Salutació

L

a memòria que us presentem vol ser un resum i balanç dels aspectes fonamentals de l’activitat que al llarg de
l’any 2021 hem realitzat.

Ha continuat sent un any extraordinari per APINAS i els centres i serveis que en depenen, hem hagut de fer front a la
presència del Covid 19, amb l’aplicació dels diferents protocols de seguretat i prevenció. Confinaments, aïllaments,
mascaretes, ventilació, gel hidroalcohòlic, desinfecció, etc., són aspectes que hem incorporat en la gestió del dia a dia.
Ens hem hagut d’adaptar en aquesta situació extraordinària i difícil, APINAS ha demostrat ser una organització amb
capacitat d’adaptació, gràcies al compromís i professionalitat del personal i la comprensió de les persones usuàries i
famílies, i tot el suport que hem rebut de les administracions i d’una societat impactada pel Coronavirus.
L’entitat ha tingut com a prioritat el repte de mantenir l’atenció a tots els usuaris i famílies dels serveis, tot i garantint la
protecció de les persones usuàries, el personal cuidador i tots els nostres professionals.
Malgrat totes aquestes dificultats s’ha incrementat el nombre d’usuaris atesos al llarg de l’any assolint la xifra de 1.364
persones ateses, 186 usuaris més que l’any 2020. Consolidant una plantilla de professionals de 161 contractes. També
hem assolit les renovacions de les certificacions ISO de qualitat que evidencien el compromís amb un model basat en
la qualitat dels serveis que prestem.
Ara s’obren els nous reptes de l’any 2022 que ens han de permetre incrementar els serveis que prestem i adaptar-nos
a les noves oportunitats que ens donen l’anunciada millora de la concertació publica per part de la Generalitat de
Catalunya, així com la possibilitat de poder presentar i accedir als fons Europeus Next Generation per millorar temes
energètics i afrontar inversions per renovar les instal·lacions i edificis dels nostres centres i serveis.
Finalment, em resta agrair una vegada més el compromís de tota l’organització, que ha fet possible tancar l’any 2021
amb un balanç positiu, i renovar la nostra voluntat de continuar treballant per la dignitat del nostre sector perquè són
moltes les persones i les famílies que ens necessiten i confien en nosaltres.
Enric Fillat i Fillat
President d’APINAS

Missió, visió i valors:
Missió:


Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
o amb trastorns de desenvolupament i de les seves famílies a la comarca
de l’Anoia.

Visió:


Ser una entitat de referència en l’àmbit de la persona amb DiD. Gestionant
serveis i suports específics i fomentant la inclusió i integració social.

Valors:





Respecte a les persones, en la seva diversitat i diferències de tot tipus.
Professionalitat, en la gestió cercant eficàcia i eficiència i fomentant el
treball interdisciplinari i en equip.
Conducta ètica i honestedat en les accions.

On som?

Calaf

Els Prats de Rei
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Masquefa

Xifres clau
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Tenint en compte que hi ha persones que han estat ateses a més d’un servei al llarg de l’any
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Socis actius juridics



Socis actius físics



Socis físics col·laboradors



Socis juridics col·laboradors

Destaquem
Escola

Residència

CDIAP

Pas a pas:
CEEPSIR: es revalida l’autorització
per un curs més. Es dóna resposta
a 8 peticions de 7 centres educatius
de la Comarca.
AIS: Consolidació de l’AIS. Participació en la comissió territorial AIS Anoia
i en la xarxa AIS Catalunya Central.
Participar i aprendre:
Verds-Fúcsies i Blaus guanyen un premi al “concurs de química a les escoles” organitzat per la UEA (Unió Empresarial de l’Anoia).
Col·laboració amb empreses ordinàries de l’entorn, els alumnes de TVA continuen fent
pràctiques: Supermas, Viver del Rec, TAC, Punto Blanco, Hipica la Tossa, Fundició Fabregas.
Revalidem el Programa SI (Salut Integral). Al mes de febrer a l’escola és pot visitar
l’exposició: Menja bé, tu i guanyes (Diputació de Barcelona).
Renovem el distintiu Escola Verda.
Els nostres representants participen en el primer plenari de curs del Consell d’Infants que tracta sobre la sensibilització sobre les mascaretes i les caixes nius.
Ens formem i formem:

Tot seguint els protocols, mesures i recomanacions per al maneig de la COVID-19 ha estat un
any de:

Participació en la Formació
en Disfàgia per als professionals de les Residències
de Prats de Rei d’APINAS
organitzada per APINAS.

