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Aida’t i t’aidaré      
                     

           Rosa Rizo

             Presidenta de l’APPC

La societat en general, al nostre col·lectiu ens anomena famílies amb nois discapacitats, di-
ferents, especials, o amb altres capacitats. Certament, anem millorant amb el pas del temps, 
cada vegada els noms són més integradors.

Per a ser alguna d’aquestes famílies no calen mèrits ni ho tria ningú, t’hi trobes i prou, has 
d’assimilar la situació i tirar endavant convivint amb les dificultats i els èxits del dia a dia, que 
s’intenten portar de la millor manera, traient-nos sovint de la zona de confort i convertint-
nos a vegades en una mena de súper herois fent-nos treure unes forces i habilitats que mai 
haguéssim pensat que podríem tenir...

Però malgrat tot això, la família Muntanyeta no deixa d’ésser “normal”, ja que discapacitats 
d’alguna manera ho podem ser tots! No som l’únic col·lectiu que té dificultats, si mirem al 
nostre entorn o una mica més enllà, trobem gent de tota mena que per una cosa o altra la 
seva vida tampoc no és un jardí de roses: des de guerres, problemes racials, maltractaments, 
accidents  o el que a nosaltres ens puguin semblar petites coses sense importància i que a algú 
li pot representar un gran problema.

Per a que tot ens pugui ser més planer, cal posar-se en marxa no només individualment, que és 
imprescindible i ja ho donem per fet, sinó també en l’àmbit associatiu. No pas per plànyer-se, 
sinó per anar fent comunitat, poder donar a conèixer a tota la gent els nostres èxits i expli-
car les nostres mancances per mirar de trobar solució en aquests moments que els recursos 
públics estan a la baixa.

Sabem que hi ha moltes persones al nostre voltant que estan interessades en col·laborar amb 
nosaltres, ja sigui com a voluntaris oferint-nos el seu temps o participant en petites aporta-
cions econòmiques, com per exemple el projecte de microdonacions Teaming que tenim per 
La Muntanyeta i que s’ha posat en marxa des de fa un temps, en el que us convido a participar 
a vosaltres i també a les vostres famílies i amics.

Per tant, us encoratjo a seguir endavant i a posar-nos tots junts en marxa... Sempre podem 
trobar alguna cosa per poder fer o col·laborar en la que siguem molt bons!

Per això cal fer-li cas al vell refrany popular: Aida’t i t’aidaré.
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L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (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 famí-
lies. Actualment l’APPC gestiona i és la titular de tres serveis:

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

La Junta Directiva
 

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

La Junta va ser reelegida per unanimitat en l’Assemblea general celebrada el 19 de juny del 2015.
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El 2015 ha destacat per...

L’elaboració del Pla Estratègic de l’entitat per als propers anys 2016-2020.

Consolidar l’activitat esportiva i participar en competicions oficials de Boccia.

Impulsar campanyes de sensibilització realitzades per les mateixes persones del centre.

Incrementar el nombre de sortides i activitats externes.

Consolidar el projecte d’Autogestió i Autodeterminació amb els professionals, amb els 
quals s’ha treballat el projecte davant dels dubtes que pot generar una nova forma de 
treballar.

Potenciar la cohesió de grup entre els usuaris de la Residència Trèvol, amb diverses mo-
dificacions orientades al projecte d’Autogestió i Autodeterminació.

La consolidació del grup de voluntaris i la creació d’un crup de treball interdisciplinari 
per a la gestió del voluntariat.

Les retallades indiscriminades tant a les entitats del tercer sector com a les famílies. 
L’APPC ha implementat molt esforç per mantenir la qualitat dels serveis.

L’inici de les obres del nou equipament La Muntanyeta Bonavista.

... i també hem millorat en...
 

Reposició de diversos elements i materials de fisioteràpia i de material de cuina, men-
jador i parament de la llar.

Adquisició i reposició d’equipament informàtic i ampliació del cablejat i xarxa interna 
informàtica.

Desenvolupament del Pla de Voluntariat i incorporació de nous voluntaris.

Dotació d’una nova furgoneta adaptada.

