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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

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
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El 2016 ha destacat per...

La implementació del Pla Estratègic de l’entitat per als propers anys 2016-2020.

Promocionar la Boccia com a activitat esportiva transversal per als usuaris de tots tres serveis.

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

Incrementar el nombre de sortides i activitats externes.

Consolidar els grups de residents per potenciar la seva cohesió i per mantenir l’esperit de 
l’autodeterminació i autogestió entre els usuaris de la Residència Trèvol.

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

Les retallades de prestacions socials, i com a significativa l’ordre TSF/306/2016 amb modifica-
ció dels criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiaries de presta-
cions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació 
de dependència i promoció de l’autonomia personal. 

La col·laboració amb la Fundació La Muntanyeta en l’acte de col·locació de la primera pedra i 
l’inici de la Fase 1 de les obres del nou equipament a Bonavista.

Participar en un grup coordinat i dirigit per la Confederación ASPACE sobre  models referencials 
en l’apartat d’escoles.

... i també hem millorat en...
 

Renovació de matalassos dels llits de residència amb diferents zones de densitat segons les 
necessitats de cada resident.

Instal·lació de persianes automatitzades a les dues aules de residència.

Sessions de coach amb els equips professionals de residència per promoure la cohesió de grup.

Desenvolupament del Pla de Voluntariat i incorporació de nous voluntaris.

Reposició de diversos elements i materials de fisioteràpia.

Adquisició de nou material per a la pràctica de Boccia.

Formació en fisioteràpia en trastorns digestius en infants amb alteracions motores.

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

Formació en massatge, la carícia intel·ligent en la diversitat funcional.

4



MeMòria 2 0 1 6

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.org 5

Per al 2017 ens proposem...

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

Millorar la proximitat entre les famílies i socis per afavorir els vincles i les relacions entre ells i 
així la seva intervenció en els serveis de l’APPC.

Afavorir l’empoderament personal de les famílies i els nois atesos, especialment aquells que 
són més vulnerables i tenen majors dificultats.

Reestructurar els grups de treball del Centre Ocupacional i ampliar la teràpia basal.

Adequar els plantejaments de funcionament al nou centre La Muntanyeta Bonavista.

Ampliar les relacions institucionals i els intercanvis amb altres centres de paràlisi cerebral.

Activar la formació en línia per als nous voluntaris i cobrir les demandes necessàries de volun-
tariat per a cadascún dels serveis amb un nombre adequat de voluntaris.

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. L’escola ha atès enguany 
49 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 cen-
tre 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.

L’equip de professionals de l’escola està format per vuit tutors d’aula, vuit educadors, cinc fisiote-
rapeutes, dues logopedes i una pedagoga. Pels serveis de menjador i pati comptem amb 15,3 mo-
nitors de menjador, 11,5 d’esbarjo i 5,3 de transport subvencionats pel Departament d’Ensenyament.

Activitats i sortides durant el 2016

Al llarg de l’any 2016 hem realitzat diverses sortides i excursions per tal de facilitar al nostre alumnat 
experiències per l’aprenentage i participació de l’entorn. S’han fet sortides a les coves de l’Espluga 
de Francolí, al Catllar, a Port Aventura, al Museu Arqueològic de Tarragona i altres indrets de la ciutat.

Enguany, no han faltat tampoc les colònies. N’hem fet dos torns durant el mes d’octubre, amb una 
quinzena d’alumnes a cada torn. Aquesta sortida de convivència de quatre dies l’hem realitzada a 
la casa de colònies de l’Hospitalet de l’Infant.

En l’àmbit professional, el nostre equip tècnic ha participat en un grup coordinat i dirigit per la Con-
federación ASPACE sobre models referencials en l’apartat d’escoles. L’objectiu d’aquest grup de 
treball és plantejar un model de centres que s’ajusti a les necessitats dels nostres usuaris i que serveixi 
de referent a tots el centres ASPACE.

A l’esquerra, una imatge d’una sortida a Port Aventura, i a la dreta, una imatge de les colònies.
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Els projectes destacats del 2016

Llar d’infants inclusiva

El projecte de llar d’infants inclusiva vol donar 
resposta a nens i nenes entre un i tres anys 
que per les seves dificultats no poden anar ac-
tualment a les llars, i també a les seves famí-
lies. Es va iniciar al febrer, i es du a terme per 
l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona 
i per l’Escola d’Educació Especial La Muntan-
yeta. Es realitza a la llar municipal El Ninot, 
ubicada als barris de Ponent de Tarragona. 
Per la capacitat de la llar i la normativa actual, 
El Ninot podrà acollir cada curs cinc infants 
amb trastorns del desenvolupament.

