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Informe Associació Aspasim - Associació de Pares de
Persones amb Disminució Psíquica - Institució Mullerat
L’Associació Aspasim- Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica-Institució Mullerat
és una entitat sense ànim de lucre amb seu al districte de Sarrià-Sant Gervasi, al carrer Mont d’Orsà,
número 22, que compta amb 81 anys de trajectòria a la ciutat de Barcelona donant suport les
persones amb discapacitat intel·lectual, amb un elevat grau d’afectació i pluridiscapacitats, perquè
puguin desenvolupar-se de la millor manera possible en tots els àmbits de la seva vida dins de la
comunitat.
Aquesta institució està concertada amb el Departament d’Ensenyament, el Departament de Benestar i
Família-Consorci de Serveis Socials i el Departament de Benestar i Família-DGAIA. Alhora, rep
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a diversos projectes amb la inclusió i participació de
les persones amb discapacitat intel·lectual en la vida de la ciutat.
L’any 2010 va signar el conveni de cessió de l’edifici del carrer Cornet i Mas, 46, amb una durada de
10 anys, on disposa de diversos serveis. Aquest conveni expira al desembre d’enguany.
L’Associació Aspasim té com a missió la integració, inclusió, assistència, rehabilitació i atenció
integral, personalitzada i de qualitat de les persones amb discapacitat intel·lectual greu en tots els
àmbits de la vida de les persones: atenció precoç, educació, ocupació, lleure, esport, habitatge, etc.
Enguany aquesta entitat té presència a tots els districtes de Barcelona, atenent més de 300
persones, amb un grau superior al 65% de la disminució i que necessiten alts nivells de suport per a
la realització de les activitats quotidianes. Aquest fet implica un elevat nombre de personal i esforç per
a poder realitzar activitats inclusives en l’entorn de la comunitat.

Serveis que porta a terme l’Associació Aspasim
I. Llars residencials en comunitats de veïns a la ciutat de Barcelona:



Serveis residencials i llars residencials per a joves i adults
Serveis residencials per a infants (CRAES)

Es tracta de 10 habitatges que es troben dins de la comunitat, originant la plena inclusió al territori.
El model de llar residencial s’emmarca en el desig normalitzador i integrador de la persona amb
discapacitat intel·lectual generant, el màxim possible, un nucli convivencial familiar en què
interactuen amb els companys d’habitatge i els educadors i educadores.
Aquest model afavoreix la interacció amb la comunitat: veïns i veïnes, comerciants, esplais,
equipaments culturals municipals, etc.

Pàgina 1 de 5

II. Centres ocupacionals i una bugaderia
El Centre ocupacional ASPASIM disposa de deu seccions en funcionament en tres centres situats
a Vallvidrera, Sarrià i el Poble Espanyol. El seu objecte és facilitar a les persones amb discapacitat
intel·lectual els serveis de teràpia ocupacional mitjançant una atenció diürna de rehabilitació
integral. Aquest servei treballa per assolir la màxima integració social, tenint en compte llurs
possibilitats i potencialitats mitjançant un programa individualitzat que elabora el psicòleg amb
l’ajut de monitors i especialistes.
III. Escola d’educació especial CEE Aspasim a Vallvidrera
L’escola està situada a la serra de Collserola, a una masia de Vallvidrera. L’actuació educativa es
fonamenta en un pla individualitzat que recull les grans línies de l’atenció que cal proporcionar a
l’alumne/a (conjunt de suports i adaptacions que pot necessitar) i es van adaptant d’acord amb llur
progrés.
IV. Centre de de Recursos a l’Educació Inclusiva (CEEPSIR)
Centre proveïdor de recursos i suport a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
matriculat en escoles ordinàries. Compta amb una llarga trajectòria en educació inclusiva que els
va fer merèixer el premi Catalunya educació l'any 2006 i la Creu de Sant Jordi el 2015.