Retrobament amb les famílies:
Les famílies han pogut visitar els seus fills
i familiars. Al llarg de l’any s’ha realitzat un
total de 502 visites i han fet 342 sortides
amb els familiars/tutors.

Intervenció en l’actualització en pediatria Doctor
Riera. XXXIII edició amb la
xerrada sobre el desenvolupament del llenguatge
en els infants.
Col·laboració en la formació per a monitors de lleure de la Comarca amb
una xerrada sobre els infants amb trastorns de la
relació i la comunicació i
trastorns de la regulació i
la conducta.
Intervenció en el XIV workshop d’actualització en
salut mental i drogodependències del Consorci

Retorn de les sortides, excursions i celebracions populars

Sociosanitari de l’Anoia amb la ponència: L’atenció en el CDIAP APINAS
dels infants amb TEA (Trastorn de
l’Espectre Autista).

TESTIMONI: “Professional
amable, proper. Immillorable! gràcies de tot cor.”
(Família usuari)

Formació TEACCH.
Hem mantingut la col·laboració formativa, sent centre formador, amb instituts,
escoles i universitats.

Al llarg de l’any, els usuaris més grans de la Llar (16- 19 anys) han millorat la seva autonomia personal en les tasques domèstiques. Han après el funcionament dels electrodomèstics des de l’aprenentatge funcional.
Habilitat social
Aprendre a triar productes, valorar el preu, veure data de caducitat i saber pagar, aquest ha estat l’aprenentatge que s’ha treballat al llarg de l’any amb la realització de la compra setmanal.
Participació i Diversió
S’han fet activitats els dies de les celebracions tradicionals, com
la castanyada, el carnestoltes, el Nadal i també aquells més reivindicatius: 8 de març: Dia de la Dona i 3 de desembre: Dia de les
persones amb Discapacitat.

TESTIMONI: “M’agrada estar a la Llar.”
escrit Elena Romero

S’ha portat a terme una col·laboració formativa amb l’IES Alexander de Riquer de
Calaf. Per primer cop, els alumnes de 3r d’ESO han realitzat el Servei Comunitari.

TESTIMONI: “Echo de menos pasar ratos con amigos de otros
grupos.” Ana Maria Peinado (Resident)
TESTIMONI: “Tant junts i tant separats al mateix temps.”
Maria Casas (Personal d’atenció directa)

Col·laboració amb la Fundació F.C.Barcelona
3 alumnes de l’Escola formen part del primer equip Genuine del Futbol Club
Barcelona.

TESTIMONI: “Poder formar part de l’equip Fundació Barça Genuine
ha estat un somni fet realitat, una gran il·lusió i una oportunitat de
futur.” Eli Fernández Arroyo, Marc Jimenez i Angel Guillorme.

SAiC

Autonomia personal

Reprenem la col·laboració formativa

L’Esplai

TESTIMONI: “El temps ens ha donat la raó, l’Escola Àuria és el centre
educatiu on hi ha els professionals amb la formació i experiència
adequada per atendre la Raquel. Ens esteu acompanyant en aquest
camí, no gens fàcil i us heu guanyat el nostre respecte i admiració.
Moltes gràcies per saber-vos adaptar al que necessita la Raquel en
cada moment.” Família Bisbal-Caellas.

Llar

S’han adaptat les activitats als grup bombolla, s’han pogut realitzar sortides i s’ha
gaudit de les celebracions populars.

S’ha continuat amb atenció que el SAIC ofereix
a Igualada, Masquefa i
Calaf i per consultes d’infants, adolescents i adults
amb l’objectiu de garantir
la de l’atenció rebuda des
d’altres serveis de l’entitat.
S’han incorporat nous
professionals de la psicologia i la psiquiatria,
sumant-se a la resta de
professionals, psicòlegs,
logopedes i fisioterapeutes ja consolidats en el
servei, per garantir una
atenció multidisciplinar
als nostres usuaris.

Primer casalet de setembre:
Creació de l’espai clínic SAiC, consistent en sessions clíniques mensuals per part dels professionals de
l’equip del SAiC.

