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Seguim endavant      
                     
               Rosa Maria Rizo Solanes
        Presidenta de l’APPC

Un any més, arriba l’hora de fer balanç de l’any que deixem enrere. Amb la voràgine i inten-
sitat amb què es viu el dia a dia a la nostra entitat, aquest moment és important i necessari. 
Perquè quan fem memòria del que ha passat i hem viscut, ens adonem dels encerts, però 
també de les dificultats i del que encara ens queda per endavant.

Aquest 2019, la Junta Directiva que encapçalo, ha renovat la confiança dels socis i sòcies de 
l’entitat. I això ens anima a seguir amb les línies de treball i reptes que ens hem proposat i 
que hem impulsat els últims anys.

En les pàgines que segueixen aquesta presentació, hi trobareu tots els projectes en què es-
tem treballant i que fan que puguem estar ben orgullosos de la feina feta. Entre molts altres, 
hi trobarem el nostre grup de rock AP/PC, que es va estrenar als escenaris, les bosses soli-
dàries de Nadal pintades al taller, o els diplomes que han rebut els poetes de la residència. 
Quina sort que tenim, de comptar amb aquests grans artistes!

Però tot això només és possible si treballem plegats i unim forces tots i totes. Professionals 
i famílies. Som els pilars essencials. Necessitem l’esforç i la implicació de tots per seguir 
endavant i assolir l’excel·lència. Els nostres fills i filles s’ho mereixen.

I no puc acabar sense tenir unes paraules d’agraïment per als voluntaris, amics i col·laboradors 
que, any rere any, confien amb la nostra entitat i ens donen el seu suport, de manera altruis-
ta i desinteressada. Gràcies per la vostra aportació, és imprescindible perquè puguem seguir 
treballant amb l’alegria, l’entusiasme i l’empenta que sempre ens ha caracteritzat.

Seguim endavant, seguirem endavant. Perquè volem construir un futur millor per a les per-
sones 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 ga-
rantia 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 i laboral, gaudiment de l’oci 
i temps de lleure i tot allò que permeti el seu desenvolupament i el benestar de les seves 
famílies. Actualment l’APPC gestiona i és la titular de tres serveis:

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

L’entitat ha estat declarada d’utilitat pública per una resolució dictada el12 de maig de 
2017, per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La Junta Directiva

La composició de Junta Directiva fins al 19 de juny de 2019 va ser:

Presidenta: Rosa Maria Rizo Solanes   Vocal: Federico Solanes Martínez
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

En les eleccions del 19 de juny, la junta escollida per unanimitat, va ser:

Presidenta: Rosa Maria Rizo Solanes   Vocal: Federico Solanes Martínez
Vicepresidenta: Maria Rosa Gasol Vallvé   Vocal: Román Gustavo Erazo Proaño
Secretari: José Maria Cabré Mañe   Vocal: Salvador García Ramírez
Tresorer: José Vicente Pedregal Gil   Vocal: Jeronimo Pastor Masague
Vocal: Joana Compte Anguera    Vocal: Maria Lourdes Cadena Masip
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El 2019 ha destacat per...

Haver reprès, al centre ocupacional, el grup d’autogestors per empoderar-los de la capaci-
tat de decisió, en la línea de treball d’autonomia i autogestió de les persones amb paràlisi 
cerebral. 

Haver portat a terme intercanvis amb altres centres educatius així com també amb Justícia 
Juvenil, en el marc dels quals hem fet diferents tallers de Boccia i teatre, amb l’objectiu de 
promoure la integració social.

Iniciar una nova organització a l’hora del dinar dels residents, amb dos grups diferenciats 
en espai i horari, per poder atendre en un ambient més tranquil el grup de residents que 
necessita major assistència per ser més dependents i amb més problemes de disfàgia.

... i també hem millorat en...

L’adquisisió de nou equipament musical. També hem creat dispositius nous relacionats 
directament amb el projecte ASPACEnet Música: 2 Monitors d’audiodifusió, 1 interface 
d’informàtica musical,  pads d’acció rítmica a través d’arxius d’audio, cablejat, 1 amplificador, 
cablejat, microfonia adaptada (diadema), accessoris diversos...

