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Ens en sortirem   
                  
               Rosa Maria Rizo Solanes
        Presidenta de l’APPC

Deixem enrere un any que quedarà marcat a la història. La pandèmia de COVID19 ha sacse-
jat tot el món, i ens ha fet viure situacions inversemblants, que mai no hauríem ni imaginat.
El 2020 no només ens ha trasbalsat tots els plans que teníem, ha estat un any molt dur, 
sobretot per aquelles persones que han perdut algun ésser estimat, a les qui vull fer arribar 
el meu sentit condol pels moments difícils que els ha tocat viure.

A la nostra entitat, la pandèmia ens ha obligat a reinventar-nos. De cop i volta ens vam tro-
bar que havíem de protegir les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat d’un virus 
agressiu i desconegut. I crec que podem dir que ens n’hem sortit, malgrat la incertesa, el 
desconeixement inicial i la rapidesa amb que van succeir tots els esdeveniments.

A pesar d’aquesta crisi sanitària, hem de tirar endavant, i per això cal rescatar aspectes 
positius de tot el que ens ha passat. Hem comprovat que tenim un equip professional 
compromès. Durant el confinament, a la residència el personal es va implicar al màxim, i 
va donar-ho tot per protegir els nostres residents. Podem dir amb orgull que la nostra resi-
dència ha estat un espai verd, lliure de COVID19, durant tota la pandèmia. I això ha estat 
gràcies a l’esforç de tots, que hem treballat colze a colze per protegir el més important que 
tenim, els nostres fills i filles.

També des de l’escola i el centre ocupacional, els nostres professionals van mantenir el 
contacte i l’atenció de manera telemàtica, per alleugerir els dies més durs del confinament. 
Després, al setembre, van dedicar tots els esforços a convertir el nostre centre en un espai 
segur per reprendre l’atenció presencial.

I la represa de l’activitat ens va obligar a reubicar-nos. Vam haver de buscar i habilitar nous 
espais per complir amb els criteris sanitaris i mesures de seguretat, però no hem deixat 
d’oferir l’atenció als nostres fills i filles amb la màxima qualitat possible. Així que com a presi-
denta i en nom de la Junta Directiva, només puc agrair la gran implicació de tots per protegir 
i vetllar per la salut de tot el nostre col·lectiu, sobretot dels més vulnerables. 

Diuen que les crisis són oportunitats, així que tot i el patiment i el dolor que ens ha portat 
aquesta pandèmia mundial, hem d’aprofitar l’adversitat per treure’n un aprenentatge que 
ens ajudi a ser millors, a explorar noves maneres de treballar i a seguir endavant amb 
l’objectiu de la millora constant i continuada més ferm que mai. Ens n’hem sortit sempre, i 
ens en sortirem, segur.

2



MeMòria 2020

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

3

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 està declarada d’utilitat pública per una resolució dictada el 12 de maig de 
2017, per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La Junta Directiva

La composició de Junta Directiva fins al 28 d’octubre de 2020 va ser:

Presidenta: Rosa Maria Rizo Solanes   Vocal: Federico Solanes Martínez
Vicepresidenta: Maria Rosa Gasol Vallvé   Vocal: Román Gustavo Erazo Proaño
Secretari: Josep 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

Arran de la voluntat del senyor Josep Maria Cabré de deixar el seu càrrec de secretari, la pre-
sidenta va proposar al senyor Salvador García d’ocupar aquesta nova funció dins de la Junta 
Directiva. El nomenament va ser ratificat en l’assemblea general ordinària del 28 d’octubre 
de 2020, a partir de la qual, la composició de l’òrgan de govern va ser la següent:

Presidenta: Rosa Maria Rizo Solanes   Vocal: Federico Solanes Martínez
Vicepresidenta: Maria Rosa Gasol Vallvé   Vocal: Román Gustavo Erazo Proaño
Secretari: Salvador García Ramírez  Vocal: Maria Lourdes Cadena Masip
Tresorer: José Vicente Pedregal Gil   Vocal: Jeronimo Pastor Masague
Vocal: Joana Compte Anguera    
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El 2020 ha destacat per...

