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1. PRESENTACIÓ
ASPAYM Catalunya (Associació de Persones amb Lesió Medul·lar i altres
Discapacitats de Catalunya) neix el 1989 amb el convenciment de constituir-se
com punt d’orientació, assessorament, informació i ajuda per a les persones
lesionades medul·lars i altres discapacitats físiques, així com per a les seves
famílies i/o entorn relacional.
ASPAYM Catalunya és una entitat declarada d’Utilitat Pública des del 9 de febrer
de 2015, inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia, nombre
d’inscripció 11030, secció 1ª, de la demarcació de Barcelona.
La seu social de la nostra associació es troba ubicada al carrer Pere Vergés, 1–7a
Planta, Despatxo 6, “Edifici Piramidon”, situat al barri de La Pau de Barcelona.
Des d’aquestes dependències es coordinen i desenvolupen les diferents tasques
que portem a terme, ja siguin, administratives, de caràcter informatiu, de
comunicació, d’elaboració de projectes, de preparació d’activitats i actes lúdics.
La nostra finalitat és proporcionar cobertura social i assistencial a persones amb
severes discapacitats físiques, la millora de la qualitat de vida, la visibilització i la
plena integració social del col·lectiu.
En conseqüència, els nostres objectius generals el resumeixen en:
- Ser un punt d'orientació, assessorament, informació i ajuda al lesionat medul·lar,
així com per a la seva família i entorn més proper.
- Proporcionar cobertura social i assistència a persones amb severes discapacitats
físiques.
- Millorar la qualitat de vida i promocionar l'autonomia de les persones amb lesió
medul·lar i altres discapacitats físiques.
- Sensibilitzar la societat envers les persones amb discapacitat física.
- Representar i defensar els drets del col·lectiu de les persones amb discapacitat
física davant les administracions públiques i en altres òrgans de participació.
Pere Vergés, 1-7è “Edifici Piramidón” 08020 Barcelona
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- Fomentar la visualització i la plena integració social dels col·lectius . Ens complau
poder presentar la Memòria d'activitats de l'Associació ASPAYM Catalunya
corresponent a l'exercici de l'any 2018.
Aquest és un any caracteritzat per una major presència de l’associació en la
societat, mantenint a la Junta Directiva d'anys anteriors, triada en 2014, que es
caracteritza per la seva capacitat, iniciativa i il·lusió per aconseguir grans reptes.
És un any en el qual s’ha apostat per la presència social, així com per portar a tots
i totes la filosofia de vida independent. S’ha defensat els drets de les persones amb
diversitat física per assolir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida,
amb l'apoderament de les persones com a eix vertebrador.
És un any de consolidació i de creixement dels projectes d’ASPAYM Catalunya i un
any de representació del col·lectiu de lesionats medul·lars i grans discapacitats.
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2. PROGRAMES - PROJECTES ASPAYM (serveis i activitats)
 Programa de APVA (Atenció personal i vida Autònoma)
 Programa de ANLM (Atenció al nou Lesionat Medul·lar)
 Informació i assessorament personal a persones amb diversitat funcional i a
les seves famílies, a les següents àrees: habitatge, transport, oci, salut,
accessibilitat i treball.
 Cursos de formació per:
◦ Voluntaris-socis de l’ANLM (Atenció al Nou lesionat Medul·lar)
◦ Assistents personals de l’APVA
 Assessorament per a l'obtenció i reconversió dels permisos de conduir.
 Assessorament d’ajudes PUA
 Botlletí setmanal d’activitat d’interès per al col·lectiu
 Activitats esportives:
◦ Land Sailing
◦ Aeromodelisme
◦ La Vida és moviment (handbike per a tothom)
 Tramitació de RESES i la seva acceptació (Registre d’entitats prestadores
de Serveis Socials)
 Publicacions a la revista ‘Sobre Ruedas’, Institut Guttmann
 Assistència i representació de l’entitat a:
o Jornades de treball entre diferents associacions de pacients i el
Servei de Rehabilitació Vall d’Hebron, pel Dia Internacional de la
Discapacitat i els actes de celebració del 50è Aniversari de l’Hospital
de Traumatologia i Rehabilitació de l’HUVH
 Lloguer i préstec d’ajudes tècniques (hand-bike, cadires de rodes…)
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3. MISSIÓ I OBJECTIU