Adquisició d’una pissarra digital.

Adquisició de nou equipament per a l’aula multisensorial: equip de so, fibres òptiques, 
botonera i dau interactiu, llitera i disc projector.

Condicionament i adequació dels banys de residència.

Renovació i reparació de la coberta de l’edifici residencial.

Renovació de la nova centraleta de mòbils.

Adquisició d’una nova rentadora industrial pel servei de bugaderia.

Promoció de la cohesió dels equips professionals amb la creació d’equips de reflexió 
per la millora continuada.

Formació de l’àmbit de l’Autodeterminació i l’Autogestió.
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Per al 2016 ens proposem...

Posar en marxa una nova formació en línia per als nous voluntaris

Promoure la comunicació interna entre les persones voluntàries i organitzar actes que 
les cohesionin com a grup.

Posar en marxa l’Escola Bressol inclusiva per a la intervenció en les edats primerenques 
dels infants que presenten greus trastorns del desenvolupament.

Acostar la informàtica a un nombre màxim de persones ateses.

Oferir més formació per a que els professionals tinguin les eines necessàries per reforçar 
l’aplicació d’Autodeterminació i Autogestió amb els residents.

Consolidar les accions necessàries per assolir els objectius del Pla Estratègic.

Programar activitats d’oci i d’aprenentatge per a totes les famílies i afavorir 
l’empoderament personal de totes les famílies i els nois atesos, especialment aquells 
que son més vulnerables i tenen més dificultats.

Implementar un nou programari de gestió integral.

Iniciar la Fase 1 de les obres del nou equipament La Muntanyeta Bonavista.

Les teràpies del nostre centre

     

         
       Hipoteràpia            Teràpia Assistida amb Animals        Musicoteràpia
        

  Innovació tecnològica        Teràpies a l’estiu

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 Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb concert educatiu de règim general 
per a la prestació del servei d’educació de Catalunya corresponent a l’educació especial. 
L’escola ha atès enguany 48 alumnes, procedents de Tarragona ciutat i de barris perifèrics, 
així com també d’altres municipis del Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Camp.

La Generalitat de Catalunya, 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 tra-
jectòria al servei de la rehabilitació física i sensorial d’alumnes amb paràlisi cerebral.

L’equip de professionals de l’escola està format per vuit tutors d’aula, vuit educadors, cinc 
fisioterapeutes, dues logopedes i una pedagoga. Pels serveis de menjador i pati comptem 
amb 16 monitors de menjador, 12 de pati i 4,5 de transport subvencionats pel Departament 
d’Ensenyament.

Activitats i sortides durant el 2015

Al llarg de l’any 2015 hem realitzat diverses sorti-
des i excursions. Hem visitat l’Hort de la Sínia, hem 
fet un taller de música al Conservatori de Vila-seca, 
hem passejat entre les paradetes de Nadal de Ta-
rragona, hem gaudit de les festes de Santa Tecla 
i de la festa major del Morell, i també hem anat al 
parc temàtic Port Aventura. Al mateix temps, tam-
bé hem rebut visites molt agradables, com la de 
l’Escola de Música del Morell o la dels Reis Mags, 
gràcies al Col·legi d’Advocats de Tarragona.

Enguany, no han faltat tampoc les colònies. N’hem 
fet dos torns durant el mes d’octubre, amb deu 
alumnes i deu monitors cadascun. Aquesta sortida 
de quatre dies l’hem realitzat a la casa de colònies 
de Xerta.

En l’àmbit professional, el nostre equip tècnic ha 
col·laborat en les VIII jornades “Interacciones Tera-
péuticas y educativas con animales”, que van tenir 
lloc a Salou al mes de juny, i hem rebut la visita 
de companys d’Aremi Lleida i ASPACE Navarra, en 
el marc del programa d’intercanvi de professionals 
que promou Confederación ASPACE. Per últim, hem 
fet un taller d’aplicació de les pissarres digitals per 
a tots els professionals de l’escola.  