Haver de fer front a la pandèmia de COVID19, que va implicar el tancament de l’atenció 
presencial de l’escola i el taller ocupacional el dia 13 de març. Des del mateix dia, els usuaris 
de la residència van quedar confinats a les nostres instal·lacions.

Al setembre es va reprendre l’atenció presencial a l’escola i el taller ocupacional, però les 
mesures de contenció i prevenció ens van obligar a redefinir els espais, i a replantejar 
l’atenció als alumnes i usuaris. Sempre, però, procurant mantenir la màxima qualitat assis-
tencial per a les persones amb pluridiscapacitat.

No obstant això, hem millorat en...

L’accessibilitat al centre, amb la instal·lació d’una porta automàtica on abans hi havia una 
porta de vidre, manual. Aquesta nova porta facilita la lliure mobilitat i desplaçament de qual-
sevol persona, ja que s’obre amb un sensor de presència i moviment. També hem instal·lat 
un videoporter automàtic. Totes dues accions s’han pogut dur a terme gràcies a la subvenció 
de la convocatòria ordinària per a entitats (COSPE) 2020 de la Generalitat de Catalunya.

L’adequació del taller ocupacional. S’han pintat les parets de tot el centre i s’han redistribuït 
els equipaments per guanyar més espai i garantir les distàncies de seguretat.

La formació sobre estratègies d’intervenció i sistemes de comunciació augmentativa i al-
ternativa (SAAC), a càrrec de la formadora Alba Alier, de BJ Adaptaciones, i en el marc del 
projecte ASPACEnet, de la Confederación ASPACE. Hi van participar 15 professionals de 
l’escola i el taller ocupacional.

La formació bàsica de COVID19, per a tot el personal de l’entitat, a càrrec del servei de 
prevenció Previjob.

L’adquisió dels equips de protecció individual (EPI) per complir amb els protocols i les indi-
cacions de pla de contingència per a la protecció i prevenció de la COVID19.

El treball d’equip, amb el que hem hagut de resoldre situacions de gran dificultat organitza-
tiva.

Prendre consciència de la necessitat d’optimitzar recursos humans i també materials.

I per al 2021 ens proposem...

Recuperar activitats i projectes que ens hem vist obligats a aturar, a causa de la pandèmia 
per COVID19.
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Millorar el sistema organitzatiu del centre per tal d’optimitzar recursos.

Crear i promoure nous projectes.

Participar en concursos.

Fomentar la participació de les famílies en el si de l’entitat.

Mantenir i millorar la qualitat assistencial.

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                            Musicoteràpia              Fisioteràpia
          amb Animals

        

    Logopèdia          Boccia                       Estimulació
          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 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 2020, la matrícula del centre ha estat de 48 alumnes, de 3 a 21 anys, procedents 
de Tarragona ciutat i de barris perifèrics, així com també d’altres municipis del Tarragonès, 
l’Alt Camp i el Baix Camp. Ara bé, en la represa de l’activitat després del confinament, durant 
el curs 2020-21 l’assistència ha oscil·lat entre 30 i 38 alumnes cada dia.

L’equip de professionals està format per vuit mestres, vuit educadors, cinc fisioterapeutes, 
una pedagoga i dos logopedes. També comptem amb cinc monitors d’acollida matinal, 11 
monitors d’esbarjo i 16 monitors de menjador.

Activitats i sortides durant el 2020

Tot i que fins al mes de març vam dur a terme l’activitat habitual al nostre centre, amb 
l’inici del nou curs a partir del setembre vam haver de buscar noves iniciatives, activitats i 
estratègies de col·laboració entre aules. Calia mantenir els grups estables de convivència, 
però al mateix temps volíem mantenir interacció entre tots els alumnes. Així va ser com van 
sorgir i hem desenvoluptat petits projectes de col·laboració entre aules, com per exemple 
l’activitat plàstica petits somriures, o vídeos que vam promoure per celebrar el Nadal i que 
ens permetien mantenir la interacció entre grups bombolla. 

A les aules, es van crear activitats atípiques, sempre amb mascareta, un element que al final 
ha esdevingut un recurs material més. Així mateix, ens hem hagut d’adaptar a l’absència 
d’activitats complementàries com piscina, teràpia assistida amb animals, música o psicomo-
tricitat. Tampoc hem pogut realitzar excursions ni sortides pedagògiques.