“Promoure i fomentar tota classe d'accions i activitats
destinades a millorar la qualitat de vida de les
persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats
físiques a Catalunya”
ASPAYM Catalunya pretén facilitar,
en la mesura del possible, i amb els
mitjans apropiats, que els lesionats
medul·lars
obtinguin
els
coneixements i aptituds necessaris
per aconseguir la seva plena
integració social; donar l'ajuda i
col·laboració necessàries per a la
promoció cultural, gestió de treball,
organització de cursos i incorporació
dels mateixos lesionats medul·lars,
com també la seva defensa jurídica i
laboral; contribuir a la mentalització
de la societat perquè tinguin
consciència de la necessitat de la
integració plena dels lesionats
medul·lars; fer arribar a les autoritats
competents propostes dirigides a
assumir l'objectiu primordial de
l'associació; i col·laborar amb altres

associacions amb objectius anàlegs.
L'associació té com a objectiu
principal oferir una atenció àmplia i
globalitzada a tots els seus socis
mitjançant la informació, orientació i
assessorament en temes de diversa
índole, com la gestió d'ajudes
públiques, com poden ser el
programa d'ajudes d'atenció social a
persones amb discapacitat (PUA),
accessibilitat i ajudes tècniques,
assessorament per a l'obtenció del
permís
de
conducció,
etc.;
l'organització de jornades d'interès,
d’activitats d'oci i temps lliure, com
poden ser sortides puntuals de
finalització de setmana, vacances
d'estiu o hivern; cursos de formació,
cessió temporal o total de cadires de
rodes...
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4. VALORS
ASPAYM Catalunya té uns valors que ens proporciona la Federació Nacional
Aspaym i que són:

5. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva és l'encarregada
de representar, administrar i dirigir
l'entitat en nom de l'Assemblea
General. Estarà composta per un/a
president/a, un/a secretari/a, un/a
tresorer/a i vocals, els quals seran
nomenats per l'Assemblea General
en sessió extraordinària per encàrrec
a títol personal d’antre els socis
actius. La Junta Directiva es reuneix
mensualment per parlar de l'estat dels

comptes de cada mes, previsió de
despeses trimestrals, repartició de
funcions per a les comissions o
incloure noves, temporització de les
assemblees
generals
o
extraordinàries, activitats que s'han
realitzat i el resultat d'aquestes, etc.
En definitiva, aquesta és una Junta
proactiva
que
intenta
professionalitzar-se dia a dia per
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portar una correcta gerència de

l'entitat.

JUNTA SALIENT

8

Patrícia Carmona (Presidenta)

Anna Suñé (Secretària)

Nicolàs Ortiz (Tresorer)

NOVA JUNTA

Antonio Reyes Chica (President)
Roser Labella Barbera (Secretària)
José Luis Casado Sorando (Tresorer)

6. PROGRAMES- PROJECTES
A) APVA 2017 (Atenció Personal i Vida Autònoma)
El programa APVA consisteix en la prestació d'un servei integral al lesionat
medul·lar i a persones amb diversitat funcional, i amb un elevat nivell de
dependència, per millorar la seva qualitat de vida, fomentar l'autonomia personal,
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aconseguir la participació de l'usuari en les tasques a realitzar i evitar la seva
institucionalització, tenint com a base fonamental en el desenvolupament del
programa la participació de l'usuari a la realització de les tasques.

 Resultats aconseguits 2017 (APVA)
a. Gestió d'usuaris–AP´S al servei d'Assistència Personal.
 Creació d’una borsa d'assistents personals i ampliació d’aquesta, a través
de la formació vam crear borsa d'AP
 Coordinació amb ECOM per les substitucions d’assistents personals
d’emergència
 Nombre d'assistents personals: 19 persones contractades.
 Usuaris/as o destinataris directes: 8 persones.
 Visita i seguiment entre l'assistent i l'usuari.
 Tramitació d'altes, baixes i ampliacions de contractes, incidències, canvis,
vacances, substitucions, hores extres….
 Finalitzem el 2017 amb la noticia de que per al 1 de gener de 2018, la
subvenció per aquest programa passarà a estar gestionada per la
Generalitat de Catalunya.
 Nova gestió del programa però amb la mateixa finalitat i més o menys
amb el mateix pressupost