S’han adquirit dispositius adaptats (BJoy Ring wireless) i dispositius android per a l’ús indi-
vidual dels usuaris participats del Projecte “Exploradores Digitales”.

Hem impartit el curs Soporte Vital Básico, uso y manejo de desfibriladores internacional 
(tant en nova formació com en renovació de la formació).

Ens hem format en alimentació i nutrició per a persones amb paràlisi cerebral amb disfàgia.

Hem fet reparacions en les instal·lacions de l’aigua calenta sanitària, com a mesures preven-
tives i de millora de la legionel·la.

Per al 2020 ens proposem...

Impulsar els projectes relacionats amb la música en grup a l’APPC.

Impulsar iniciatives, projectes formatius i de participació dels usuaris dintre de la FEPPCAT 
i la Confederació ASPACE.
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Fomentar la participació de les famílies en el si de l’entitat.

Engegar un nou projecte d’estimulació basal per treballar la memòria a través de la realitat 
virtual.

Reprendre l’activitat del grup de teatre.

Mantenir i millorar la qualitat assistencial.

Readaptar-nos a les necessitats actuals a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Fomentar l’empoderament de les famílies i de les persones amb discapacitat en tots els as-
pectes de la vida.

Les teràpies i activitats al nostre centre

     

 
                 Teràpia Assistida amb Animals             Musicoteràpia

        

   Innovació tecnològica       Teràpies d’estiu                          Multisensorial                 

         Més informació a la web de l’APPC: www.appctarragona.org



MeMòria 2019

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

6

L’escola La Muntanyeta

Des de l’any 1986, La Muntanyeta és una escola d’educació especial reconeguda pel De-
partament 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. 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 2019, l’escola ha atès un total de 49 alumnes, de 3 a 21 anys, procedents de Ta-
rragona ciutat i de barris perifèrics, així com també d’altres municipis del Tarragonès, l’Alt 
Camp i el Baix Camp. Durant el curs 2018-19 es van matricular 5 nous alumnes.

L’equip de professionals està format per vuit mestres, vuit educadors, cinc fisioterapeutes, 
una pedagoga 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 2019

Hem realitzat diverses sortides i excursions que ens han servit per treballar conceptes i con-
tinguts habituals, en entorns diferents al de cada dia a l’aula. Això afavoreix la capacitat de 
consciència grupal i de socialització.

Així doncs, com ja fa una colla d’anys, hem participat en la celebració del Dia escolar de la 
no violència i la Pau, el DENIP. També hem anat a Dia de Granja, una granja escola que ofe-
reix als nostres alumnes un entorn immillorable per conèixer diferents espècies, tocar-les, 
alimentar-les... També hem visitat el Parc de Bombers de Tarragona, hem anat al Museu del 
Port, i hem gaudit d’un dia de platja. L’excursió de final de curs va tenir lloc al Parc Samà, 
de Cambrils. Tampoc no han faltat les sortides relaciones amb les festes i tradicions, com 
les excrusions a PortAventura per celebrar Halloween o la visita a les paradetes de Nadal. A 
la piscina municipal de l’Hospitalet de l’Infant hi va celebrar el Dia de piscina, organitzat per 
l’àrea de fisioteràpia.

Les sortides ens serveixen per treballar conceptes en entorns diferents al de l’aula.
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Els projectes destacats del 2019

Que no falti la música!

Un any més, els nostres alumnes han po-
gut gaudir del projecte Mirasona, que 
impulsa l’Escola Municipal de Música de 
Tarragona, que col·labora amb les escoles 
del municipi aportant professionals de la 
musicoteràpia. En el nostre cas, la musi-
coterapeuta Josefina Ramón és qui fa les 
sessions a l’escola.

La música es protagonista al nostre cen-
tre, per això, d’altra banda, hem seguit 
treballant en el projecte Transformació 
Digital a través de la música, en el marc 
del qual va sorgir el grup de rock AP/PC.  
Aquest és un projecte transversal de la 
nostra entitat, en el que també hi partici-
pen usuaris del taller i la residència.

Exploradors digitals

Un altre projecte que ha tingut conti-
nuïtat aquest 2019 és Exploradors digi-
tals, una iniciativa per validar tres aplica-
cions mòbils que permeten incrementar 
l’autonomia de lers persones amb dèficit 
motriu: Ease Touch, Ease Mouse i Ease 
Joystick. 