A dalt, una sortida a Port Aventura, i a sota, 
una imatge de les colònies a Xerta
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Els projectes destacats del 2015

CuenTAteca Virtual

CuenTAteca Virtual és un projecte d’aplicació 
de les noves tecnologies que s’ha posat en 
marxa de manera transversal al centre du-
rant el curs 2015-2016. Està cofinançat per 
la Confederación ASPACE i Fundación Voda-
fone España, ja que ha estat premiat en el 
V concurs de projectes #ASPACEnet. El pro-
jecte es realitza conjuntament i de manera 
col·laborativa amb el Centro de Apoyo a la 
Integración (CAI) d’Aspace Oviedo.

Amb el conte sensorial personalitzat com a centre d’interès, i l’ús de la tecnologia de 
suport, les xarxes socials i aplicacions com aMiAlance i mefacylita, ambdues entitats 
han sumat esforços per a crear una biblioteca de contes sensorials virtual.

Fins al moment, s’ha treballat coordinadament entre professionals i alumnes de vàries 
aules i a la vegada amb professionals i usuaris d’Oviedo. Des de l’escola s’han buscat les 
imatges, àudios i altres recursos que s’han passat a Oviedo per a que facin el muntatge 
del conte i, un cop creat, ens l’enviïn per poder-lo explicar a tota l’escola.

Escola de famílies

Durant el mes de maig del 2015 es va po-
sar en marxa una escola de famílies amb 
l’objectiu de dur a terme unes jornades 
formatives per als pares i mares amb la 
finalitat que coneguin els recursos i les 
aplicacions tecnològiques, així com ofe-
rir-los estratègies per poder utilitzar-los a 
casa amb els seus fills. El taller va tenir 
molt bona acolllida entre les famílies de 
tot el centre, i es va impartir durant di-
verses sessions al llarg dels mesos de maig 
i juny.

En aquestes formacions es van presentar programes d’estimulació i de causa-efecte que 
utilitzen els alumnes del centre amb l’ordinador, la tablet, i amb les ajudes necessàries 
i adaptades a les seves necessitats, com són commutadors, camères web, etc. Hi van 
participar una vintena de famílies de l’associació.

Tota la informació del projecte CuenTAteca la trobareu
a la web d’#ASPACEnet: www.aspacenet.org
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El centre ocupacional Gresol

El centre ocupacional Gresol manté un contracte amb el Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a la prestació de la gestió, en règim de concert, de 32 places de centre 
ocupacional per persones amb discapacitat intel·lectual. Durant l’any 2015 hi han assistit un 
màxim de 33 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. Actual-
ment, l’equip tècnic de professionals està format per 14 persones.

Activitats i sortides durant el 2015

Al llarg del 2015, i gràcies a la col·laboració de persones voluntàries i també de l’adquisició 
de la nova furgoneta, hem pogut consolidar les sortides setmanals al centre ocupacional. Així 
doncs, s’han fet sortides un cop a la setmana, i d’aquesta manera, han pogut participar-hi 
tots els joves del centre, en diferents torns i grups. Les sortides s’han realitzat a diversos 
indrets de Tarragona, segons les sol·licituds i peticiones dels nois i noies. Per això, aquesta 
activitat ens ha permès donar resposta a les seves demandes.

Durant el 2015 vam organitzar dos torns de colònies. Per una banda, vam anar durant tres dies 
a Xerta, i un altre grup de nois i noies va passar quatre dies a Olot, on van realitzar diverses 
activitats lúdiques.

Altres sortides que hem realitzat han estat relacionades amb altres serveis i entitats. Per una 
banda, vam visitar la residència d’Esclat a Barcelona, i també el centre Aremi de Lleida, per 
intercanviar experiències professionals però també personals, ja que d’aquesta manera els 
nois del centre van entrar en contacte amb altres companys d’altres centres. Durant el 2016 
volem consolidar aquesta iniciativa tan gratificant per tots els que hi han participat.