B) Formació d’AP´S al servei d’ Assistència personal.
(ASISTENTES/ES PERSONALS CENTRATS I INTEGRATS A LA
FILOSOFÍA DE VIDA INDEPENDENT)





12 hores de formació
Es van fer els dilluns durant el mes d’octubre.
La formació constava de 4 mòduls
Destinataris: persones que vulguin treballar com a assistents/es personals i
familiars de persones amb diversitat funcional. També van a assistir alguns
socis/es d’ASPAYM al mòdul I. Filosofia de Vida Independent

Pere Vergés, 1-7è “Edifici Piramidón” 08020 Barcelona
Tel. 93 314 00 65
aspaymcat@aspaymcatalunya.org

9

MEMORIA D´ACTIVITATS 2017 Y PROJECTE 2018

 Amb la participació de: ECOM; Fundació Ayudate; Institut Guttmann;
Coloplast i ASPAYM Catalunya,
 Valoració final: la valoració global és òptima pel que sol·liciten una segona
formació que aprofundeixi més en el tema, dirigida a usuaris/as i els seus
familiars. També ens han dit de fer més formacions a l’any, almenys 2, ja
que les places van ser limitades i molta gent interessada no va poder
assistir

C) ANLM 2017 (Atenció al Nou Lesionat Medul·lar )
Pere Vergés, 1-7è “Edifici Piramidón” 08020 Barcelona
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Té com a finalitat la planificació d'activitats tutorials per part d'una persona amb
lesió medul·lar que fa anys pateix aquesta lesió cap a una altra persona
damnificada recentment amb la mateixa patologia física. Se'ls ofereix
acompanyament personal per a l'adaptació a la nova situació en la seva vida
quotidiana.
Els socis d’ASPAYM Catalunya col·laboren voluntàriament per a l'execució
d'aquest programa i amb una supervisió tècnica i metodologia personalitzada.
Els centres que han col·laborat amb ASPAYM Catalunya al programa ANLM l'any
2017, han estat:
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 Resultats obtinguts 2017 (ANLM)
a. Aquest any s’han realitzat moltes sessions de ANLM, per que hem pactat un
calendari anual per la realització de les sessions al hospital.
b. Participació per part dels voluntaris. S'han mantingut els mateixos voluntaris
c. El programa ANLM realitza una formació per a voluntaris, en el 2017 no s’ha
fet formació, però aquesta activitat esta basada en:
◦ ANLM I. Àmbit xerrades a hospitals de referència: xerrades per a
pacients i familiars que estan hospitalitzats o fent rehabilitació. S’han
fet moltes sessions amb una bona participació d’entre 50-60
persones.
◦ ANLM II. Àmbit tutories/acompanyament: acompanyament individual
a persones que ho demandin. “Col·laboració de l’ Institut Guttmann”
“No s ‘ha pogut fer”

D) ATENCIÓ ALS SOCIS/ES
 Resultats 2017:
 Altes i baixes socis/as 2017:
◦ Altes: 4
◦ Baixes: 14
◦ TOTAL SOCIS/ES: 238
 Amb l’actualització de la BDD (base de dades) no s'ha pogut contactar
amb molts socis per a l'actualització de dades pel que se'ls ha donat de
baixa
 Consultes de socis (via e-mail, telèfon o visites presencials) sobre:
habitatge, accessibilitat, viatges i oci, pensions i ajudes, formació i laboral,
residències, dubtes i inquietuds quotidianes.

Pere Vergés, 1-7è “Edifici Piramidón” 08020 Barcelona
Tel. 93 314 00 65
aspaymcat@aspaymcatalunya.org

12

MEMORIA D´ACTIVITATS 2017 Y PROJECTE 2018
Tipus de consultes

Numero de consultes

Resolució satisfactòria

Ajudes tècniques

6

6

Habitatge

14

11

Oci

17

13

Pensions i ajudes

3

3

Defensa de drets

3

2

Accessibilitat

4

4

Formació i/o laboral

4

3

Consultes generals de persones
amb lesió recent

5

5

Salut/ Suport psicològic

3

3

Consultes per advocats

4

4

Altres

14

14

TOTAL

77

68
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E) SANT JORDI
14
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F) SOPAR D’ESTIU (amb Tàndem Team)
15