L’objectiu és oferir al nen amb necessitats educatives especials la possibilitat d’assolir les habi-
litats necessàries per arribar al màxim nivell de desenvolupament personal i d’integració 
social. Així doncs, el que es pretén és prevenir o pal·liar els efectes dels trastorns del desenvolu-
pament que pateix un infant ocasionats per causes biològiques o ambientals.  

Els primers anys de vida constitueixen una etapa fonamental per tal que el nen desenvolupi 
les habilitats perceptives, motrius, cognitives, del llenguatge, afectives i socials. Donar 
als infants la possibilitat d’un espai protegit, que ofereixi una estimulació adequada i la relació 
amb altres nens els facilita una millor evolució biològica, psicològica i social. A més, per a les 
famílies és fonamental que es doni assessorament i suport tan aviat com es detecti el problema 
per tal que puguin restablir altres aspectes de la seva vida personal, familiar i laboral.

CuenTAteca Virtual

CuenTAteca Virtual és un projecte d’aplicació de les no-
ves tecnologies que es va encetar de manera transversal 
al centre durant el curs 2015-2016. Està cofinançat per la 
Confederación ASPACE i Fundación Vodafone España, ja 
que va ser premiat en el V concurs de projectes #AS-
PACEnet. A més, es va realitzar conjuntament i de mane-
ra 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 aplica-
cions com aMiAlance i Mefacylita, ambdues entitats van 
sumar esforços per a crear una biblioteca virtual de contes 
sensorials. Al 2016 es van realitzar tres contes.

Tota la informació de la 
CuenTAteca la podeu trobar 

a www.aspacenet.org

La llar d’infants inclusiva compta amb una 
aula multisensorial.
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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 perso-
nes amb discapacitat psíquica. Durant l’any 2015 hi han assistit un màxim de 33 usuaris, amb edats 
entre els 21 i 52 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 2016

Al llarg del 2016, i gràcies a la col·laboració de persones voluntàries, hem pogut consolidar les sortides 
setmanals al centre ocupacional. Així doncs, s’han fet sortides entre un i dos cops 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 Catalunya, segons les sol·licituds i peticions dels nois i 
noies. Per això, aquesta activitat ens ha permès donar resposta a les seves demandes. Per posar alguns 
exemples, hem anat a PortAventura, a Barcelona, a la via verda, a buscar bolets, i a la Fontcalda, entre 
altres indrets.

Durant el 2016 vam organitzar dos torns de colònies. Per una banda, vam anar durant tres dies del 
mes de juliol a Xerta, i un altre grup de nois i noies va passar quatre dies a Puigcerdà. De d’allí es van 
realitzar diverses activitats lúdiques, així com també es va visitar Carcassone.

Altres sortides que hem realitzat han estat relacionades amb altres projectes. Per una banda, hem 
fet trobades i intercanvis de professionals amb el centre Ginesta, d’on provenen dos nous usuaris del 
nostre centre ocupacional. També hem realitzat una trobada esportiva de Boccia a Tortosa. Hi van 
participar 13 nois del centre ocupacional i la residència. A l’octubre, també vam assistir al Congrés del 
Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, a Madrid.

A l’esquerra, una de les passejades per la via verda, i a la dreta, una imatge de La Molina, on fem esquí adaptat. 
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Els projectes destacats del 2016

Talento ASPACE

L’any 2016 hem entrat a formar part de la 
xarxa Talento ASPACE. Es tracta d’un pro-
grama que reuneix professionals de les 
diverses associacions per tal de generar 
un espai d’intercanvi d’idees i de coneixe-
ments. Compartir les experiències i les 
formes de treball permet identificar un 
conjunt de bones pràctiques i millorar en la 
nostra relació amb les persones amb paràli-
si cerebral. L’aspecte que s’aborda són els 
sistemes de comunicació i l’autonomia per-
sonal. Des del nostre centre, participem en 
aquest projecte a través de la nostra com-
panya logopeda Maite Tous, com a porta-
veu i representant de la nostra entitat. Al 
llarg del 2016, ja s’han realitzat diferents 
visites a altres centres de Catalunya. El pro-
jecte té continuïtat durant el 2017.

