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Tres de deu amb folre i manilles!        

                  Rosa Rizo

                    Presidenta de l’APPC

“L’esperit de superació va anar calant en els integrants del Ball de Valencians, cada vegada 
provaven estructures més grans, que requerien un major domini del cos, de l’equilibri i més 
assaig (podien ser de cinc, de sis o, fins i tot, de set). Sembla ser que de mica en mica aquesta 
torreta, amb l’ajuda de la pinya, gralles i timbalers, va anar agafant entitat per si sola, fins 
separar-se definitivament del Ball per bastir-se en solitari, ja com una figura amb sentit propi: 
EL CASTELL”
 
A la nostra “Colla Muntanyeta” també tenim un poderós objectiu comú, tant o més difícil que 
el tres de deu amb folre i manilles! Aquest objectiu és el guariment, desenvolupament, esti-
mació i fins i tot de vegades, donar una empenta per ajudar a prendre el vol als nostres nois i 
noies per a què siguin feliços.

A la colla castellera, per arribar a fer el seu castell, li cal una bona pinya. I a nosaltres també! 
Així doncs, hauríem de prendre bona nota del seu savoir faire.
  
Potser caldria reprendre l’esperit dels nostres fundadors, que sentien seu el projecte, tot i 
que ara la nostra comunitat s’ha fet molt gran i molt complexa.

Tenim tot el que ens cal: uns nois i noies meravellosos, unes famílies entregades, una Junta 
directiva amb moltes ganes de treballar, un director emprenedor, eficaç i apassionat, un equip 
directiu molt expert i creatiu, uns professionals amb vocació, amor i perseverança. I això, 
sense oblidar la potent xarxa d’entitats, empreses, particulars i voluntaris que tenim al da-
rrere, creuen en el nostre projecte i hi participen solidàriament. A tots ells els hauríem de fer 
sentir la nostra participació en els actes que organitzen, els hem de fet sentir que les famílies 
som al seu costat. Cadascú com pugui, ajudant o amb la nostra presència.

Ben aviat, començarem a treballar per les noves instal·lacions a Bonavista que faran més gran 
la nostra Muntanyeta per a què els nostres fills i filles estiguin més còmodes en tots els sentits. 
Clar que ens caldrà recórrer a altres entitats públiques i privades per a què ens ajudin a poder 
tirar el projecte endavant.

Pit i amunt, Muntanyeta!
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L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) 

Desenvolupa qualsevol tipus d’activitat amb fins i objectius relacionats amb la defensa dels 
drets de les persones afectades de paràlisi cerebral i/o etiologies similars i la garantia de 
l’exercici d’aquets drets. També els ofereix tots el serveis necessaris per la seva educació, 
atenció a la salut, atenció residencial, inserció social, inserció laboral, gaudiment de l’oci i 
temps de lleure i tot allò que permeti el seu desenvolupament i el benestar de les seves famí-
lies. Actualment l’APPC gestiona i és la titular de tres serveis:

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

La Junta Directiva
 

Presidenta: Rosa Maria Rizo Solanes
Vicepresidenta: Maria Rosa Gasol Vallvé
Secretari: Alfredo Revilla González
Tresorer: José Vicente Pedregal Gil
Vocal: Clara Isabel Guerrero Barroso
Vocal: Joana Compte Anguera
Vocal: Francisco José Cristobal
Vocal: Anna Dols Tomás
Vocal: Federico Solanes Masdeu
Vocal: Josep Maria Cabré Mañé
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El 2014 ha destacat per...

• Ser un any de retallades indiscriminatories tant a les entitats del tercer sector com a 
les famílies amb problemàtiques de vulnerabilitat social. L’APPC ha implementat molt 
d’esforç i treball per tal de mantenir la qualitat i els serveis.

• Iniciar, a la residència Trèvol, el projecte d’Autogestió i Autodeterminació, un nou con-
cepte en el marc del qual els residents prenen decisions.

• Posar en marxa a la residència Trèvol el projecte Valorando Capacidades per aplicar i 
fer ús de la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i la Salut.

• Haver reprès l’activitat esportiva de Boccia amb un grup de 9 nois i noies.

• Haver dotat de més espai al centre ocupacional, gràcies a l’equipament i acondiciona-
ment d’una zona que abans era exterior.