G) REIVINDICACIONS
- El Consell de la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres ens ha fet
arribar tres nous capítols del futur codi d’accessibilitat:
- Participació en la Comissió d'accessibilitat i Promoció de les Persones amb
Discapacitat del districte de Sant Martí
- Reunió amb el IMPD (Institut de Persones amb Discapacitat) per conèixer els
serveis mínims del servei “porta a porta” per a persones amb discapacitats. Veure
quines solucions hi havien
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H) JORNADA D’AGRAÏMENT AL VOLUNTARIAT
(ASSISTENTS-DIPLOMES-FOTOS)
Com cada any hem assistit a les Jornades anuals de Voluntariat que es realitzen
anualment a l'Hospital Vall d'Hebron, en representació de la nostra entitat ASPAYM
CATALUNYA.

I) BUTLLETÍ ESPECIAL DE NADAL
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J) HANDBIKE
El projecte ‘’La vida és moviment’’, està dirigit principalment al col·lectiu a qui es
dedica la nostra associació: persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats
físiques. No obstant això està obert a tot aquell que estigui interessat a gaudir
d'aquesta activitat, tant si té alguna discapacitat com si no. La nostra finalitat és
realitzar una activitat física que permeti el contacte amb les persones, la naturalesa
i l'aire lliure sense prioritzar la competitivitat. A més d'oferir una eina que
proporcioni una vida més autònoma i independent i faci possible adquirir més
seguretat en un mateix. Des d’ASPAYM Catalunya, i de forma directa, mitjançant el
nostre monitor de Handbike, es pretén facilitar i donar suport a les persones que
duen a terme aquest tipus de modalitat lúdic-esportiva per aconseguir les metes
primordials d'aquesta activitat: més independència personal i contacte amb la
naturalesa.

Horaris
Dimecres de 10:00h a 13:00
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Al desembre 2016 ens van concedir el Premi “Córrer per compromís” de l'Institut
Esportiu de Barcelona de l'Ajuntament de Barcelona, un reconeixement molt
important per a l'activitat que desenvolupem. Aquest premi s’ha invertit durant el
2017 en activitats de l’entitat i s’ha contabilizat al pressupost i tancament del 2017.

El Digital DBarcelona: http://eldigital.barcelona.cat/els-premis-correr-per-compromisreconeixen-17-projectes-solidaris_440284.html

 Resultats 2017:
 Hi ha hagut una major participació durant els mesos de març i setembre
 Hem intentat durant el 2017 acordar amb l’empresa Batec Mobility S.L. que
se n’encarreguessin de la posada en marxa de les hanbikes, però no ha
pogut ser, per això continuem aquest 2018 treballant per signar un conveni
nou.
 Hem buscat diferents formes de finançament per millorar el projecte, però
ens trobem amb la dificultat que no és un projecte esportiu (ja que no es
competeix), ni és un projecte de salut
 Reunió amb el Monitor “Emilio” per a la proposta de:
 Reformulació de la gestió i seguiment de l'activitat
Pere Vergés, 1-7è “Edifici Piramidón” 08020 Barcelona
Tel. 93 314 00 65
aspaymcat@aspaymcatalunya.org
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Informar del manteniment de bicicletes.
Quotes d'assistents.
Apostar pel projecte mitjançant la sol·licitud d'ajudes.
Augmentar la difusió de l'activitat.
Assistència de la pràctica de l'activitat

En 2017 handbike compta amb una demanda que oscil·la entre 2 i 4 persones
inscrites.

K) GIVING TUESTDAY:
Campanya de donació 'Per una #vidaindependent' dintre del #GivingTuesday

ASPAYM CATALUNYA va presentar el 2016 un projecte #VidaIndependentque es
tractava de captar fons per donar a conèixer arreu del món aquesta filosofia de
vida, així com la importància de l’assistència personal i les complexitats que les
persones amb diversitat funcional ens trobem.
Durant el 2017 encara s’ha recaptat una quantitat de 69,37 €
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L) RESES (REGISTRE D’ENTITATS, SERVEIS I ESTABLIMENTS
SOCIALS)
Tenim pendent la seva posada en pràctica per poder prestar el servei d'Assistència
Personal que aprova l'Ajuntament de Barcelona. D'aquesta manera podrem donar
més cobertura als socis i sòcies de la nostra entitat.
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M) PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT DE LA CAIXA AMB
ASPAYM CATALUNYA. (15 de febrer del 2017)
21

