233,80€
Ajuntament de Vallmoll Teràpies a l’estiu 548,50€
Ajuntament de Vila-rodona Teràpies a l’estiu 300,00€
Cargill Beques menjador, transport i teràpies per a 

famílies en situació de risc social
3.000,00€

Consorci d’Aigües de Tarragona Hidroteràpia 5.000,00€
Dow Chemical Boccia, esport adaptat 3.000,00€
Ematsa Hidroteràpia 3.000,00€
Fluor Caminada solidària 2.600,00€
Fundació Privada Mútua Catalana Teatre: teràpia i lleure a través de l’actuació 3.000,00€
Fundación Juan Peran-Pikolinos Boccia, esport adaptat 500,00€
Generalitat de Catalunya Treballant pel benestar dels infants amb 

paràlisi cerebral: tractaments terapèutics
4.000,00€

Generalitat de Catalunya 
(subvencions a càrrec de l’IRPF)

Inclusió i autodeterminació: activitats 
culturals i pedagògiques

9.800,00€

Generalitat de Catalunya 
(subvencions a càrrec de l’IRPF)

Integració social: ampliació i continuació 
activitats d’estiu

10.200,00€

Generalitat de Catalunya (COSPE) Fomentem l’accessibilitat 2.549,29€
Lear Corporation Caminada solidària 1.000,00€
Neumáticos Soledad Boccia, esport adaptat 500,00€
Obra Social La Caixa Beques menjador, transport i teràpies per a 

famílies en situació de risc social
17.000€

Obra Social La Caixa Millora de l’equipament del centre de paràlisi 
cerebral La Muntanyeta

16.000€

Obra Social La Caixa Servei residencial d’urgència per a persones 
amb paràlisi cerebral

17.000€
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Port Solidari Sortides, convivències i integració social de 
les persones amb paràlisi cerebral

3.000,00€

Repsol Química, S.A. Calendari solidari 3.000,00€
Tarraco Center Caminada solidària 1.500,00€
Vopak Terquimsa Sortides, convivències i integració social de 

les persones amb paràlisi cerebral
2.000,00€

Altres entitats i empreses que han col·laborat perquè l’APPC pugui assolir els seus fins socials són 
Canon (1.200€), l’Associació de treballadors de Repsol (1.600€), Yzaguirre (268€), l’Ajuntament de La 
Pobla de Mafumet (3.335€), el Club Gimnàstic de Tarragona (1.775€), l’Associació Amics Colla Jove Xi-
quets de Tarragona (800€), la Confraria de Pescadors de Tarragona i Peix Blau (1.890€), l’Associació de 
Veïns Tarraco (4.145€), Bailaimet (1.680€), Teatre La Sala El Morell (790€), l’Associació de Veïns Molnàs-
Solimar (555€), Shell (10.000€), Federació de Penyes Barcelonistes (600€), Uneo Desarrollo (1.855€), 
Rusc Produccions (1.000€).

Dades econòmiques

El conjunt de les dades econòmiques de l’entitat, auditades per Codex Auditors SLPU, es recullen en la 
corresponent memòria econòmica. A continuació, presentem un resum dels comptes del 2018.

Despeses: 2.885.052,36 €  Distribució de les despeses:

Ingressos: 2.886.166,91 €  Procedència dels ingressos:

AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES 0,02%

APROVISIONAMENTS 5,59%

DESPESES DE PERSONAL 85,82%

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIO 7,85%

AMORTITZACIO DE L'IMMOBILITZAT 0,62%

DESPESES FINANCERES 0,10%

GENERALITAT DE CATALUNYA 78,75%

ADMINISTRACIONS LOCALS 2,98%

ADMINISTRACIO ESTATAL 0,91%

INGRESSOS SOCIS I USUARIS 8,38%

COL·LABORACIONS ENTITATS I EMPRESES 7,27%

COL·LABORACIONS PARTICULARS I ALTRES INGRESSOS 1,71%



Tu també pots 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