Les activitats es van realitzar adaptades als protocols de prevenció de la COVID19.
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Mural dels somriures

En la represa del curs al se-
tembre del 2020, la mascareta 
es va convertir en un element 
imprescindible. Però malgrat 
tot, els professionals tenien la 
sort de poder veure el somriure 
dels alumnes. Així va ser com 
va sorgir la idea del mural dels 
somriures. Es va fer un mural 
conjunt amb les rialles dels 
alumnes, i posteriorment, es va 
fer el mateix amb els somriures 
dels professionals.

Es va començar com un projecte de l’aula D, però al final es va obrir a tot el centre, 
i hi va participar tothom. Posteriorment, també es va fer el mural de les mirades.

Finalistes a la Beca Carles Capdevila del Diari Ara

El nostre projecte de rock inclusiu va 
resultar finalista de la Beca Carles Cap-
devila, que organitza el Diari Ara i la 
Fundació Bancària La Caixa. En aquesta 
tercera edició de les beques, es van va-
lorat 52 projectes de centres educatius 
d’arreu de Catalunya, tots ells iniciatives 
innovadores d’escola inclusiva. D’entre 
aquestes, el jurat va valorar molt posi-
tivament el projecte rock inclusiu de La 
Muntanyeta, que va resultar ser un dels 
tres finalistes.

Durant l’acte d’entrega de la beca, 
que finalment es va atorgar a l’Escola 
Cervantes de Barcelona, el director de 
l’escola, Dimas Rodríguez, va recollir el 
guardó que també es va lliurar als altres 
dos projectes finalistes.
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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, el número màxim de la capacitat 
registral que té actualment el centre. Al llarg de l’any, s’han produït 5 baixes i una alta, per la 
qual cosa, al finalitzar el 2020 comptava amb 30 usuaris. Són persones amb edats entre els 
21 i 45 anys, procedents de la ciutat de Tarragona i d’altres municipis del Tarragonès, l’Alt 
Camp, el Baix Camp i la Conca de Barberà. Actualment, l’equip tècnic de professionals 
està format per 11 persones.

Activitats i sortides durant el 2020

Al llarg de l’any 2020 no hem pogut realitzar les sortides i activitats que teníem programades, 
a causa de la pandèmia de COVID19. Fins al 12 de març, la nostra activitat no es va veure 
afectada, i vam poder realitzar la sortida d’hivern per anar a practicar esquí adaptat a La 
Molina. En aquesta activitat, hi van participar un total de 6 usuaris.

Durant els mesos de juny i juliol, es va oferir atenció a domicili i sessions de fisioteràpia 
individualitzada a les persones que ho van sol·licitar. El servei es va reobrir, de manera 
presencial, el 28 de setembre. Una reobertura esglaonada que també va oferir la possibilitat 
de l’atenció domiciliària per aquelles famílies que ho van requerir. 

Des del setembre i fins a finals del 2020, l’atenció als usuaris es va realitzar seguint les 
indicacions de prevenció i protecció de la COVID19. Per tant, les activitats es van adequar a 
aquesta situació, no obstant això, hem mantingut la màxima qualitat assistencial a tots els 
nostres usuaris.

Sortida d’esquí adaptat a La Molina, al febrer del 2020.
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Adequació dels espais del centre ocupacional

Per preparar la reobertura del centre 
ocupacional, i habilitar l’espai disponible 
seguint les mesures i indicacions de les 
autoritats sanitàries per prevenir i mini-
mitzar el risc de contagi, al mes de juny 
es van realitzar tasques d’adequació del 
centre.

Es va netejar, es va pintar i es va reorga-
nitzar el material i els equipaments per 
aconseguir la màxima amplitud i espai, i 
garantir així les distàncies de seguretat. 
Aquests treballs van ser imprescindibles 
per reobrir el servei de manera presen-
cial.

Atenció telemàtica i a domicili

Durant el confinament, els professionals 
del centre ocupacional van mantenir el 
contacte amb els usuaris i les seves fa-
mílies per fer seguiment del seu estat de 
salut i realitzar una atenció telemàtica.

