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Salutació de la Presidenta
El 2021 ha sigut un any esperançador que, malgrat portar
reminiscències del 2020 i l’epidèmia que el va
caracteritzar, de segur no oblidarem. No l’oblidarem per
la solidaritat, l’empenta, la il·lusió, l’empoderament,
l’aprenentatge i el treball constant que l’han definit des
de la Fundació.
Si fem memòria de tot el que ha passat, recordem amb satisfacció la jornada del
14M: un dia meravellosament solidari, que va significar una gran empenta pel
nostre projecte. Són moltes les persones, comerços, entitats, institucions i altres
que van col·laborar-hi, demostrant confiança plena en la tasca que desenvolupa la
Fundació. Pretenem ser un camí d’oportunitats i estem infinitament agraïts de
poder-lo desbrossar de la mà de persones que es bolquen al dia a dia de l’entitat de
forma voluntària i altruista.
Destaquem la cooperació, el sentit comunitari, la companyia: nosaltres diem que
acompanyem persones, però el més bonic d’aquest any és que també ens hem
sentit molt acompanyats. Tanmateix, aquesta sensació s’arrodoneix gràcies a
l’equip humà que treballa a la Fundació, uns professionals que destaquen pel seu
positivisme, compromís i dedicació, així com les persones usuàries i les seves
famílies, que confien en l’entitat i se senten ben atesos en els nostres serveis.
Altrament, recordarem aquest any pel traspàs que hem fet d’associació a fundació,
a fi de preservar la nostra visió, missió i valors amb més solvència i força que mai.
Constatem les dificultats que arrossega el sector de la discapacitat des de fa anys,
de la mateixa manera que sentim la vulnerabilitat de les entitats d’iniciativa social,
des d’on reclamem, igualment que agraïm, la implicació i el suport de les
administracions públiques, tan necessàries per a un progrés en aquest àmbit.
Recollim aquest acompanyament per encomanar-nos-en, fer-lo nostre i
transmetre’l a tothom qui basteix la nostra entitat. Donem-nos les mans,
mantinguem l’embranzida, que el camí és llarg, queda molt per fer i cal seguir
avançant junts.

Cecília Camprubí
Presidenta de la Fundació i l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà
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Involucrats en

Organitzacions de les que formem part
Associació Empresarial d’Economia Social Dincat
Confederació Espanyola d’organitzacions a favor de les Persones amb Discapacitat
Intel·lectual (FEAPS)
Federació Dincat
Unió Catalana de Centres d’Atenció Precoç (UCCAP)
Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Taula diversitat funcional del Consell Comarcal del Berguedà
Taula d’educació del Berguedà

Acompanyem persones
La Fundació Privada Pro Disminuïts Psíquics del
Berguedà és una entitat d’iniciativa social que
promou i impulsa la inclusió social i la millora de la
qualitat de vida de les persones de la comarca del
Berguedà amb discapacitat intel·lectual, malaltia
mental, dificultats en el desenvolupament o risc de
patir-ne.

Missió
Acompanyar a les persones del Berguedà amb discapacitat intel·lectual o
en situació de vulnerabilitat, amb dificultats en el seu desenvolupament o
risc de patir-ne; així mateix, a les seves famílies. Oferir-los serveis, treball
i suports perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida d’una forma
plena, autònoma i inclusiva amb la participació activa dels agents del
territori.

Visió
Ser una entitat d’economia social referent al Berguedà que doni resposta
a les necessitats de les persones de la comarca, des del desenvolupament
continu de les seves capacitats i de la seva autonomia al llarg del seu el
cicle vital i també a les seves famílies, tot actuant de manera innovadora,
autònoma, sostenible, responsable i respectuosa.

Valors
Acompanyem des del respecte, la proximitat, la personalització; el
compromís, la implicació, la participació; l'honestedat, l'equitat i la
transparència; la innovació, l'autoexigència i la millora. Integrant, sumant
i compartint.

Els serveis que oferim
L’entitat dona resposta a les necessitats i
demandes dels col·lectius dels quals té cura
organitzant una àmplia xarxa de serveis i
centres que ofereixen una atenció amb
continuïtat. Actualment, l’entitat atén a més
de 470 persones de diferents edats, des
d’infants amb pocs mesos fins a persones en
l’etapa de la vellesa, a través dels diferents
serveis que disposa.