• Assolir una destacada presència mediàtica, sobretot en mitjans de comunicació locals.

El 2015 ens proposem...

• Implementar de forma sòlida el Grup d’Ajuda Mútua (GAM).

• Dissenyar activitats de teràpia o assessorament per a avis i germans de persones amb 
discapacitat.

• Potenciar i participar en la Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores de Tarragona.

• Millorar l’atenció, assessorament i intervenció amb les famílies.

• Oferir la formació adequada per a que els professionals puguin tenir les eines neces-
sàries per reforçar l’Autodeterminació i Autogestió amb els residents.

• Implementar l’aplicació CIF amb els professionals del centre.

• Participar en l’intercanvi de professionals de Confederación ASPACE de manera activa, 
oferint formació i assessorament en diversos àmbits.

• Promoure noves activitats gràcies a la implicació de personal voluntari.

• Millorar la comunicació interna i potenciar l’ús de mitjans audiovisuals.

• Potenciar al màxim l’ús de les noves tecnologies amb els nostres alumnes per afavorir 
la seva autonomía i partipació en el seu entorn. 

• Apropar la tecnología específia a l’entorn familiar mitjançant un taller que s’oferirà a 
pares, tutors i germans de persones amb discapacitat.
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En què hem millorat durant el 2014

• Reposició de diversos elements i materials de fisioteràpia.
• Condicionament i canvi de paviment als banys de residència. 
• Reposició i ampliació de material de cuina, menjador i parament de la llar 
• Equipament per a l’activitat d’hipoteràpia 
• Condicionament de l’ampliació d’espais en el centre ocupacional 
• Adquisició i reposició d’equipament informàtic.
• Ampliació del cablejat i xarxa interna informàtica.
• Condicionament de la sala projecte EMSI.
• Contractació de més hores d’auxiliars al centre ocupacional, i de persones de reforç i 
suplències de torn a la residència i en els serveis generals
• Desenvolupament del Pla de Voluntariat i incorporació de nous voluntaris
• Activitats formatives: Curs de reflexes primitius i teràpia de moviment rítmic (TMR), 
curs de Jocs adaptats i Taller de Modulació Pedagògica amb Anna Esclusa.

Les teràpies del nostre centre

Durant el 2014, hem mantingut les activitat i teràpies que realitzem en els tres serveis del 

nostre centre:

     

         
       Hipoteràpia       Teràpia Assistida amb Animals (TAA)   Musicoteràpia
        

  Innovació tecnològica    Servei de suport d’estiu

            Més informació a la web de l’APPC
               www.appctarragona.org
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L’escola La Muntanyeta

Des de l’any 1986 La Muntanyeta és una escola d’educació especial reconeguda pel Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb concert educatiu de règim general 
per a la prestació del servei d’educació de Catalunya corresponent a l’educació especial. 
L’escola ha atès enguany 48 alumnes, procedents de Tarragona ciutat i de barris perifèrics, i 
també d’altres municipis de les comarques del Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Camp.

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb la resolució del Departament d’Educació va atorgar 
al Centre el Premi Catalunya d’Educació 2004, pel projecte educatiu i per la seva llarga tra-
jectòria al servei de la rehabilitació física i sensorial d’alumnes amb paràlisi cerebral.

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

Sortides i excursions durant el 2014

Al llarg del 2014 l’escola ha participat en diferents sortides i activitats de l’entorn proper a 
l’escola i també s’han fet altres sortides per conèixer altres indrets més allunyats. Així doncs, 
hem visitat el Parc de Sant Pere i Sant Pau, el Càmping de Vinyols, el Port de Tarragona i el 
Museu Marítim de Tarragona, les paradetes de Nadal de Tarragona i Reus i el centre de jardi-
neria Jardiland, a Vilaseca. També hem anat fins a l’Ametlla de Mar i a l’hort de la Sínia, a 
Tamarit. D’altra banda, hem realitzat sortides culturals, com per exemple al teatre, on hem 
anat a veure El flautista d’Hameli, o en una audició al Conservatori de Vila-seca. També hem 
participat en els actes del Dia Escolar de la No-violència i la Pau, el DENIP.