Així doncs, es van fer reunions i tro-
bades virtuals, així com propostes 
d’activitats personalitzades per a cada 
usuari. D’aquesta manera, es van ofe-
rir recursos a les famílies per minimit-
zar els efectes de l’aïllament i la falta 
d’atenció presencial que va suposar el 
confinament domiciliari.

Amb la desescalada i el relaxament de 
les mesures, es va oferir atenció a do-
micili als usuaris del centre ocupacional, 
d’acord amb les necessitats i la situació 
de cada família.
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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. 

Al mes de març va quedar una plaça vacant. A causa de la pandèmia, no es va poder ocupar 
la plaça fins a l’octubre. A més, durant la pandèmia, algunes famílies van optar per endur-se 
els seus fills a casa, per la qual cosa, durant algunes setmanes, no es va atendre la totalitat 
dels usuaris, tot i que aquesta situació es va normalitzar el darrer trimestre de l’any, i es 
manté l’assistència a les 23 persones que conviuen a la residencia. Respecte a la demanda 
de respir, és a dir, estades de caràcter temporal, només es va poder dur a terme els primers 
mesos de l’any, abans de la pandèmia. En aquest curt període de temps, es van atendre 9 
peticions de respir.

L’equip de professionals està format per 24 Auxiliars Tècnics Educatius, on s’inclouen les 
persones que fan substitucions, dues infermeres, una psicòloga, dos fisioterapeutes, un 
metge i la direcció.

Activitats i sortides durant el 2020

La programació de sortides i activitats es va veure afectada per la pandèmia de COVID19. 
Fins al 13 de març, la residència va mantenir la seva activitat habitual, però a partir d’aquesta 
data, els usuaris van quedar confinats al centre, i es van modificar els horaris dels profes-
sionals per atendre els residents en torns de 12 hores. 

Durant els mesos d’estricte con-
finament, no es van poder rebre 
visites dels familiars, ni de cap 
tipus, però es van programar di-
verses activitats per amenitzar 
el dia a dia dels residents.

Durant el segon semestre de 
l’any es van recuperar les visites 
i, segons l’evolució de la pandè-
mia, algunes sortides familiars 
puntuals. Aquesta situació va 
anar variant fins a finals d’any, 
segons els indicadors i les re-
comanacions sanitàries de cada 
moment. Festa per a tothom ens va oferir un espectacle per Santa Tecla.
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Confinats a la residència

Seguint les indicacions de la Generalitat 
de Catalunya, vam adoptar tot de mesu-
res excepcionals per protegir els nostres 
residents, un col·lectiu de risc en aques-
ta emergència sanitària. Però això no 
ens va impedir mantenir una vida activa 
al centre residencial. Així doncs, es van 
realitzar manualitats per decorar les au-
les i el jardí, gimcanes, tallers de cuina, 
etc. També vam comptar amb els vídeos 
i altre material audiovisual que ens feien 
arribar familiars, amics i companys de la 
comunitat APPC que es trobaven confi-
nats al seu domicili.

Cal destacar la gran feina que, en aques-
ta situació complexa per a tothom, van 
realitzar els professionals del centre, 
amb el màxim rigor i dedicació per pre-
servar la salut de les persones i garan-
tir-los una atenció adequada malgrat la 
crisi de la COVID19.

Premien el nostre poema sobre el temps lliure

El grup de reflexió de la residència va 
seguir treballant durant el 2020, tant de 
manera virtual com presencial. Va ser 
un espai més necessari que mai, per 
abordar els sentiments, les situacions 
de pèrdua, les relacions amb els altres...

En aquest context, i durant el confina-
ment, va sorgir el poema “Tiempo”, un 
treball fruit de totes les aportacions i 
reflexions sobre el temps lliure realit-
zades per usuaris i professionals de la 
residència. Aquest poema va ser reco-
negut amb un Diploma d’Honor al XI 
Concurs Nacional de Poesia que orga-
nitza l’Associació Auxilia.
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L’àrea de treball social

L’àrea de treball social persegueix els següents eixos fonamentals: promoure el desenvolu-
pament 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 informació, 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 qualsevol 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 es van tramitar les ajudes sociofamiliars a les quals poden 
accedir les famílies de nostre centre. Així, es van tramitar 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 tres trami-
tacions.
• 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.