A l’esquerra, sortida a l’Escala. A la dreta, esquí adaptat a La Molina.
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Els projectes destacats del 2015

Practiquem Boccia a La Muntanyeta

L’any 2015 ha estat el de la con-
solidació de l’activitat esportiva 
adaptada al nostre centre, concre-
tament de la pràctica de la Boccia. 
La Boccia és un esport semblant a 
la petanca que es caracteritza per 
estar adaptat per a que el practi-
quin persones amb discapacitat. Es 
tracta d’un esport paralímpic que 
té les seves pròpies normes i ca-
tegories. Al Club Esportiu Paràlisi 
Cerebral de Tarragona (CEPACET) 
comptem amb tres esportistes que 
actualment competeixen a la lli-
ga catalana de Boccia, de manera 
individual i per equips. Un equip 
d’esportistes que compta amb el 
suport de Dow Chemical Tarragona 
i d’un equip de voluntaris.

Projecte d’aprenentatge i servei amb el Col·legi Roig

L’experiència d’aprenentatge i ser-
vei que vam iniciar al 2014, s’ha con-
solidat al llarg d’aquest any. Es trac-
ta d’un projecte que es du a terme 
amb els alumnes que cursen 4t d’ESO 
al Col·legi Roig de Tarragona. Aquesta 
iniciativa, que promou el Departament 
d’Ensenyament, ens permet dur a ter-
me activitats integrades amb els joves 
estudiants. Aquestes activitats conjun-
tes s’organitzen un cop cada quinze 
dies, i van des de fer sortides junts, ta-
llers de manualiats, fins a tallers de cui-
na o sessions de massatges i relaxació. 
L’experiència és molt positiva i esperem 
continuar-la en els propers cursos.
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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 con-
tracte 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 
2015 s’han atès els 23 residents amb plaça pròpia. A més a més, hem atès 79 peticions per 
la plaça de Respir.

Hem donat resposta a les necessitats de tots els residents amb un equip de professionals for-
mat per 26 Auxiliars Tècnics Educatius, on s’inclouen les persones que fan substitucions, dues 
infermeres, una psicòloga, una logopeda, dos fisioterapèutes, dos metges, dos coordinadors i 
la direcció.

Activitats i sortides durant el 2015

Aquest any hem realitzat diverses sortides, principalment per diferents indrets de la ciutat de 
Tarragona, amb l’objectiu d’aconseguir un major apropament amb la nostra ciutat, i gaudir 
de festivitats com Sant Jordi, de manera que també fem inclusió amb la resta de la societat. 
També, com cada any, s’ha fet una convivència de tres dies fora de la llar habitual, unes 
vacances que es van realitzar a l’Alberg “In Out” de Barcelona, per la gran diversitat d’oferta 
que ens ofereix aquesta ciutat.

Colònies a Barcelona
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Els projectes destacats del 2015

Projecte d’Autogestió i Autodeterminació

En el marc d’aquest pro-
jecte es promou que 
els residents, des d’una 
perspectiva individual 
i també grupal, tinguin 
l’oportunitat de ser pro-
tagonistes de la seva 
vida. Així doncs, es pro-
mou que puguin pren-
dre decisions i en siguin 
responsables, així com, 
al mateix temps, tam-
bé participin de manera 
col·lectiva en l’exercici 
dels drets i deures dins 
de la nostra residència i 
també de la nostra asso-
ciació.

Participació en l’experiència pilot de Valorando Capacidades

Hem continuat treballant com a 
una de les vuit entitats selec-
cionades per la Confederación 
ASPACE per participar en el pro-
jecte d’aplicació de la Classifi-
cació Internacional del Funcio-
nament de la Discapacitat i la 
Salut (CIF). És una classificació 
dissenyada amb un propòsit múl-
tiple que pot ser utilitzada per 
diferents professionals i així ens 
proporciona informació del fun-
cionament i la discapacitat de 
manera individual però també 
poblacional. D’aquesta manera 
es poden avaluar les interven-
cions dels programes indivi-
duals i de salut dels residents.

El programa Latituds, de TV3, va emetre un reportatge 
sobre el projecte d’Autogestió i Autodeterminació 
al nostre centre, amb el nostre company Raúl Iván 

Perales com a protagonista.

El podeu veure a a la web de TV3:

El projecte Valorando Capacidades beneficiarà 
directament 120.000 persones amb paràlisi 

cerebral de tot el territori espanyol.