I com cada any, també hem anat de colònies. Les colònies es van realitzar a l’Hospitalet de 
l’Infant, durant quatre dies al mes d’octubre.

Sortida a l’hort de la Sínia
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Els projectes destacats del 2014

Alumnes formadors

Per donar resposta a les necessitats especí-
fiques dels alumnes de l’escola d’educació 
especial La Muntanyeta, són necessaris nous 
recursos tecnològics especialitzats. Per això 
aquest any hem afiançat el projecte dels 
Alumnes formadors. En el marc d’aquest 
projecte, la tecnologia s’apropa a les au-
les amb la complicitat de dos alumnes de 
la mateixa escola, que són les persones que 
formen als professionals del centre.

Per assolir aquest objectiu, als alumnes se’ls presenten nous recursos tècnics que an-
teriorment no utilitzàvem a l’escola, i ells, mitjançant la demostració directa, són els 
encarregats de traspassar la informació a mestres i educadors.

Durant dos dies, el professional que coordina els projectes on hi intervenen les tecnolo-
gies de suport, fa formació als dos alumnes, perquè siguin capaços d’utilitzar el recurs 
i ensenyar-lo a la resta d’alumnes i professionals. Un tercer dia, els alumnes fan una 
demostració del que han après en una de les aules de l’escola. Després, s’edita un vídeo 
per fer la màxima difusió a la xarxa sobre la utilitat del nou recurs.

Taller de creació audiovisual

El mitjà audiovisual i la música ofereixen un 
amplli ventall de possibilitats a l’hora de tre-
ballar amb infants amb paràlisi cerebral. A 
través del projecte de creació audiovisual, 
s’elabora un vídeo de final de curs que in-
crementa el paper actiu tant dels alumnes 
com de les famílies.

Aquesta activitat té diferents fases: primer, 
es proposa la temàtica que s’utiltizarà per al 
vídeo, la música, els decorats... I per últim 
l’enregistrament. Després, hi ha una tasca 
de fisuió que, al mateix temps, permet donar 
visibilitat al col·lectiu de la paràlisi cerebral, 
fet que permet obtenir un retorn en forma 
de reconeixement de l’entorn més proper.

Podeu veure els vídeos d’aquests dos projectes
al canal Youtube de La Muntanyeta

Al novembre del 2014 l’escola 
va rebre un reconeixement als 

III Premis IMET d’Educació Josep 
Vives Ciurana, pel projecte del 
taller de creació audiovisual.
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El centre ocupacional Gresol

Des de l’any 1990, el centre ocupacional Gresol està reconegut i autoritzat pel Departament 
de Benestar Social i subvencionat per l’ICASS. Des de l’1 d’abril de 2014, el servei manté un 
contracte amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials per a la prestació de la gestió, 
en règim de concert, de 32 places de centre ocupacional per persones amb discapacitat 
intel·lectual. Durant l’any 2014 hi han assistit un màxim de 33 usuaris, amb edats entre els 
21 i 45 anys, procedents de la ciutat de Tarragona i d’altres municipis del Tarragonès, l’Alt 
Camp, el Baix Camp i la Conca de Barberà. Actualment, l’equip de professionals està format 
per 15 persones.

Els projectes destacats del 2014

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

En el marc d’una prova pilot del Departament d’Ensenyament, durant el 2014 hem 
posat en marxa un projecte d’aprenenatge i servei amb els alumnes de 4t d’ESO del 
Col·legi Roig de Tarragona. Aquesta iniciativa ens permet dur a terme activitats inte-
grades amb els joves estudiants. Les activitats s’organitzen un cop cada quinze dies.

Els alumnes del Col·legi Roig realitzen activitats integrades amb els nois del centre

Projecte de sexologia

Durant el 2014 hem posat en marxa un projecte de sexologia afectiva aplicat als nois 
i noies del centre ocupacional, en el marc del qual s’estudia la necessitat de cada 
persona atesa i es dóna sortida a les diferents demandes produïdes.
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Sortides i excursions durant el 2014

Al llarg del 2014, i gràcies a la col·laboració de persones voluntàries, hem pogut consolidar 
les sortides setmanals al centre ocupacional. Així doncs, s’han fet sortides un cop a la se-
tmana, i d’aquesta manera, han pogut participar-hi tots els joves del centre, en diferents 
torns i grups. Les sortides s’han realitzat a diversos indrets de Tarragona i segons les demanes 
i inquietuds dels nois i noies del taller ocupacional.