Teatre al centre penitenciari Mas d’Enric

L’activitat de teatre inclusiu, que s’articula 
a través del grup de teatre amateur Al Trot 
Teatre, va comptar durant el 2016 amb di-
verses representacions destacades. A ban-
da d’actuacions habituals, com són al Tea-
tre Auditori de Salou o al Teatre Metropol 
de Tarragona, en el marc del festival Eclèc-
tic, l’any 2016 s’han dut a terme algunes ac-
tuacions destacades en el seu currículum. 
En primer lloc, al mes de maig els actors i 
actrius del nostre centre van creuar fron-
teres i van actuar a Andorra, gràcies a les 
gestions realitzades per la Federació Ando-
rrana de Discapacitats.

A finals d’any, Al Trot Teatre també va viure una altra actuació molt especial, en aquesta ocasió 
més a prop de casa. Van oferir l’espectacle “Evolució Involució” als interns del centre peniten-
ciari Mas d’Enric. Una experiència molt gratificant per tots els qui la van poder viure.

9

La reunió inicial del grup es va dur a terme a 
ASPACE Balears. Posteriorment, el grup que 
coordina la Federació Catalana d’Entitats de 
Paràlisi Cerebral va visitar Nexe Fundació.

“Els aplaudiments van ressonar amb força 
entre les parets de Mas d’Enric. Fins i tot 

vam fer una petita tertúlia amb els interns. 
És una de les experiències més grans que 

hem tingut, com a grup de teatre i personal.”
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La residència Trèvol 

Des del novembre de l’any 2002, la Residència Trèvol és un servei d’acolliment residencial, amb dife-
rents graus de suport 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 de residència per a persones amb discapa-
citat psíquica. L’atenció d’aquest servei és de 24 hores durant els 365 dies a l’any.

Durant l’any 2016 s’han atès els 23 residents amb plaça pròpia. A més a més, hem tingut 129 peti-
cions per a la plaça de Respir, 32 més que l’any anterior, de les quals 29 han estat anul·lades, o bé 
per la pròpia família o per la impossibilitat d’atendre-les, ja que han coincidit amb altres demandes.

L’equip de professionals està format per 26 Auxiliars Tècnics Educatius, on s’inclouen les persones que 
fan substitucions, 1,5 infermeres, una psicòloga, una logopeda, dos fisioterapeutes, dos metges, dos 
coordinadors i la direcció.

Activitats i sortides durant el 2016

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. Aprofitem festivitats 
determinades, com la diada de Sant Jordi, per treballar conceptes de manera pràctica, fent inclusió 
amb la resta de la societat. També, com cada any, s’ha fet una convivència de quatre dies fora de 
la llar habitual. Les vacances es van realitzar en dos torns i a dos indrets diferents. Per una banda, a 
l’Alberg In Out de Barcelona, per la gran diversitat d’oferta que ofereix aquest ciutat, i per l’altra, a la 
casa de colònies Casa Amadeu, situada al Poblenou del Delta, en ple Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Imatge de les colònies a l’Alberg In Out de Barcelona
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Els projectes destacats del 2016

Una nova residència a La Muntanyeta Bonavista

El projecte en què ha estat im-
mers l’equip de residència és el 
treball de planificació del nou 
edifici La Muntanyeta Bonavis-
ta, on es traslladarà la residència 
quan estigui finalitzat. El projec-
te l’executa la Fundació La Mun-
tanyeta. El nou equipament ens 
ofereix la possibilitat de créixer, 
ja que es produeix un augment 
de places tant de residència com 
de centre ocupacional. Això tam-
bé ens fa créixer en l’àmbit pro-
fessional. Hem treballat intensa-
ment en la planificació de la nova 
residència i en l’organització del 
servei per quan disposem del 
nou equipament.

Inclusió social: sortides, activitats lúdiques, culturals i pedagògiques

Al juny del 2016 es va posar en 
marxa un projecte de sortides 
per promoure la inclusió social 
dels residents i la seva partici-
pació en activitats culturals i pe-
dagògiques. Aquest projecte, 
mitjançant el qual programem 
sortides tres dies a la setmana, 
es va engegar gràcies a la sub-
venció del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, re-
buda a través de la convocatòria 
de projectes de l’IRPF. La subven-
ció ens va permetre contractar 
tres persones que es dediquen 
de manera específica a aquesta 
tasca. L’experiència ha estat molt 
gratificant per a tots els residents.

La nova residència comptarà amb nous recursos 
que facilitaran la tasca de l’equip tècnic, així 

com milloraran el dia a dia i la qualitat de 
vida dels residents. Al novembre es va posar la 

primera pedra del nou equipament, en trobareu 
més informació en les pàgines següents.