En el nostre centre, ens hem encarregat 
de provar aquestes aplicacions i aportar 
propostes de millora, així com també ho 
han fet la Fundació Aspace Catalunya i la 
Federació Espanyola de Parkinson.

Aquesta és una iniciativa de l’empresa 
CREA Software Systems, amb el suport de 
la Fundación Vodafone España.

Hem provat les aplicacions i hem aportat 
propostes de millora.

El grup de rock AP/PC va actuar a les festes 
de Santa Tecla de Tarragona.
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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 34 places de centre 
ocupacional per persones amb discapacitat intel·lectual. Durant l’any 2019 hi han assistit 34 
usuaris, el número màxim de la capacitat registral que té actualment el centre. Són per-
sones amb edats entre els 21 i 45 anys, procedents de la ciutat de Tarragona i d’altres mu-
nicipis del Tarragonès, l’Alt Camp, el Baix Camp i la Conca de Barberà. Actualment, l’equip 
tècnic de professionals està format per 11 persones.

Activitats i sortides durant el 2019

Al llarg de l’any 2019 hem programat diverses sortides i activitats d’inclusió i participació 
social. Amb l’activitat de sortides, es treballa l’autogestió i capacitat de decisió, ja que es 
tenen amb compte els interessos de les persones usuàries, i són elles les que escullen els 
diferents tipus d’activitats que volen realitzar.

Durant el 2019 vam organitzar dos torns de colònies. Per una banda, vam anar amb un 
grup a Xerta, on es va portar a terme una activitat nova en la qual les persones usuàries 
van poder propulsar les bicicletes adaptades per la via verda del Baix Ebre. L’altre torn de 
colònies es va realitzar a Barcelona, on van experimentar la sortida a una gran ciutat en la 
que van poder gaudir del seu oci i d’una variada oferta cultural.

No va faltar tampoc la sortida d’hivern per a realitzar l’activitat d’esquí adaptat a La Molina, 
en la que hi van participar un total de 10 usuaris.

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 realitzat 
diverses activitats inclusives al llarg del curs.

Amb les sortides es promou l’autogestió i capacitat de decisió de les persones usuàries del centre ocupacional.
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Els projectes destacats del 2019

Integració i participació social

Al llarg de l’any, hem realitzat diverses 
activitats per promoure la integració 
i participació social de les persones 
usuàries del nostre centre. Destaca 
el projecte de Justícia juvenil, que 
neix per a treballar la superació, 
l’esforç, la constància i l’autoestima 
amb joves amb risc d’exclusió social 
a través d’exemples de superació de 
persones amb paràlisi cerebral.

També hem realitzat nombrosos 
intercanvis amb altres centres edu-
catius per fer tallers de Boccia i tea-
tre, entre d’altres.

Bosses solidàries

L’activitat artística al centre ocupa-
cional va comptar amb un projecte 
destacat al 2019. Es tracta de la ini-
ciativa de bosses solidàries per 
a la campanya de Nadal. Es van 
pintar bosses de paper amb motius 
nadalencs que es van oferir als es-
tabliments de Tarragona, per recap-
tar forns per a les activitats d’oci del 
centre ocupacional.

La proposta va tenir molt bona aco-
llida i es van produir més de 100 
bosses, que s’oferien amb un dona-
tiu d’un euro cadascuna. 

Aquesta va ser també una activitat 
d’inclusió i participació social, ja que 
les mateixes persones usuàries del 
centre ocupacional participaven en 
la distribució als comerços.
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El DJ Abadia explica la seva experiència a 
joves amb risc d’exclusió social.

Les bosses de paper es van pintar amb 
diferents motius nadalencs i es van distribuir 

a diferents comerços col·laboradors.
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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 inte-
gral 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. 

A inici del 2019 va quedar una plaça vacant que va ser ocupada al poc temps, per tant, du-
rant l’any 2019 s’ha mantingut l’assistència a les 23 persones que conviuen a la residencia. 
Respecte a la demanda de respir, és a dior, estades de caràcter temporal, hem tingut 62 
peticions, 19 d’elles per urgència mèdica i una  per urgència social. D’aquestes 62, 6 han 
esta denegades i 11 anul·lades per la pròpia família.