N) XX JORNADES D’ESPORT INCLUSIU AMB
L’AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS (10 de juny
2017)
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O) ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA (5 juliol 2017)

L'Assemblea General Extraordinària, convocada per la presidenta mitjançant
correu electrònic i carta (per a socis/es que no tenen Mail) el 05 de juliol de 2017,
va tractar els següents temes:
1. Presentació de les candidatures per a la nova Junta Directiva d’ASPAYM

CATALUNYA
2. Votacions dels socis/es numeraris
3. Ratificació de la nova Junta Directiva
4. Canvi de la denominació d’ASPAYM CATALUNYA, deixant de ser
“ASPAYM CATALUNYA. Associació de paraplègics i gran Minusvàlids de
Catalunya”, per a denominar-se “ASPAYM CATALUNYA. ASSOCIACIÓ
DE PERSONES AMB LESIÓ MEDUL·LAR I ALTRES DISCAPACITATS
FÍSIQUES DE CATALUNYA”

Nova Junta Directiva 2017
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P) CREACIÓ DE LA NOVA PÀGINA WEB:
http://www.aspaymcatalunya.org/

23

7. PROJECTE 2018
Durant l’any 2018 tenim per objectius:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.
vii.

viii.
ix.

Consolidació del Butlletí informatiu d’activitat i reivindicacions (enviaments
setmanals)
Una màxima obertura a la resta de ciutats (Tarragona , Lleida i Girona),
Formació a Assistents Personals, Filosofia de Vida Independent (mes
d’octubre)
Formació a familiars de persones amb lesió medul·lar. Continuem amb les
sessions de Retorn a Casa. Pròxima reunió amb l’Àngels Hervàs Rodríguez Treballadora Social de l’Institut Guttmann, el 09/04/2018 i es farà durant tot el
any)
Atenció al nou lesionat medul·lar. Pròxima reunió amb l’Àngels Hervàs
Rodríguez (treballadora social de l’Institut Guttmann, el 09/04/2018 i es farà
durant tot el any)
Posar en marxa el projecte d’Atenció al Nou Lesionat Medul·lar amb l’Hospital
Vall d’Hebron, amb la col·laboració del soci Juan Ribó López.
Posar en marxa el RESES (Registre d’Entitats, Serveis i Establiments
Socials). El programa d’atenció personal i vida autònoma d’ASPAYM dins del
Servei d’Assistència Personal de suport a la vida autònoma i d’integració
social i comunitària, per a persones amb discapacitat física. Amb número de
registre S09365 , a data 13 de gener del 2017
JORNADES 2018 Turisme i Oci inclusiu.
Un apropament a les inquietuds dels socis i creacions de comissions.
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x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.

o Organització de viatges, sortides i altres activitats que interessin als
socis i a la comissió.
o Transmetre a la junta directiva i als tècnics d’ASPAYM les inquietuds
que percebin.
o Accessibilitat
o Assessorament a estudiants de la Universitat
o Feines administratives
Fer una major participació dels socis en el funcionament de l’entitat.
Sant Jordi
Esport inclusió per a tothom, sortides a la neu i iniciació al esquí adaptat.
Talleres d’autosondatge 2018
Gala de Premis ASPAYM 2018
Primer concurs de fotografia 2018
Jornades d’Esport Inclusiu amb l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs.
Aeromodelisme i xocolatada
Taller de cuina
Assemblea general ASPAYM CATALUNYA: Posar data
Sopar de Nadal
Participació del voluntariat de La Caixa amb Aspaym Catalunya
Tallers de Yoga
Impulsar el Servei de Fisioteràpia
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8. COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS
- Creació de la pàgina web ASPAYM Catalunya
- Facebook i Twitter
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9. ENTITAT DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA:

10. COL·LABORADORS
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ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB LESIÓ MEDUL·LAR I ALTRES
DISCAPACITATS DE CATALUNYA
Pere Vergés, 1. Pis7è- porta 6à “Edifici Piramidón”
08020 Barcelona
Tel. 93 314 00 65

aspaymcat@aspaymcatalunya.org

Pots seguir-nos en: http://www.aspaymcatalunya.org/
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