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, amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família s’han tramitat 
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 ge-
neral. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Fins a 19 sol·licituds han estat 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 40.021€.
• 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 13.335€.
• En el marc del Conveni d’Atenció Especial, l’APPC signa amb la ONCE i Fundación ONCE un con-
veni per un import total de 31.180,20€.

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

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 i UBSS) 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: Inclusión y autodeterminación en la diversidad funcional: 
Actividades culturales y pedagógicas para personas con parálisis cerebral y afines de Ta-
rragona (12.000€)
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• Confederación ASPACE. Programa de Vacaciones de Confederación ASPACE financiado por IM-
SERSO (1.016,90€)
• S’han iniciat quatre procediments d’Incapacitació i Tutela amb el Col·legi d’Advocats de Tarra-
gona i un procediment d’Incapacitació i Tutela amb el Col·legi d’Advocats de Reus.
• Acció Solidaria REPSOL va atorgar una quantitat de 6.000€ per al projecte “Terapias de verano”
• Conveni de col·laboració amb CatalunyaCaixa pel projecte “Teràpies a l’estiu” amb un import 
de 32.378,50€
• El Port de Tarragona aporta 3.500€ al projecte d’Hipoterapia.
• Ajuntaments que han col·laborat en el projecte de Casal d’Estiu 2016:

Ajuntament de Vilallonga del Camp (200€)
Ajuntament de La Pobla de Mafumet (300€)
Ajuntament del Catllar (100€)
Ajuntament de Vallmoll (300€)
Ajuntament de La Pobla de Montornés (300€)

• El Departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona va subvencionar amb 
1.937,88€ el projecte de Sortida Cultural a Barcelona.
• Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona pel projecte “Teràpies amb animals i 
Servei de Suport i promoció a la integració” amb la quantitat de 26.000€
• El Departament de Treball, Afers socials i Família va atorgar una subvenció de 3.000€ al pro-
jecte de Suport i Promoció de la Integració.
• Conveni de col·laboració amb la Fundació Formació i Treball per a la realització d’un Progra-
ma d’Entrega Social per a entitats, que ha constat de 600€ en xecs bescanvi per a la compra de 
roba per les persones més necessitades de l’entitat.

Activitats destacades del 2016

Servei de Respir familiar

El projecte de Respir familiar ha tingut un creixement significatiu. S’han recollits fins a 
129 demandes (un 48,84% més que l’any anterior), de les quals 75 han estat ateses.

Personal de suport a domicili

Durant el 2016 s’ha posat en marxa del Projecte de Personal de Suport a Domicili ofert 
per Dincat. Adherir-nos al projecte ha significat donar cobertura a un 14,81% de les 
demandes no ateses pel servei de Respir familiar, és a dir, 8 demandes ateses. Aquest 
projecte ha tingut bona acollida per part de la comunitat APPC, i ha estat consultat per 
13 famílies.

Activitats lúdiques per a les famílies

En dues ocasions al llarg del 2016 una professora de ioga voluntària del centre ha fet 
iniciació al Kundalini Ioga, en una activitat dirigida als socis de l’entitat. En les dues ses-
sions hi van participar 19 persones.



MeMòria 2 0 1 6

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 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, facilitant així la interactivitat del subjecte 
amb l’ordinador i, així, amb el seu entorn. Es pot utilitzar com una aplicació per a sessions terapèuti-
ques 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 2016 s’ha imple-
mentat la tercera fase d’aquest projecte. El projecte compta amb el suport de la Generalitat de Cata-
lunya.

Esquema contextual del projecte
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La Muntanyeta Bonavista: construïm el futur

L’any 2016 ha estat marcat pel suport a La Muntanyeta Bonavista, el projecte que impulsa la Funda-
ció La Muntanyeta i que compta amb la col·laboració de l’associació. El nou equipament ha de donar 
resposta a les necessitats de les famílies. Ja fa anys que el centre actual es troba al límit de la seva ca-
pacitat en tots els seus serveis. Amb aquest nou equipament al barri de Bonavista es podrà descon-
gestionar la saturació actual que es pateix, sobretot en el serveis de residència i de centre ocupacional.

Durant el 2016 s’ha posat en marxa la Fase 1 de les obres, que correspon a la construcció de tota la 
planta baixa de l’edifici, on s’hi ubicaran el taller ocupacional i un mòdul de residència. La constructora 
que du a terme els treballs és Carbonell Figueras. Al mes de novembre es va fer l’acte de col·locació de 
la primera pedra d’aquest equipament, que representa el futur de les persones amb paràlisi cerebral. 
A l’acte hi van assistir la Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la senyora Dolors Montserrat, i la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Dolors Bassa.