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 fisiote-
rapeutes, dos metges, dos coordinadors i la direcció.

Activitats i sortides durant el 2019

Les sortides realitzades amb els residents volen aconseguir un major apropament amb la 
nostra ciutat. En total, es van realitzar 40 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 properes, i hem fet diverses sortides a 
Port Aventura així com al circuit de Montmeló, a veure els entrenaments lliures de Fórmula 
1. A més, com és habitual, es van fer tres períodes de vacances a Girona, a Comarruga i a 
Manresa, que ens permeten fer activitats i conviure fora de l’entorn habitual.

Altres activitats destacades són la conso-
lidació del taller de cuina, per al qual vam 
rebre un donatiu de material de l’empresa 
Fluor. També hem participat, un any més, 
en el projecte Hèlix per a l’elaboració de 
material adaptat a les nostres necessitats 
amb impressió 3D. Una iniciativa de l’IES 
Sant Pere i Sant Pau, amb la col·laboració 
de l’entitat Petits Enginyers. 

Aquest 2019 també hem posat en marxa 
l’activitat de jardineria, amb la creació d’un 
espai al jardí per plantar diferents llavors. 
També hem engegat el taller de reminis-
cència, dirigit per la psicòloga i on es tre-
balla l’orientació espai temporal. Hem realitzat 40 sortides pel nostre entorn.
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Els projectes destacats del 2019

Grup de treball “Teràpies i tractaments”, del programa Talento ASPACE

Talento ASPACE té l’objectiu de crear 
xarxes de comunicació i coneixe-
ment entre professionals, per ge-
nerar coneixement compartit, com 
també treure a la llum bones pràc-
tiques perquè altres organitzacions i 
els seus professionals puguin aprofi-
tar-les i millorar l’atenció de les per-
sones amb paràlisi cerebral.

Concretament, en aquest grup de 
treball es revisen els interessos i 
necessitats de les professionals in-
tegrants en relació a la infermeria i 
la fisioteràpia. Hem arribat a grans 
consensos (generar xarxes, compar-
tir documents i formes de treballar) 
així com també hem trobat interes-
sos dispars i àrees d’especialització.

“Un espai per a reflexionar”

El grup de reflexió de la residència 
és un espai per a què les persones 
que hi participen puguin abordar di-
ferents qüestions sobre els seus sen-
timents, les situacions de pèrdua, les 
seves relacions amb els altres, etc.

Entre d’altres activitats, els membres 
d’aquest grup van participar, al mes 
de juliol, al 10è Concurs Nacional 
de poesia Auxilia 2019, en el qual 
van ser reconeguts amb un Diploma 
d’Honor pel seu poema coral “Cami-
nando juntos formamos una gran 
cadena”.

Més tard, al novembre, van participar al V Concurs Nacional de Relats Curts Au-
xilia 2019 amb la redacció del conte “Aquí he encontrado mi sitio”, un relat sobre 
migració també reconegut amb un Diploma d’Honor.

El grup s’ha centrat, principalment, 
en definir tasques i perfils de personal 

d’infermeria i fisioteràpia, i a treballar per 
aconseguir que la mirada en salut sigui 

transversal a tot l’equip.

Els membres del grup aborden diferents 
qüestions sobre els seus sentiments, les 

situacions de pèrdua, etc.
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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 complexes, així com també 
dels seus familiars; vetllar pels drets i deures de la persona atesa i la seva família; facilitar informa-
ció, assessorament i connexions socials. Acompanyar a la persona i a les famílies és fonamental 
per afavorir l’autonomia i el sentiment de confiança de tothom. La recerca de la resolució de qual-
sevol obstacle s’inicia des de la voluntat d’observar cada moment a través d’un prisma. 

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 12 tramitacions.
• Sol·licitud d’orientació i accés a servei de centre ocupacional, amb dues tramitacions.
• Sol·licitud d’orientació i accés a servei residencial, amb tres tramitacions.