Serveis i activitats que l’Associació Aspasim porta a terme al carrer Cornet i
Mas, 46
Es tracta d’un espai multidisciplinari on l’Associació Aspasim porta a terme el projecte “Inclusió a la
comunitat per a persones greument afectades: activitats educatives, de formació, cultura i
esport”.
Realitzen serveis destinats a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual amb un elevat grau d’afectació i pluridiscapacitats, en tots els àmbits de la seva vida des
del mateix barri, i en xarxa amb altres entitats del barri i la comunitat en general. Generen sinèrgies
perquè les persones amb discapacitat participin de la vida al barri, com la resta de la ciutadania.
Així mateix, és un espai totalment obert al barri. Generen projectes de participació amb altres entitats,
veïs i veïnes, associació de comerciants, etc.
Els serveis que porten a terme són:
I. Centre de de Recursos a l’Educació Inclusiva (CEEPSIR)
El CEEPSIR d’Aspasim és el centre de referència dels centres escolars del districte de SarriàSant Gervasi i altres districtes determinats pel Consorci d’Educació de Barcelona.
Reunions i entrevistes periòdiques
 Reunions claustre de professors de l’escola d’educació especial CEE ASPASIM cada dilluns
 Reunions equip Servei de Teràpia Ocupacional cada dimecres
 Estudi de Casos
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Entrevistes famílies, segons agenda.
Reunions AMPA Escola Inclusiva, un cop al mes.
Reunions Consell de Centre de l’escola d’educació especial CEE ASPASIM, trimestral
Reunió Patronat Fundació ASPASIM, trimestral
Reunions Associació ASPASIM, trimestral
Reunions equip Serveis Residències ASPASIM: infantil i d’adults, de forma quinzenal.
Reunions de seguiment educatiu, setmanalment.

Formació i recursos
 Seminaris de Formació interna (de forma quinzenal)
 Elaboració de materials i recursos educatius per part dels Mestres, logopedes i fisioterapeutes
que donen suport a 80 alumnes en 50 centres educatius ordinaris de Barcelona. Espai d’ús
diari.
 Curs: Escola Inclusiva. Estratègies metodològiques i aprenentatge. Cada Juliol.
 Formació sobre Sistemes Augmentatius de Comunicació
 Formacions puntuals realitzades de forma anual:
 Formació Noves tecnologies aplicades a l’aprenentatge
 Formació en Primers auxilis
 Formació en Sexoafectiviat
 Formació en Riscos Laborals
 Formació en Nous Criteris Diagnòstics
 Formació per a famílies: Curs Suport Conductual Positiu
 Curs: Suport Conductual Positiu equip docent
 Curs: Trastorn de l’espectre autista
 Curs: Lectoescriptura per a persones amb discapacitat
 Curs: Disseny Universal d’aprenentatge com a base de l’aprenentatge de l’escola inclusiva.
 Curs L’Ipad com a eina d’aprenentatge per a persones amb discapacitat.
 Preparació Jornada l’Escola Inclusiva, el repte d’aprendre.
 Curs: PNL. Programació Neurolingüística
 Reunions interdisciplinàries amb els diferents equips docents
 Escola d’ estiu Juliol. L’escola Inclusiva; eines mètodes i recursos pràctics.
 Curs: Social SIC, Base de dades
 Curs: Intel·ligència emocional
 Xerrada: Inclusió i Bulling

II. Activitats del Taller ocupacional
 Grup de contacontes El Botó màgic. Companyia de teatre inclusiva constituïda per persones
amb discapacitat i educadors que expliquen contes a infants d’escoles bressols i escoles de
primària d’arreu de Catalunya. Porten a terme les classes de cant i assaigs dels membres.
 Secció artesania: elaboració “Productes Sentit”: Construcció d’hotels d’insectes, Naixements
de nadal i nou projecte amb els comerços de Sarrià per pintar bosses reutilitzades, ...
III. Activitats esportives i culturals
 Correm junts per la Discapacitat intel·lectual. Organització anual d’aquesta cursa inclusiva.
Es tracta d’una cursa atlètica d’una milla de distància (1.609 m), oberta a tothom, però amb
una atenció especial a les persones amb discapacitat intel·lectual. Forma part del calendari
oficial d’atletisme i d’acord amb el reglament de la Federació Catalana d’Atletisme, es
desenvolupa en 22 categories diferents. Aquesta cursa va estar guardonada amb el premi a
la millor cursa de l’any 2018 en la categoria Milla Asfalt, segons el rànking Runedia de les
millors curses de tota Espanya elaborat a partir dels vots de més de 49.000 usuaris, que han
donat la seva valoració sobre les diferents curses del país al llarg de l’any. Aquesta activitat
compta amb un gran nombre de persones voluntàries i d’una gran projecció a tota la ciutat.
 Organització d’activitats esportives al llarg de l’any per a les persones amb discapacitat
intel·lectual en reunions de coordinació amb l’Associació Esportiva Barcelona.
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 El gegant Normag. Creació, l’any 2019, del primer gegant amb discapacitat intel·lectual de
Catalunya, i està adaptat per què persones amb mobilitat reduïda puguin portar-lo. En
Normag forma part de la colla de Gegants de Sarrià. També compta amb una colla gegantera
inclusiva pròpia (persones amb discapacitat i sense) quan ha de fer sortides sense al resta de
gegants. En Normag va ser batejat l’any 2019 a les Festes de la Mercè. En aquest espai es
va portar a terme la seva creació i enguany s’organitzen les seves sortides “bolos” i es realitza
la preparació de la colla de gegants.
 Reunions periòdiques amb la Plataforma ciutadana per una escola inclusiva
 Reunions quinzenals de l’Associació per a la defensa dels drets de les persones amb
discapacitat intel·lectual.
 Assajos periòdics dels Tabalers de Sarrià
 Reunions de la Comissió de Festes de la Festa Major de Sarrià
 Espai de trobada del Cor Gospel Barcelona
 Exposicions d’art del districte