Una altra de les ajudes tramitades va ser la següent:

• Subvenció de la Diputació de Tarragona per a productes de suport, en col·laboració 
amb la Creu Roja, amb sis tramitacions.

També es van realitzar les següents tramitacions:

• La Diputació de Tarragona atorga a l’Escola La Muntanyeta una subvenció a cen-
tres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona per un import de 
7.958,28€.
• En el marc del Conveni d’Atenció Especial, l’APPC signa amb la ONCE i Fundación 
ONCE un conveni per un import total de 23.112,30€.

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.

Un altre aspecte important que l’àrea de treball social porta a terme per oferir atenció a les 
famílies de l’entitat és la coordinació amb els Serveis Socials de les diferents zones d’atenció 
(EBSS) en l’àmbit municipal, i Serveis Socials dels Consells Comarcals en l’àmbit supraco-
marcal.
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Activitats destacades del 2020

Projecte de Respir Familiar

Ja fa anys que l’APPC porta a terme aquest projecte, sempre amb un creixement 
significatiu. Durant l’any 2020, però, aquest servei s’ha vist afectat per la situació de 
pandèmia. Durant el primer trimestre de l’any es van poder atendre 9 peticions de 
respir, però després es va haver de suspendre el servei, seguint les indicacions de es 
autoritats sanitàries.

No obstant això, des de l’Àrea de Treball Social s’ha treballat durant tot aquest temps 
per procurar a les famílies que ho han necessitat, suport a domicili. Aixi doncs, s’han 
realitzat les gestions necessàries per als casos d’urgència puntuals que s’han produït.

Iniciatives a càrrec de l’APPC

L’excepcionalitat de l’any 2020 no ens ha permès dur a terme les xerrades i formacions 
gratuïtes adreçades a les famílies que havíem realitzat amb èxit anteriorment. De to-
tes maneres, hem traslladat a les famílies formacions en línia que, en aquests últims 
mesos, han realitzat altres entitats, com el cicle de webinars de la Confederación ASPA-
CE sobre diversos temes d’interès, o les sessions sobre envelliment que ha dut a terme 
la Federació Catalana de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT).

En un altre àmbit, tampoc vam poder organitzar la Diada de Sant Jordi, una iniciativa en 
la que s’implicaven les famílies. El que sí vam mantenir és la venda de loteria de Nadal 
solidària, que malgrat les circumstàncies, va tenir molt bona acollida entre les famílies, 
que van col·laborar en la seva distribució.
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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. Aquest 2020, però, s’ha vist afectat per la pandèmia de COVID19, i per tal 
de complir amb les recomanacions sanitàries, hem hagut de suspendre les xerrades i vis-
tes al nostre centre a partir del 12 de març. No obstant això, i fins aquesta data, vam tenir 
l’oportunitat de realitzar 7 xerrades, en les que hi van participar un total de 146 persones.

Som entitat formadora

Tenim convenis per a realitzar pràctiques professionals amb diverses institucions educatives 
del territori. Així, l’activitat acostuma a ser intensa en l’àmbit de les pràctiques curriculars, 
però a causa de la pandèmia i seguint les indicacions del nostre pla de contingència, des del 
març del 2020 hem suspès temporalment les estades de pràctiques al nostre centre. Espe-
rem poder recuperar aviat aquesta activitat formadora.

Col·laborem amb altres ONG

Sempre que en tenim ocasió, generem sinergies i col·laborem amb altres ONG o entitats so-
cials, en tot allò que està al nostre abast. Al 2020, vam contractar els serveis de la Fundació 
Torpomi per a l’elaboració del nostre calendari solidari. D’aquesta manera, contribuïm a la 
sostenibilitat de les entitats socials del nostre entorn.

Projecte d’impressió 3D

Un any més, hem col·laborat amb el pro-
jecte Hèlix, en el marc del qual alum-
nes de 3r i 4t d’ESO de l’Aula Oberta de 
l’Institut Sant Pere i Sant Pau, han dissen-
yat i creat jocs de taula amb tecnologia 
3D, adreçats a les persones amb paràlisi 
cerebral. És el tercer any d’un projecte 
en el que no només importa el resultat fi-
nal que s’obté, que són uns recursos fets 
a mida, sinó que allò més enriquidor és 
l’experiència que viuen tant els alumnes 
com els usuaris del nostre centre.
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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 
2020 ha estat ple d’accions comunicatives, a través de les diverses eines de les que dispo-
sem per arribar al màxim públic possible.