Trobareu més informació a:
www.icf.aspace.org
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L’àrea de Treball Social

L’àrea de Treball Social persegueix els següents eixos fonamentals: promoure el desenvolupa-
ment 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 finançament 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 doncs, s’han tramitat al Departament de Benestar 
Social i Família, actual Departament de Treball, Afers Socials i Familia, els següents ajuts:

• Programa d’ajudes d’atenció social a persones amb disminució (PUA).
• Sol·licitud del Títol de Família Nombrosa i Família Monoparental.

També s’han tramitat els següents ajuts:
• Sol·licituds d’ajuts als alumnes amb necessitats educatives especials (2014/15) de 
caràcter general. Ministerio de Eduación, Cultura y Deporte. 19 acceptades.
• El Consell Comarcal ha atorgat l’ajut de menjador a alumnes amb disminució igual o 
superior al 60% o obligatori per desplaçament amb un import total de 41.881,00€.
• La Diputació de Tarragona atorga a l’Escola La Muntanyeta una subvenció a centres pri-
vats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona per un import de 14.875,86€.
• En el marc del Conveni d’Atenció Especial, l’APPC signa amb la ONCE i Fundación ONCE 
un conveni per un import total de 39.513,05€.

D’altra banda, també s’han realitzat coordinacions amb la Fundació Tutelar de les Comar-
ques de Tarragona en referència a les persones majors d’edat tutelades, així com també amb 
el Departament General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) en referència a les 
persones menors d’edats tutelades per la Generalitat de Catalunya.

Un altre aspecte important que l’Àrea de Treball Social intenta portar 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 (EBASP i UBASP) en l’àmbit municipal, i Serveis Socials 
dels Consells Comarcals en l’àmbit supracomarcal.

Convenis i col·laboracions

Des de l’àrea de Treball Social també s’ha treballat per assolir convenis i col·laboracions que 
donen resposta a les necessitats de l’Associació:

• Confederación ASPACE – Subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (IRPF 2015)

Programa de Integración social para personas afectadas de Parálisis Cerebral: am-
pliación y continuación del Casal de Verano 2016 (12.000€)
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• Programa de Vacaciones de Confederación ASPACE financiado por IMSERSO (1.200,73€)
• Conveni de Col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Tarragona. Durant el 2015, 
s’han iniciat tres procediments d’Incapacitació i Tutela.
• L’APPC signa un conveni de col·laboració amb l’Obra Social La Caixa pel projecte de 
condicionament d’equipament amb un import de 27.000€
• Ajuntaments que han col·laborat en el projecte del Casal d’Estiu 2015:

Ajuntament de Vilallonga del Camp (200€)
Ajuntament de La Pobla de Mafumet ( 300€)
Ajuntament de Cambrils (270,04€)
Ajuntament del Catllar (100€)
Ajuntament de Vallmoll (300€)
Ajuntament d’El Morell (600€)

• El Departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona va subvencionar 
amb 1.501,68€ el projecte de Sortida Cultural a Barcelona.
• El Departament de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Tarragona va subvencionar 
amb 255€ el projecte de Casal d’Estiu.
• L’APPC i l’Ajuntament de Tarragona van signar conveni de col·laboració pel projecte 
“Teràpies d’estimulació amb gossos per a nens amb greu afectació sensorio-psicomotriu” 
amb la quantitat de 14.000€
• El Departament de Treball, Afers socials i Família va atorgar una subvenció de 3.000€ al 
projecte de Suport i Promoció de la Integració a través de la Convocatòria de subvenció 
per al manteniment de programes de Serveis Socials.

Activitats destacades del 2015

Servei de respir familiar

Un any més, s’ha ofert a les famílies 
el Programa de Respir Familiar que 
l’APPC porta a terme amb la finalitat 
de donar cobertura a les demandes 
realitzades per les famílies i oferir 
un suport d’urgència i de respir 
per intentar prevenir deteriora-
ments familiars, així com atendre 
les necessitats específiques dels nois 
i nens amb paràlisi cerebral al cen-
tre residencial. Durant l’any 2015, 
hem tingut 97 peticions per la plaça 
de Respir, de les quals 18 han estat 
anul·lades, o bé per la pròpia família 
o per impossibilitat d’atendre-les al 
coincidir amb altres sol·licituds.