Durant el 2014 també es va ampliar la sortida d’esquí adaptat a La Molina, en la qual hi van 
participar sis nois i noies del taller ocupacional.

De cara al bon temps, també vam realitzar les colònies, que van comptar amb més partici-
pants que en altres anys. A més, com a novetat, les colònies ens van permetre dur a terme 
l’activitat de vol amb globus, una experiència molt gratificant per a tots.

9

“No tenia ni idea que una persona 
amb la meva situació física algun 
dia podria gaudir de sensacions 
tan lliures i salvatges, de veure 
la grandiositat de la natura, de 

mirar a una muntanya sense haver 
d’aixecar la vista, de poder saltar 
per sobre de la neu... Són coses 

que jo em mirava per la televisió, 
i sempre em preguntava com seria 

viure-les per tu mateix.”

“... i després, és clar, l’emoció de 
pujar a la cistella. Poder mirar al 

teu voltant amb ulls d’incredulitat 
i preguntar-te com una cosa tant 
gran es pot enfilar tant amunt, 

llavors és quan comença la màgia 
i ens enlairem. I a mesura que ens 

enlairàvem amunt, amunt, totes les 
nostres cares es van il·luminar”
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La residència Trèvol 

Des del novembre de l’any 2002 la Residència Trèvol és un servei d’acolliment residencial, 
amb suport extens i/o generalitzat, de caràcter permanent o temporal i d’assistència integral 
a les activitats de la vida diària per a persones amb paràlisi cerebral. El servei manté un con-
tracte, amb L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, per a la realització de la gestió 
en règim de concert de 23 places d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. L’atenció d’aquest servei és de 24 hores durant els 365 dies a l’any. Durant l’any 
2014 s’ha atès els 23 residents amb plaça pròpia a més de les demandes per a la plaça de 
Respir.

Així doncs, hem donat resposta a les necessitats dels residents amb un equip de professionals 
format per 26 Auxiliars Tècnics Educatius, (s’inclouen les persones que fan substitucions), 
dues infermeres, una psicòloga, una logopeda, dos fisioterapèutes, dos metges, dos coordina-
dors i la direcció.

Sortides i excursions durant el 2014

Les sortides realitzades amb els residents són principalment per diferents indrets de la ciutat 
de Tarragona per aconseguir una major integració amb la ciutat. Així, aprofitem festivitats 
com Sant Jordi per treballar conceptes de manera pràctica i fer inclusió amb la resta de la 
societat. També, com cada any, hem fet una estada de convivència de tres dies fora de la llar 
habitual. Aquestes colònies van ser a “Can Rigol”, al poble de Vegues, al parc del Garraf.

Colònies de la residència a Vegues
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Els projectes destacats del 2014

Projecte d’Autogestió i Autodeterminació

En el marc d’aquest projecte es promou que els residents puguin tenir l’oportunitat 
de ser els protagonistes de la seva vida, des de una perspectiva individual i també 
grupal. Així doncs, es tracta de que la persona amb discapacitat pugui prendre de-
cisions i en sigui responsable, així com participi col·lectivament en l’exercici dels 
drets i deures dins de la nostra residència.

         Més informació del projecte:
                www.redaspace.org

     Jornada de formació del projecte Red ASPACE

Experiència pilot del projecte Valorando Capacidades

Hem estat una de les vuit entitats seleccionades per la Confederación ASPACE per 
participar en el projecte d’aplicació de la Classificació Internacional del Funcio-
nament de la Discapacitat i la Salut (CIF). És una classificació dissenyada amb un 
propòsit múltiple que pot ser utilitzada per diferents professionals. Ens proporciona 
informació del funcionament i la discapacitat de manera individual però també po-
blacional. D’aquesta manera es poden avaluar les intervencions dels programes 
individuals i de salut dels residents.

         Més informació del projecte:
                www.icf.aspace.org

A l’octubre vam assistir a la primera jornada formativa
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L’àrea de Treball Social

L’àrea de Treball Social persegueix els següents eixos fonamentals: promoure el desenvolupa-
ment de les capacitats de la persona per millorar el benestar i les situacions problemàtiques, 
així com també dels seus familiars; vetllar pels drets i deures de la persona atesa i la seva 
família; facilitar informació, assessorament i connexions socials, i per últim, també forma 
part de l’equip de recerca de finançament públic i privat.