Comunicació externa

Durant el 2020 hem mantingut la presència mediàtica. S’han aconseguit 75 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 consolidat com a canal 
de comunicació externa, i hem obert perfils a Instagram i Linkedin. També hem 
consolidat 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

Seguidors a Facebook
La Muntanyeta Tarragona

3.849
Seguidors a Twitter
@APPCTarragona

1.830
Visites a la pàgina web 

www.appctarragona.org

9.282

Activitats solidàries i socials

Organitzem activitats solidàries i socials amb un doble 
objectiu: recaptar fons i sensibilitzar sobre la paràli-
si cerebral. Durant el 2020, la planificació inicial s’ha 
vist afectada, i vam haver de suspendre la majoria 
d’activitats previstes. No obstant això, vam impulsar la 
campanya #SantJordiVirtual, i vam editar el calendari 
solidari amb fotografies dels usuaris de la residència. 
Totes dues iniciatives van tenir molt bona acollida.

Seguidors a Instagram
@lamuntanyetatgn

318
Seguidors linkedin
@APPCTarragona

45
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La captació de fons

Al 2020 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 2020:

Entitat Projecte Import
concedit

Ajuntament d’Altafulla Ajuts humanitàries per a associacions 2.000,00€
Ajuntament de la Pobla de 
Montornès

Integració social de les persones amb paràlisi 
cerebral

1.000,00€

Ajuntament de Tarragona Afavorim la salut de les persones amb 
pluridiscapacitat

26.000,00€

Ajuntament de Tarragona Integració social de les persones amb paràlisi 
cerebral

1.828,26€

Asfaltos Españoles, SA Teaming 2.814,00€
Canon Integració social de les persones amb paràlisi 

cerebral
1.200,00€

Cargill Protegim les persones amb pluridiscapacitat de 
la COVID19

3.000,00€

Covestro Integració social de les persones amb paràlisi 
cerebral

1.000,00€

Diputació de Tarragona Protegim les persones amb pluridiscapacitat de 
la COVID19

33.986,60€

Dow Chemical Boccia, esport adaptat + Promoció de l’atenció 
integral i la salut

11.000,00€

Generalitat de Catalunya 
(COSPE)

Logopèdia 20.000,00€

Kemira Ibérica Integració social de les persones amb paràlisi 
cerebral

900,00€

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

20.000,00€

Obra Social La Caixa Envelliment i disfàgia en paràlisi cerebral 20.000,00€
Rotary Club Tarraco Treballs d’adequació de l’entrada de l’escola 913,00€
Tarraco Center Fons d’emergència per protegir les persones 

amb paràlisi cerebral de la COVID19
1.500,00€

Tarraco Blues Integració social de les persones amb paràlisi 
cerebral

600,00€

Teaming Fons d’emergència per protegir les persones 
amb paràlisi cerebral de la COVID19

2.053,00€
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Donacions de material

En el marc de la pandèmia de COVID19, cal destacar les col·laboracions i mostres de suport 
rebudes per protegir el nostre col·lectiu. Diverses entitats, persones i empreses ens van 
donar material de neteja i protecció, com hidrogel, mascaretes, lleixiu, gel de bany, guants, 
pantalles, etc. Aquest suport va ser fonamental, sobretot a l’inici de la pandèmia, quan tot 
aquest material escassejava. A més, algunes d’aquestes col·laboracions s’han consolidat i 
mantingut al llarg del temps.

Consulta a la nostra web totes les col·laboracions realitzades

Dades econòmiques

El conjunt de dades econòmiques de l’entitat, auditades per Codex Auditors SLPU, es recullen 
en la memòria econòmica. A continuació, presentem un resum dels comptes del 2020.

Ingressos: 2.777.954,01 €  Procedència dels ingressos:

Despeses: 2.777.154,98 €  Distribució de les despeses:



GRÀCIES per ajudar-nos a 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

Aquesta fotografia i la de portada s’inclouen al calendari #2021solidari