De l’1 a 10 de setembre es va realitzar el primer casalet. L’activitat es va realitzar a l’edifici de Cal Salinas. Tot un èxit de participació.
Torna la sortida de cap de setmana!!
El 18 i 19 de desembre, els infants i joves van poder gaudir d’un cap de setmana diferent. Dos dies d’activitats lúdiques a la casa de colònies de Can
Vendrell, ubicada al meravellós entorn del Montseny.

Equip humà (professionals)
Persones contractades 2021

161

Per sexes

134
27
Contractació per funcions
PERSONAL APINAS 2021 (FUNCIONS)

19%

TREBA.

 Personal
administració i
serveis

EQUIVAL.

Personal administració i serveis

30

25,00

Personal atenció directa

131

101,11

TOTAL APINAS 2021

161

126,11

 Personal atenció
directa

81%

Total d’hores de formació 2021

2.544
12%

Formació
FORMACIÓ
Núm. Treballadors formats
Cursos de formació
Hores de formació

2019

 Cursos de
formació

2021

148

475

52

65

2.389

2.544

 Núm.
Treballadors
formats

88%

Grau de satisfacció de les famílies
Del 100% de participació destaquem que fan una puntuació de 5 molt bo:

Escola Àuria

74%
93%

Residència
CDIAP

75%

Els comptes transparents
Despeses d’explotació
2020

2021

% 2021

5.223.486,65

5.399.936,59

100%

Compres

238.718,25

252.586,46

4,7%

Serveis exteriors

536.821,03

580.057,75

10,7%

3.962,56

5.350,56

0,1%

4.206.769,25

4.330.386,62

80,2%

Altres despeses de gestió

1.547,32

1.223,81

0,0%

Despeses financeres

6.681,40

4.300,61

0,1%

224,24

0,00

0,0%

228.762,60

226.030,78

4,2%

2021

100%

5.595.694,04

5.630.088,22

100%

4.410.973,75

4.428.660,43

78,7%

Quotes i beques

337.643,58

426.308,49

7,6%

Subvencions i donacions

828.707,49

760.074,09

13,5%

Altres ingressos

3.935,34

2.094,99

0,0%

Inngressos financers

14.433,88

12.950,22

0,2%

0,00

0,00

0,0%

Despeses d’explotació

Tributs
Despeses de personal

Perdues inmobilitzat i Desp.
excepcionals
Amortitzacions

4,2%
4,7%

10,7%

 Amortitzacions
 Compres
 Serveis exteriors

80,2%

 Despesese de
personal

Ingressos d’explotació
2020

Ingressos d’explotació
Concerts i contractes
administració

Beneficis inmobilitzat i ingr.
excepcionals

0,2%

13,5%
7,6%

 Concerts i
Contractes
Administració
 Quotes i beques
 Subvencions i
donacions

78,7%

 Altres

Ens pots trobar a:
Premsa escrita
Publicacions 2021

Xarxes socials
19

Instagram: @apinas_auria
Seguidors:

Pàgina web
Visites anuals

Facebook: apinas.auria

38.798

Mitjana de visites dia

1.441 97 més respecte de l’any 2020.

Seguidors:

106

Mes amb més visites (abril)

4.179

988 37 més respecte de l’any 2020.

Twitter: @Apinas_Auria
Seguidors:

796 31 més respecte de l’any 2020.

Suma’t, fes-te soci!!!
Escola Àuria

(Garcia Fossas i Cal Salinas)

Els Prats de Rei Residències
CDIAP/SAP Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
(Igualada, Masquefa i Calaf)

SAiC Servei d’Atenció i Consulta
Llar Residència Apinas
L’Esplai Àuria

Al nostre costat
Organismes públics

Mancomunitat de municipis d’atenció DI de l’Anoia
AJUNTAMENT DE JORBA

Ajuntament
d’Orpí

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

Ajuntament
Els Prats de Rei

Ajuntament
d’Òdena

Ajuntament de Pujalt

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE CLARAMUNT

Ajuntament
Sant Pere Sallavinera

Entitats

Amb la col·laboració

Passeig Verdaguer nº 45, 08700 Igualada. Barcelona.
93 804 10 61

93 805 47 74

apinas@apinas.cat

www.apinas.cat