Activitats destacades del 2014

Atesa la situació econòmica actual que algunes famílies poden patir, l’Associació ha volgut 
donar el seu suport directe i ha fet d’intermediari amb el Banc d’Aliments per tal de ser cen-
tre distribuïdor i d’aquesta manera facilitar a les persones que ho han requerit alimentació 
bàsica i de primera necessitat.

D’altra banda, durant l’any 2014, des de l’Àrea de Treball Social i la de Psicologia, s’ha por-
tat a terme la xerrada “Reflexionem sobre la qualitat de vida: Consciència dels nostres 
sentiments i emocions” a càrrec de Marta Frontiñan, treballadora social, i Enriqueta López 
psicòloga.

Un any més, s’ha ofert a les famílies el Programa de Respir Familiar que l’APPC du a terme 
amb la finalitat de donar cobertura a les necessitats de les famílies. Aquest programa permet 
oferir un suport d’urgència i de respir, fet que al mateix temps contribueix a prevenir possi-
bles deterioraments a causa de les càrregues familiars. Durant l’any 2014, s’ha pogut donar 
resposta a 52 demandes en el marc d’aquest programa.

Subvencions i ajudes sociofamiliars

Des de l’àrea de Treball Social, s’han tramitat les ajudes sociofamiliars a les quals poden 
accedir les famílies de nostre centre. Així doncs, s’han tramitat al Departament de Benestar 
Social i Família els següents ajuts:

• Programa d’ajudes d’atenció social a persones amb disminució (PUA).

• Sol·licitud del Títol de Família Nombrosa.

També s’han tramitat també els següents ajuts:
• Sol·licituds d’ajuts als alumnes amb necessitats educatives especials de caràcter gene-
ral. Ministerio Eduación, Cultura y Deporte. 14 acceptades.

• El Consell Comarcal ha atorgat l’ajut de menjador amb un import de 43.796,80€.

• La Diputació de Tarragona atorga a l’escola La Muntanyeta una subvenció a centres 
privats d’ensenyament especial per un import de 20.153,56€

• En el marc del Conveni d’Atenció Especial, l’APPC signa amb la ONCE i Fundación ONCE 
un conveni per un import total de 33.707,26€
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• Convocatòria per subvencionar la realització de sortides culturals per al curs 2013/14, 
el Consell Comarcal del Tarragonès atorga a l’Escola La Muntanyeta el transport per a 
dues sortides, una primera a l’Ametlla de Mar i una segona a Vinyols i els Arcs.

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, així com també amb el 
Departament General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en referència a les persones 
menors d’edats tutelades per la Generalitat de Catalunya.

L’Àrea de Treball Social també es coordina amb els Serveis Socials de les diferents zones 
d’atenció de la nostra entitat (EBASP i UBASP) en l’àmbit municial, i Serveis Socials dels Con-
sells Comarcals en l’àmbit supracomarcal, per oferir atenció a les famílies de l’entitat.

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 2013). Programa de Integración social para personas afectades de Parálisis 
Cerebral: ampliación y continuación del Casal de Verano 2014, 7.500€

• Confederación ASPACE. Programa de Vacaciones de Confederación ASPACE financiado 
por IMSERSO, 1.827,14€

• Conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Tarragona. Durant el 2014, 
s’han iniciat 3 procediments d’Incapacitació i Tutela.

• Es signa conveni de col·laboració amb el Col·legi de Procuradors de Reus per tractar les 
demandes d’Incapacitació i Tutela dels usuaris d’aquest municipi.

• La Fundación Privada Carmen i M. José Godó dóna suport econòmic a l’adequació i 
millora dels banys de la residència amb una quantitat de 2.600€.

• Fundació Rafael Panasachs (encara no està resolta)

• La Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre de La Coruña atorga material 
d’equitació terapeutica.