Per a infants i joves
De 0 a 21 anys
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Berguedà
(CDIAP)
És un servei que té l'objectiu d'atendre les famílies preocupades
per qualsevol aspecte del desenvolupament del seu fill/a.
Mitjançant un equip multidisciplinari, es treballa per a poder
prevenir, diagnosticar i tractar les dificultats que puguin
presentar aquests infants, i acollir i orientar les consultes de
les famílies.
Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria
És l’únic centre de la comarca amb aquestes característiques.
La seva intervenció educativa parteix de les capacitats,
motivacions i interessos dels alumnes amb la voluntat de
promoure el desenvolupament global de la persona.
S’acompanya a l’alumnat en el seu creixement tenint en
compte la part emocional, relacional i altres aprenentatges
útils per a la vida diària.
Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i de Recursos
(Cartera de Serveis)
Escola d’educació especial concertada que ofereix suport
individualitzat per promoure resultats personals que
afavoreixin la presència, la participació, l’aprenentatge i l’èxit
en els entorns habituals de les persones. També és un centre
de suport i recursos per a l’educació inclusiva.
Espai Viu
Els seus professionals promouen el moviment i el treball
corporal com a eina de salut, inclusiva i participativa amb
activitats de natació i hípica, per exemple.
Lleure per a infants i adolescents
Activitats de lleure i conciliació familiar. N'oferim diversos com
ara el Casal d'Estiu, el Casal de Nadal, el Casal de Setmana
Santa; l'Esplai durant els dissabtes o l'acollida matinal a l'Escola
d'Educació Especial Santa Maria de Queralt.

Per a adults
Des de 18 anys
Servei Ocupacional Taller Coloma
És un servei d’acolliment diürn que ofereix atenció
rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat
intel·lectual en edat adulta. L’objectiu general del servei és
fomentar la qualitat de vida de les persones, potenciant les
seves capacitats i autonomia personal, vetllant pel seu
desenvolupament integral en totes les àrees personals i
socials.

Llar-Residència
Acolliment residencial de caràcter temporal o permanent
substitutori de la mateixa llar. La seva finalitat és atendre amb
una visió holística a les persones residents per tal que disposin
de les eines i suports necessaris perquè puguin desenvoluparse amb la mateixa autonomia i qualitat de vida.

SAVI, Servei d’Acompanyament a la Vida Independent
Acompanyament que potencia la vida independent de les
persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual o
trastorns de la salut mental, que decideixen viure en un
habitatge propi o de lloguer.

Servei de Lleure
És un recurs que parteix de diferents programes d’activitats de
temps de lleure, que parteix de les capacitats, motivacions i
interessos dels nostres alumnes amb la voluntat de promoure
el seu desenvolupament global.

Centre Especial de Treball
El centre especial de treball (CET) Taller Coloma assegura un treball
remunerat a les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental i
garanteix la seva integració laboral. L’objectiu del CET és productiu, com
el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social.
Bugaderia

Neteja

Jardineria

Consergeria i vigilància

Manipulats

Servei a les empreses

Inserció a l'Empresa Ordinària (NEXE)
Formem, orientem i ajudem en el desenvolupament de competències i
acompanyem en la recerca de feina perquè la persona amb discapacitat o
trastorn de la salut mental pugui treballar a l'empresa ordinària.
Formació

Pràctiques

Suport al treball

Impacte
Són moltes les persones que ens
acompanyen; usuàries, professionals,
familiars i amigues. És bonic saber que,
quants més passos fets, més gent tenim
i sentim a la vora!

Persones ateses
CDIAP

272

Escola Educació Especial

38

Cartera de serveis

14

Servei Ocupacional

56

Servei Inserció Empresa
Ordinària (NEXE)

10

Centre Especial de Treball

57

Llar-Residència

12

Acompanyament Vida
Independent

32

Espai Viu

22

Lleure

30

Personal de suport

5

Total de persones ateses

478

Persones treballadores

Suport social

Total de treballadors

141

Socis de l'Associació

308

Treballadors amb discapacitat

57

Persones voluntàries

53

Persones en pràctiques

7

Seguidors a les xarxes socials

1.804

Dades econòmiques
Origen dels fons

3.873.069,76

Ingressos de les activitats

3.553.436,74

Altres ingressos de les activitats

277.548,02

Subvencions i donacions en capital rebuts

67.236,05

Increment deutors

-25.151,05

Aplicació dels fons

3.873.069,76

Aprovisionaments i altres despeses explotació

622.882,67

Despeses de personal

2.649.649,82

Despeses financeres

11.208,79

Inversions en immobilitat

113.366,02

Disminució deutes amb entitats de crèdit

37.495,67

Disminució deutes personal i creditors

190.345,49

Increment de tresoreria

242.210,70

Altres

5.910,60

El que hem viscut

Vacunació contra la COVID-19

Accions 14M

14M

Al llarg del 2021 hem rebut
les tres dosis de vacunes
contra la COVID-19, un fet
molt important per restablir
la normalitat.