MeMòria 2015

Muntanyeta de St. Pere s/n – 43007 TARRAGONA – Tel. 977 217 604 – FAX 977 248 396
NIF G43026780 http://www.appctarragona.org – correu electrònic: appc@appctarragona.org14

El projecte EMSI - Entorn Multisentorial 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, millorant així la seva capacitat d’interacció amb l’entorn i per tant la 
seva qualitat de vida. 

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

El projecte es divideix en tres fases d’un any de durada cadascuna d’elles. Durant el 2015 
s’ha implementat la segona fase d’aquest projecte. El projecte compta amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya.

Esquema contextual del projecte
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La Muntanyeta Bonavista: una nova llar

L’any 2015 ha estat marcat per un projecte que ha de paliar la situació de col·lapse que patim 
als servies 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 2015 s’ha executat la Fase 0 de les obres del nou equipament de La Muntanyeta a 
Bonavista. En aquesta primera fase de les obres de remodelació d’aquest antic institut cedit 
per l’Ajuntament de Tarragona, s’ha realitzat el sanejament de l’estructura de l’edifici i s’han 
enderrocat els nuclis d’escales. També s’ha construït la xarxa de sanejament per adequar-la a 
les necessitats del nou projecte. Les obres es van realitzar durant els darrers mesos del 2015, 
i van anar a càrrec de l’empresa Ehisa.

Ara, el projecte d’ampliació de serveis de La Muntanyeta es prepara per iniciar una nova 
fase d’obres, que està previst que s’iniciï durant el mes de juliol del 2016. La Fase 1 correspon 
a la construcció de tota la planta baixa de l’edifici, on s’hi ubicaran el taller ocupacional i un 
mòdul de residència. A més a més, en aquesta planta també s’hi habilitaran espais per a les 
diferents teràpies i tractaments per a les persones amb paràlisi cerebral, així com els serveis 
generals, com són la cuina o la bugaderia, entre d’altres.

Està previst que les obres de la planta baixa de l’edifici durin prop d’un any. Quan finalitzin, 
es traslladarà el servei de centre ocupacional al nou equipament del barri de Bonavista, 
que tindrà capacitat per a una cinquantena de persones. Al mateix temps, el nou mòdul de 
residència permetrà ampliar aquest servei amb 12 noves places residencials.

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. No 
obstant això, s’estan buscant noves vies de finançament.

Imatge de l’estat actual de l’edifici, un cop finalitzada la Fase 0 de les obres
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Xerrades de sensibilització amb joves

La nostra entitat treballa per apropar la realitat de les persones amb paràlisi cerebral a la 
resta de la societat, ja que la sensibilització social és un aspecte fonamental per assolir la 
inclusió plena de les persones amb discapacitat.

En aquesta línia, ja fa temps que realitzem xerrades de sensibilització dirigides a diferents 
col·lectius, principalment joves. Les xerrades les imparteixen els nois del nostre centre, i es 
realitzen tant a les nostres instal·lacions, on a més poden conèixer l’activitat que realitzem 
de primera mà, com allà on siguin demandades.

       
...han participat a les xerrades realitzades 

al llarg del 2015, entres les quals hi ha 
alumnes de l’Institut Vidal i Barraquer, de 
l’Institut Montsià d’Amposta, del Col·legi 

Roig de Tarragona, i de la Universitat 
Rovira i Virgli, entre molts altres.

“En un ambient desenfadat, però dient les coses pel seu nom, els vaig fer saber que els 
nostres inicis no van ser fàcils, però que la constància i perseverança de molta gent 
va fer possible el naixement de la nostra entitat. També els vaig explicar quines són 

les teràpies que realitzem, però sobretot com les apliquem, igual d’important és que 
sàpiguen d’on treiem molts recursos en aquests moments de crisi global per superar el 

dia a dia, ja que fem molts actes solidaris a favor de la nostra entitat.