• L’APPC signa un conveni de col·laboració amb l’Obra Social La Caixa pel projecte del 
Casal d’Estiu i altres activitats per un import de 30.000€ 

• Ajuntaments que han col·laborat en el projecte de Casal d’Estiu 2014:
Ajuntament de Vilallonga del Camp, 200€
Ajuntament de Constantí, 800€
Ajuntament de l’Espluga de Francolí, 300€
Ajuntament de La Pobla de Montornés, 300€
Ajuntament de La Pobla de Mafumet, 300€
Ajuntament de Cambrils, 306,03€
Ajuntament d’Els Pallaresos, 250€
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Ajuntament de Vallmoll, 300€
Ajuntament d’El Morell, 480€

• El Departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona subvenciona 
amb 1.378,94€ el projecte de Sortida Curtural a Barcelona.

• El Departament de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Tarragona subvenciona 
amb 300€ el projecte de Casal d’Estiu.

• L’APPC i l’Ajuntament de Tarragona signen un conveni de col·laboració per les teràpies 
d’estimulació amb gossos amb la quantitat de 12.000€

• El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona subvenciona amb 1.750€ el 
Projecte d’Hipoterapia i Piscina dut a terme durant l’any 2013.

• El Departament de Benestar Social i Família atorga una subvenció de 3.000€ al projecte 
de Suport i Promoció de la Integració a través de la Convocatòria de subvenció per al 
manteniment de programes de Serveis Socials.

• La Diputació de Tarragona atorga un ajut econòmic de 6.000€ per a la Musicoteràpia.

Signatura del conveni de col·laboració amb el Col·legi de Procuradors de Reus
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El projecte EMSI - Entorn Multisentorial Interactiu

L’objectiu final d’aquest projecte és oferir noves oportunitats d’estimulació, interacció i 
creativitat per a persones amb discapacitats sensorials i limitacions moderades o severes en 
l’àmbit físic o psíquic, millorant així la seva capacitat d’interacció amb l’entorn i per tant la 
seva qualitat de vida. 

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

El projecte es divideix en tres fases d’un any de durada cadascuna d’elles. Durant el 2014 
s’ha implementat la primera fase d’aquest projecte. El projecte compta amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya.

Esquema contextual del projecte
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L’APPC com a entitat formadora

La nostra entitat manté convenis per a realitzar pràctiques professionals al nostre centre amb 
diverses institucions educatives del territori. Això permet que els estudiants dels àmbits social 
i educatiu puguin formar-se gràcies al suport i acompanyament dels professionals de l’APPC.

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

Els alumnes que opten per fer les pràctiques dels seus estudis al nostre centre procedeixen 
de diferents centres formatius del territori, com són l’Institut Vidal i Barraquer de Tarragona, 
el Servei d’Ocupació de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili o la Universitat Oberta de 
catalunya, entre d’altres.

En el gràfic d’aquesta pà-
gina es poden conèixer les 
dades dels alumnes que han 
realitzat pràctiques forma-
tives al nostre centre se-
gons la disciplina dels seus 
estudis. En total, durant el 
2014 s’han tutoritzat les 
pràctiques de 55 alumnes 
d’àmbits com la fisioterà-
pia, la infermeria, la inte-
gració social o la psicolo-
gia, per citar-ne alguns.

“Per a mi les pràctiques m’han 
deixat més clara la idea de ser 

infermera en un futur. He adquirit 
un bon aprenentatge d’allò que vaig 

estudiar uns mesos enrere a les 
classes teòriques, gràcies a l’equip 

d’infermeria i d’auxiliars del centre. 
Totes les manies i pudors que creia que 
potser em costarien de superar, les he 
deixat enrere mica en mica. Ha sigut 

una gran oportunitat i experiència per 
créixer com a persona”

30
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Fisioteràpia
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Integració Social
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Comunicació i projecció social

Al mateix temps que l’APPC dóna resposta i cobertura a les famílies i als nois i noies amb 
paràlisi cerebral, l’entitat treballa per sensibilitzar la ciutadania i donar a conèixer la paràlisi 
cerebral, així com difondre la tasca que es realitza en el si de l’organització.

L’any 2014 ha estat ple d’accions que van oferir a l’entitat una bona projecció social, sobretot 
en el seu entorn més proper. Cal tenir en compte que la comunicació és una eina fonamental 
per assolir notorietat i rellevància social. És per això que l’entitat diposa de diverses eines 
de difusió per arribar al màxim de públic possible.