IV. Formació del voluntariat
Es realitzen diverses formacions a les persones voluntàries al llarg de l’any sobre temes que són del
seu interès: risoteràpia, Llengua de signes catalana i Masticació i deglució.

Des de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori valorem l’excepcionalitat dels serveis i
activitats que l’Associació Aspasim porta a terme a l’edifici del carrer Cornet i Mas, número 46, per
afavorir la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, amb elevat grau d’afectació i
pluridiscapacitat, de forma inclusiva dins del territori.
Aquesta entitat empodera les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant llur participació a les
activitats del barri i amb la comunitat. Alhora, genera projectes de participació amb entitats i veïnatge
del territori, la qual cosa genera que el veïnatge compti amb ells i els tingui presents en les activitats
de barri. Faciliten al màxim la interacció amb tota la comunitat i l’ús d’espai per part d’altres entitats
amb qui col·laboren.
Posem en valor el total compromís i responsabilitat d’aquesta entitat, que mitjançant la creació de
xarxa amb l’entorn aconsegueix complir amb un dels objectius principals de l’entitat: visibilitzar les
persones discapacitat amb un elevat grau d’afectació, i fer-les partícips dels entorns comunitaris,
esdevenint ciutadans i ciutadanes de ple dret. Així mateix, potencia la creació de projectes amb
entitats del barri i comparteix l’espai amb totes aquelles entitats amb projectes col·laboratius. Es
tracta, doncs, d’un espai molt aprofitat per aquesta entitat i per les altres entitats amb les que hi ha
una col·laboració, principalment del barri.
Dins del període de situació d’emergència sanitària a causa de la Covid 19, i donada la manca d’ús
d’aquest espai per aquesta situació, s’ha fet ús d’aquest espai com a magatzem del material
necessari per a la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) el temps que l’Ajuntament ho ha
requerit. I en aquests moments usuaris del Centre ocupacional de Sarrià fan ús de dilluns a divendres
d’aquest espai per garantir l’espai de seguretat de les persones d’aquest centre.
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Des de la Direcció de Serveis a les Persones i el Territori del districte de Sarrià-Sant Gervasi
considerem fonamental donar suport a la cessió de l’edifici del carrer Cornet i Mas, número 46, a la
Fundació Aspasim-Vicenta Verdú pel gran valor dels projectes i activitats que porten a terme en
aquest espai en benefici de les persones amb discapacitat intel·lectual i pluridiscapacitat, amb elevat
grau d’afectació, amb la participació d’associacions i la comunitat del barri.
Per tots aquests motius exposats anteriorment, proposem un nou contracte de cessió d’ús per a la
utilització de l’edifici de la finca del carrer Cornet i Mas, número 46 amb els següents requeriments:





Cessió per a un període de 2 anys, a comptar a partir de la signatura d’aquest, sempre i que
es mantingui l’activitat que està portant a terme aquesta entitat en aquest edifici, i amb una
possible pròrroga de 2 anys.
Un preu social anual de 1.500 € més IVA, anual, atenent la personalitat jurídica i la finalitat de
la gestió.
L’entitat s’haurà de fer càrrec del manteniment interior i exterior de l’edifici
Les despeses de subministraments energètics i de neteja van a càrrec de l’entitat

CPISR-1 C Concepció
Sampe Soler
2020.09.22 17:15:07
+02'00'

Imma Sampé Soler
Directora de Serveis a les Persones i el Territori
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
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