També s’han tramitat els següents ajuts:
• Sol·licituds d’ajuts als alumnes amb necessitats educatives especials (2018/19) de caràcter 
general. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Es van tramitar 45 beques.
• El Consell Comarcal del Tarragonès ha atorgat l’ajut de menjador a alumnes amb disminu-
ció igual o superior al 60% o obligatori per desplaçament amb un import total de 9.870,40€.
• 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 3.873,40€.
• El Departament d’Ensenyament, a través de la Subvenció destinada al finançament addi-
cional dels centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de ca-
racterístiques socioeconòmiques desfavorides (2018/19) va atorgar 13.699,92€
• En el marc del Conveni d’Atenció Especial, l’APPC signa amb la ONCE i Fundación ONCE un 
conveni per un import total de 18.336,09€.

D’altra banda, també s’han realitzat coordinacions amb la Fundació Tutelar de les Comarques de 
Tarragona 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 fa-
mílies 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.
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Activitats destacades del 2019

Projecte de Respir Familiar

Ja fa anys que l’APPC porta a terme aquest projecte, sempre amb un creixement 
significatiu. Durant l’any 2019,l’Àrea de Treball Social ha arribat a recollir 62 deman-
des, des les quals 56 han estat ateses.

Projecte de Personal de Suport i Acompanyament ofert per Dincat

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

Iniciatives a càrrec de l’APPC

Durant l’any 2019, es van organitzar diverses xerrades a iniciativa de l’APPC per 
oferir recursos a les famílies i professionals. Concretament, es va portar a terme les 
següents formacions gratuïtes:

• “Recursos i serveis per a persones amb discapacitat”. La xerrada, que va 
tenir lloc el 28 de març, va oferir diverses eines a les nostres famílies, i va 
comptar amb la col·laboració d’ECOM.

• “El SIM i la mediació familiar: gestionant el conflicte”. En aquesta xerrada, 
que es va impartir el 9 de maig, es va presentar el Servei d’Informació Me-
diadora que ofereix el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Aquesta 
formació estava dirigida a millorar el benestar de les persones i a donar a 
conèixer recursos que podem trobar al nostre abast i que poden ser d’utilitat 
en algun moment.

En un altre àmbit, novament vam organitzar la Diada de Sant Jordi amb una partici-
pació de familiars i voluntaris 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 2019 ha destacat perquè el tutors de diferents estudis s’han adonat 
dels beneficis que aporta aquesta experiència als seus alumnes, ja que ajuda a conèi-
xer una altra realitat i això contribueix a ser més tolerants amb les diferències. 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 2019 s’han realitzat 31 xerrades, per un total de 351 persones. La majoria s’han 
dut a terme a les nostres instal·lacions, però ens hem desplaçat cinc vegades per anar a 
altres espais. 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.

“Que entitats com la nostra obrin les 
seves portes fomenta la nostra inclusió 
social, i si volem aspirar a tenir aquest 

futur el partit s’ha de començar a jugar 
ara mateix.”

Raúl Iván Perales,
coordinador de les xerrades de sensibilització

351
persones han 

assistit en alguna 
xerrada

Fins a
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Som entitat formadora

Tenim convenis per a realitzar pràctiques 
professionals amb diverses institucions edu-
catives del territori. Així, els estudiants dels 
àmbits social i educatiu es formen gràcies al 
suport i acompanyament dels professionals 
de l’APPC. L’activitat és intensa en l’àmbit de 
pràctiques curriculars, fet que aporta benefi-
cis tant a l’estudiant com a la mateixa entitat. 
Tenim l’oportunitat de contribuir a una forma-
ció adequada i orientada cap a l’anteció a la 
discapacitat en els futurs professionals.

Els alumnes procedeixen de diferents centres 
formatius, com l’Institut Vidal i Barraquer de 
Tarragona, el Servei d’Ocupació de Catalunya 
o la Universitat Rovira i Virgili, entre d’altres. 
Enguany, a més, hem comptat amb una 
alumna provinent de d’Alemanya, que 
gràcies al programa Erasmus ha realitzat les 
seves pràctiques al nostre centre.

Col·laborem amb altres ONG

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

Durant l’any 2019, hem col·laborat amb la Fundació Vicente Ferrer. Mantenim correspondèn-
cia 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.