Comunicació externa

L’any 2014 ha destacat per una major presència mediàtica respecte l’any anterior. 
S’han assolit impactes en mitjans de comunicació d’àmbit local i també català. Tam-
bé hem guanyat presència a les xarxes socials, com Facebook i Twitter.

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

Comunicació interna

Hem consolidat el butlletí intern com a mitjà de comunicació, així com hem intensi-
ficat l’ús del correu electrònic per notificar informació d’interès al col·lectiu intern 
del centre. En aquest sentit, hem establert nous mecanismes per millorar la comu-
nicació interna i traspassar informació dels consells directius a tots els professionals 
del centre. Durant el 2015 seguirem treballant per millorar en l’àmbit de la comuni-
cació interna.

Twitter
@APPCTarragona

708 seguidors

Facebook
La Muntanyeta Tarargona

1.749 seguidors

179 impactes en mitjans de comunicació Revista Junts
600 exemplars/número
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Voluntariat a La Muntanyeta

El 2014 ha estat l’any de la consolidació del projecte de voluntariat a La Muntanyeta. Hem 
incrementat el nombre de voluntaris que col·laboren amb nosaltres, així com hem formalitzat 
el procés d’incorporació d’aquestes persones al nostre centre, per promoure una millor inte-
gració en la dinàmica de l’entitat.

Els voluntaris col·laboren amb els professionals en les activitats diàries i també formen 
part dels programes i teràpies que es realitzen al centre, com són les excursions, la hidro-
teràpia, la musicoteràpia, el teatre o la teràpia amb animals, entre d’altres. També hi ha 
persones voluntàries que col·laboren en altres àmbits, com en el departament administratiu 
o en l’àrea de captació de recursos.

Durant el 2014 hem comptat amb 32 volunta-
ris, la majoria dels quals són dones. Les perso-
nes voluntàries dediquen una mitjana de qua-
tre hores setmanals al nostre centre.

Els voluntaris tenen edats entre els 21 i els 
67 anys, per tant, la seva formació profes-
sional és diversa. Una gran majoria, però, són 
joves amb formació relacionada amb el sector 
social.

“Per a mi ser voluntària de La 
Muntanyeta és molt més que una 

experiència. És aprendre, compartir, 
tenir l’oportunitat de posar en 

pràctica els meus coneixements 
teòrics i aprendre’n d’altres que no 

apareixen als llibres, com són la 
resiliència i l’amistat”

“Només puc donar-los les gràcies per 
deixar-me compartir el seu temps 
amb ells. Des de que ho faig sóc 

diferent!”

“Vaig tenir un motiu per vindre, i ara 
en tinc mil per quedarme.”
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Dades econòmiques

Les dades econòmiques de l’entitat, auditades per Codex Auditors SLPU, es recullen en la co-
rresponent memòria econòmica. A continuació, es presenta la informació més rellevant dels 
comptes del 2014.

Exercici 2014 APPC

Despeses: 2.955.037,65€ 

Distribució de les despeses:

Ingressos: 2.956.172,58€

Procedència dels ingressos:

0,46%

6,31%

78,52%

12,84%

1,25% 0,62%

Ajust concedits i altres 
despeses

Aprovisionaments

Despeses de personal

Altres despeses 
d'explotació

Amortització de 
l'immobilitzat

Despeses financeres

78,50%

2,98%

0,32% 8,39%

6,03%

3,78%

Generalitat de Catalunya

Administracions Locals

Administració Estatal

Ingressos socis i usuaris

Col·laboracions entitats i empreses

Altres ingressos



Si tu també vols fer realitat els seus desitjos... 
Col·labora amb La Muntanyeta!

- Pots fer-te voluntari
- Pots fer-se soci i amic de La Muntanyeta
- Pots fer un donatiu
- Pots proposar-nos activitats de sensibilització
- Pots fer difusió de tot el que fem entre els teus contactes
- Pots participar en les activitats solidàries que organitzem

Associació Provincial de Paràlisi cerebral de Tarragona
c/ Muntanya de Sant Pere, s/n 43007 Tarragona - 977217604 - www.appctarragona.org

Arbre dels desitjos realitzat durant la celebració
del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, l’octubre de 2014