Està previst que les obres de la planta baixa de l’edifici durin prop d’un any. Quan finalitzin, es tras-
lladarà el servei de centre ocupacional al nou equipament del barri de Bonavista, que tindrà ca-
pacitat 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. També donen suport al projecte 
la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social La Caixa. No obstant això, s’estan buscant noves vies de 
finançament.

Imatge de l’acte de col·locació de la primera pedra del nou equipament



MeMòria 2 0 1 6

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.org16

Xerrades de sensibilització

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, en primera persona, i es realitzen tant a les 
nostres instal·lacions, on a més els assistents poden conèixer l’activitat que realitzem de primera mà, 
com allà on siguin demandades.

Durant el 2016 es van realitzar 20 xerrades de sensibilització. El perfil de les persones assistents és 
el d’estudiants de diversos rams, però el col·lectiu que es repeteix més són els estudiants de l’àmbit 
sociosanitari, i la mitjana de edat se situa entre els 15 i els 60 anys.

Aquesta activitat ofereix la possibilitat que la gent conegui la nostra entitat, i deixar de ser uns es-
tranys. Amb aquestes xerrades de conscienciació expliquem la importància de la inclusió social, i això 
ens dóna la possibilitat d’obrir una porta que no fa pas tan de temps estava molt tancada.
 

“Podem explicar el 
nostre dia a dia, i podem 
mostrar, fins i tot, que si 
ens ajuden una miqueta 

no som tan diferents.”

A l’esquerra, un grup que ha visitat el nostre centre, i a la dreta, una xerrada amb alumnes de la URV. 

Fins a 

337
persones han 
assistit a les

xerrades
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Comunicació i impacte social

A l’APPC treballem per donar resposta i cobertura a les famílies i als nois i noies 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 2016 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 2016 hem consolidat la presència mediàtica respecte l’any anterior. S’han aconse-
guit 192 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 comu-
nicació externa, i hem posat en marxa 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. Al llarg 
d’aquest any 2017 es posaran en marxa noves estratègies de comunicació interna per faci-
litar el contacte i l’intercanvi d’informacions d’interès per al col·lectiu de l’entitat, ja que la 
millora de la comunicació interna és un dels objectius estratègics que ens hem marcat.

Seguidors a Twitter
@APPCTarragona

Seguidors a Facebook
La Muntanyeta Tarragona

2015                                               2.567

2016                                                                  3.012

2014                     1.749

2015                                                        1.180

2016                                                                     1.265 

2014                              708

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 des de llavors ja s’han 

emès 8 edicions del programa.
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“A la Residència Trèvol hem fidelitzat un petit grup de persones gràcies a les quals fem 
sortides gairebé cada setmana, amb el conseqüent benefici per als nois i noies. Els 

voluntaris ja porten temps amb nosaltres i s’han implicat d’una manera molt positiva, i 
aporten el seu gra de sorra en la millora de la qualitat de vida de les persones ateses.”

Sigues voluntari, sigues Muntanyeta!

El 2016 hem consolidat el voluntariat a les diverses actuacions de la nostra entitat i en diversos àm-
bits, ja sigui l’atenció directa amb els nois i noies, la gestió de la recollida i processament dels taps de 
plàstic, o la col·laboració amb actes puntuals. 

El grup de persones que col·laboren amb La Mun-
tanyeta es manté al voltant dels 40 voluntaris, 
que han participat en la nostra entitat de manera 
estable i continuada durant el 2016. La majoria, 
donen suport als professionals en les activitats 
diàries i formen part dels programes i teràpies que 
es realitzen al centre, com són les excursions, la hi-
droteràpia, 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 adminis-
tratiu 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 persones 
voluntàries.

Un 63% són dones, de les quals la mitjana d’edat 
se situa al voltant dels 30 anys. En el cas dels ho-
mes, que representen un 37% dels voluntaris, la 
mitjana d’edat se situa entre els 50 i 60 anys.
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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 2016.

Exercici 2016 APPC

Despeses: 2.947.463,43€ 

Distribució de les despeses:

Ingressos: 2.948.635,69€

Procedència dels ingressos:



Tu també pots col·laborar amb La Muntanyeta!
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 Cristina Aguilar en motiu del calendari #2017solidari