Què en diuen, els estudiants?

“La meva visió cap a l’exterior ha canviat moltíssim, ja que abans, per exemple, no em 
fixava en la importància que pot haver-hi en els transport públics i en els carrers per 
persones amb mobilitat reduïda.”

“M’he adonat de la importància de conscienciar a la societat, ja que si tots estem 
assabentats de les diferents necessitats de les persones facilitarà la seva integració i 
autonomia.”
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La Muntanyeta Bonavista: construïm el futur

Els treballs al futur equipament que promou la Fundació Privada La Muntanyeta, han conti-
nuat al llarg del 2019, d’entre els quals destaca la rehabilitació de la façana. Es va instal·lar 
l’envolvent i els tancaments exteriors, primer en l’estructura de l’edifici ja existent, i des-
prés en els nous mòduls que s’han construït en el marc del projecte La Muntanyeta Bonavista. 
El nou centre integral d’atenció a persones amb paràlisi cerebral donarà resposta a les necessi-
tats de les persones amb pluridiscapacitat i les seves famílies, i permetrà acabar amb les llistes 
d’espera existents.

Una altra de les fites destacades de l’any 2019 és el conveni que es va signar amb l’empresa 
Messer Ibérica, que va decidir col·laborar amb el nostre nou equipament amb la instal·lació 
de gasos medicinals a totes les estances del centre. Aquest és un punt afegit de qualitat 
al nostre centre, ja que ens permetrà donar una millor atenció mèdica en el cas que alguna de 
les persones usuàries necessiti disposar d’oxigen per algun tractament. 

La remodelació d’aquest antic institut, cedit a la Fundació La Muntanyeta, es du a terme gràcies 
a les subvencions de  la convocatòria de Subvencions del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF, així com també del Pla de Prioritats de 
Fundació ONCE. També donen suport al projecte l’Obra Social La Caixa i Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Al mateix temps, es treballa per aconseguir noves línies 
de finançament, tant del sector privat com públic.

De tots els treballs realitzats, en destaca la rehabilitació de la façana.
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Comunicació i impacte social

A l’APPC apostem per donar a conèixer i sensibilitzar la ciutadania sobre la paràlisi 
cerebral. L’objectiu és que es conegui la tasca que realitza la nostra organització. L’any 
2019 ha estat ple d’accions que ens van oferir una bona projecció i impacte social, sobretot 
en el nostre entorn més proper. Per assolir notorietat i rellevància social la comunicació 
és fonamental, i per això disposem de diverses eines per arribar al màxim públic possible.

Comunicació externa

Durant el 2019 hem mantingut la presència mediàtica. S’han aconseguit 135 im-
pactes en mitjans de comunicació d’àmbit local i també català. Hem guanyat 
presència a les xarxes socials Facebook i Twitter, que s’han consolildat com a canal 
de comunicació externa, i hem obert un perfil a la xarxa Linkedin. També hem con-
solidat l’espai mensual La veu de La Muntanyeta, un espai radiofònic propi que 
s’emet en directe a Tarragona Ràdio el primer dimecres de cada mes.

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

La Veu de La Muntanyeta es va engegar 
al maig del 2016 i ens permet apropar 
la nostra realitat a la ciutadania. Durant 
el 2019 hem treballat per incrementar 

les intervencions i testimonis en primera 
persona dels usuaris del centre. 

Seguidors a Facebook
La Muntanyeta Tarragona

3.802
Seguidors a Twitter
@APPCTarragona

1.784
Visites a la pàgina web 

www.appctarragona.org

12.715

Activitats solidàries i socials

L’entitat organitza activitats solidàries i socials amb 
un doble objectiu: recaptar fons i sensibilitzar sobre la 
paràlisi cerebral. Durant el 2019, en destaquen dues: 
la 11a edició de la caminada solidària per La Mun-
tanyeta, que va reunir més de 800 persones, i la 
celebració del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, que 
entre d’altres activitats va comptar amb un arbre dels 
desitjos on tothom hi va deixar el seu missatge.
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La captació de fons

Al 2019 hem seguit treballant per potenciar i enfortir l’àrea de captació de recursos. El nos-
tre objectiu és garantir el millor servei a les persones ateses al nostre centre, i per aconse-
guir-ho és fonamental disposar de tots els recursos necessaris. A continuació, detallem les 
aportacions aconseguides durant el 2019:

Entitat Projecte Import
concedit

Ajuntament de Cambrils Teràpies a l’estiu 595,44€
Ajuntament del Morell Teràpies a l’estiu 600,00€
Ajuntament de la Pobla de 
Montornès

Teràpies a l’estiu 1.800,00€

Ajuntament de la Pobla de 
Mafumet

Sensibilització per millorar la inclusió 
social de persones amb paràlisi cerebral

2.325,00€

Ajuntament de Tarragona Servei suport i Promoció a la Integració 
Social + Afavorim la salut mitjançant la 
teràpia assistida amb gossos

26.000,00€

Ajuntament de Tarragona Sortides i convivències 1.828,80€
Ajuntament de Vallmoll Teràpies a l’estiu 583,00€
Asfaltos Españoles, SA Teaming 2.921,00€
Born Agents, SL Boccia, esport adaptat 100,00€
Cargill Beques menjador, transport i teràpies 

per a famílies en situació de risc social
3.452,16€

Consorci d’Aigües de Tarragona Hidroteràpia 5.000,00€
Dow Chemical Boccia, esport adaptat + Promoció de 

l’atenció integral i la salut
6.000,00€

Fluor Sant Jordi solidari 245,00€
Fumanya, S.A. Caminada solidària 300,00€
Fundació PortAventura Ventalls solidaris 5.612,50€
Fundació Repsol Envelliment i disfagia 7.000,00€
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

10.842,92€

Generalitat de Catalunya (COSPE) Logopèdia 20.000,00€
Go Fruselva, SL Sant Jordi solidari 900,00€
Inicio Empresarial 2010, SL Boccia, esport adaptat 500,00€
Lear Corporation Caminada solidària 1.000,00€
Obra Social La Caixa Promoció de la salut biopsicosocial de 

les persones amb paràlisi cerebral
25.000,00€
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Obra Social La Caixa Servei de suport a les famílies 
vulnerables

25.000,00€

Tarraco Center Caminada solidària 1.500,00€
Technip Iberia, S.A. Compra butaques residència 465,00€

Altres entitats i empreses que han col·laborat perquè l’APPC pugui assolir els seus fins 
socials són Canon (1.200€), l’Associació Amics Colla Jove Xiquets de Tarragona (1.286€), 
la Confraria de Pescadors de Tarragona i Peix Blau (2.257,50€), Teatre La Sala El Morell 
(1.570€), Shell (5.000€), Uneo Desarrollo (200€), IPA Agrupació de Tarragona (500€), Fe-
deració Catalana de Caça (1.100€), Associació Picapiedra Bikers (1.000€), República Checa 
Press (250€), Temar (100€), Anorsa (125€), Farmàcia Llopart (100€), La Salle Torreforta 
(320,98€), Informàtica i comunicacions de Tarragona (155€).

Dades econòmiques

El conjunt de les dades econòmiques de l’entitat, auditades per Codex Auditors SLPU, es 
recullen en la memòria econòmica. A continuació, presentem un resum dels comptes del 
2019.

Despeses: 2.896.426,63 €  Distribució de les despeses:

Ingressos: 2.896.597,31 €  Procedència dels ingressos:

Generalitat de Catalunya 83,66%

Socis i usuaris 7,79%

Col·laboracions entitats i empreses 4,03%

Administracions locals 2,46%

Col·laboracions particulars 1,24%

Altres ingressos 0,82%

Despeses de personal 86,8%

Altres despeses d'explotació 6,38%

Aprovisionaments 5,94%

Amortització de l'immobilitzat 0,63%

Altres despeses 0,14%

Despeses financeres 0,11%



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

Fes-te voluntari
 Fes un donatiu puntual

Fes-te soci i amic de La Muntanyeta
Promou i proposa’ns activitats de sensibilització

Fes difusió de tot el que fem entre els teus contactes
Participa en les activitats solidàries que organitzem

Apunta’t a Teming i col·labora 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

“Escolta’m! Ara és el meu torn de parlar” és un dels missatges que es va poder llegir el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral.