Sense el suport de les persones mai podrem fer la nostra feina, per això considero 
que aquestes xerrades són tan importants, per conscienciar la gent sobre el nostre 
col·lectiu, perquè amb ells tenim un present per construir el futur amb optimisme.”

Més de

120
persones
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Comunicació i impacte social

A l’APPC no només treballem per donar resposta i cobertura a les famílies i als nois i noies amb 
paràlisi cerebral, sinó que també dediquem esforços a donar a conèixer la paràlisi cerebral 
entre la ciutadania, així com a difondre la tasca que es realitza en el si de l’organització.

L’any 2015 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

L’any 2015 ha destacat per haver augmentat la presència mediàtica respecte l’any 
anterior. S’han assolit impactes en mitjans de comunicació d’àmbit local i també 
català. També hem guanyat presència a les xarxes socials Facebook i Twitter.

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

Comunicació interna

Durant el 2015 hem consolidat l’ús del correu electrònic com a mitjà per a comu-
nicar-nos amb el col·lectiu intern del nostre centre: els professionals, les famílies i 
els voluntaris, als qui també seguim informant amb un butlletí intern mensual que 
s’edita en dos formats: electrònic i en paper. Al llarg d’aquest any 2016 es posaran 
en marxa noves eines de comunicació interna per facilitar el contacte i l’intercanvi 
d’informacions d’interès per al col·lectiu de la nostra entitat, ja que la millora de la 
comunicació interna és un dels objectius estratègics que ens marquem.

Twitter
@APPCTarragona
1.108 seguidors

Facebook
La Muntanyeta Tarargona

2.567 seguidors

185 impactes en mitjans de comunicació Revista Junts
600 exemplars/número
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“El voluntariat en aquesta entitat 
és important, ajudem a fer moltes 

coses, fem sortides, fem activitats, 
fem de suport als professionals... En 
definitiva, intentem ajudar en tot el 
que podem per facilitar la feina als 

treballadors i així millorar la qualitat 
de vida dels nois i noies.

A algú que es planteja fer voluntariat 
li diria que no s’ho pensi més i que 

vingui! Que s’ho passarà molt bé i que 
coneixerà a unes persones increïbles 

que li ensenyaran moltíssim. Vens 
aquí pensant que ells aprendran de tu 
i és totalment al contrari, ets tu qui 

aprens d’ells.”

Sigues voluntari, sigues Muntanyeta!

El 2015 hem incrementat el nombre de voluntaris que col·laboren amb la nostra entitat, així 
com hem creat un grup de treball de voluntariat per millorar la integració de les persones 
voluntàries en la dinàmica del centre.

Els voluntaris col·laboren amb els professionals en les activitats diàries i també formen 
part dels programes i teràpies que es realitzen al centre, com són les excursions, la hidro-
teràpia, la musicoteràpia, el teatre o la teràpia amb animals, entre d’altres. També hi ha 
persones voluntàries que col·laboren en altres àmbits, com en el departament administratiu o 
en l’àrea de captació de recursos, així com tenen un paper rellevant en grans esdeveniments 
com la caminada solidària, que no seria possible sense la implicació d’un gran nombre de per-
sones voluntàries.

Hem comptat amb 45 voluntaris que han 
participat en la nostra entitat de manera es-
table i continuada. Un 60% són dones, i la mi-
tjana d’edat entre les persones voluntàries 
se situa en els 35 anys. Tot i que els perfils 
que destaquen són els estudiants i les perso-
nes jubilades, la majoria compten amb una 
titulació professional, i dediquen una mit-
jana de quatre hores setmanals a l’activitat 
voluntària al nostre centre. 0 10 20 30 40 50

Voluntaris a la Muntanyeta

2014

2015
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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 2015.

Exercici 2015 APPC

Despeses: 2.959.838,90€ 

Distribució de les despeses:

Ingressos: 2.960.994,01€

Procedència dels ingressos:



Hi ha moltes maneres de col·laborar
amb La Muntanyeta!

- Pots fer-te voluntari
- Pots fer-te soci i amic de La Muntanyeta
- Pots fer un donatiu
- 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

Fotografia de Cristina Aguilar realitzada en motiu
del calendari #2016solidari