El 14M va ser un acte benèfic, en el qual es van recaptar més de
21.000€, a través de diferents accions solidàries. La col·lecta va
ser emesa en directe per Televisió del Berguedà.

Exposició Patum de la Llar

Berguedà Prix

La Patum de la Llar tal com
la coneixem normalment es
va
convertir
en
una
exposició a l’aire lliure
sobre la nostra festa i les
nostres comparses.

Vam participar en la cursa
que organitzava Televisió del
Berguedà durant l’estiu.

Lavabo i aula nova

Trobada amb la Consellera

Nova calandra a bugaderia

Gràcies a una donació de
l’empresa
Thor,
una
subvenció de la Generalitat i
part dels diners recaptats el
14M, vam poder fer un
lavabo i una aula nova.

Vam poder explicar els
nostres
projectes
a
la
Consellera de Drets Socials,
Hble. Sra. Violant Cervera.
Ens van rebre a l'Ajuntament
de Berga.

A través de Fons Leader i
Fundació
Once,
vam
incorporar nova maquinària
al servei de bugaderia.

Trobada amb la Presidenta
del Parlament
Vam compartir amb la
Presidenta del Parlament, M.
Hble. Sra. Laura Borràs, les
necessitats de les persones
amb
discapacitat
del
Berguedà.

Innauguració del nou local
pel Servei d'Inserció

Reactivem
d'autogestors

La Secretària d'Afers Socials
i
Famílies,
Sra
Anna
Figueras, i la Directora de
Serveis Territorials de Drets
Socials, Sra Lluïsa Nicolau,
van venir a visitar l’entitat.

Es va estrenar el
local
dedicat al servei integral
d’orientació,
acompanyament i suport a la
inserció de persones amb
discapacitat i/o trastorns de
la salut mental.

Els
autogestors
són
persones amb discapacitat
intel·lectual més grans que
s'organitzen en grups per
analitzar les qüestions que
els preocupen, defensar els
seus drets i visibilitzar el
col·lectiu.

Marató de la Salut Mental

Pintem la Llar-Residència

Team Building a l'escola

Les psicòlogues del CDIAP
van participar en la Marató
de la Salut Mental del
Berguedà.

Amb un munt de voluntaris,
es va pintar la LlarResidència. Va quedar com
nova!

Jornada
de
voluntariat
renovant la barana del pati
de la nostra escola. Gràcies,
eProject4!

Fira per l'Ocupació
Des del Servei d'Inserció, es
va participar en la Fira per
l'Ocupació.

Visita de la Delegada del
Govern

Visita de
General

La M. Hble. Delegada del
Govern de la Catalunya
Central, Rosa Vestit, va
venir a conèixer l'entitat.

la

Secretària

el

grup

Nova furgoneta

Calendari solidari

Torró Solidari

Market Gironella

Vam
estrenar
una
furgoneta a la bugaderia
gràcies a Fundació La
Caixa.

Com ja és tradicional, vam
fer un calendari solidari,
on es presentaven tots els
serveis. Va ser patrocinat
per
Containers
del
Berguedà.

Per Nadal, vam vendre el
Torró Solidari que vam fer
de la mà de la Dolceria
Pujol.

Vam poder ser una de les
parades del mercat nadalenc
de Gironella.

El que hem après

Visita a la Fundació Ampans

Visita a l'Associació Alba

Visita a Aspronis

Visita a la Fundació MAP

Formació a l'acompanyament
en situacions de dol

Formació en cohesió d'equip

Visita a Prodis Terrassa

Formació en Integració Sensorial

Participem en el projecte
Governança,
Participació
i
Gestió Democràtica gràcies a la
Confederació del Tercer Sector

Totes les formacions i visites realitzades ens han permès ampliar la perspectiva, marcar-nos
nous objectius i prendre com a exemple institucions que tenim a la vora i desenvolupen una
tasca com la nostra.
D'aquesta manera, agraïm a totes aquelles organitzacions que pensen en nosaltres, ens obren
les portes per conèixer els seus projectes i ens acompanyen cap a la millora.

El que hem celebrat

Taller de Mones

Cantada de Caramelles
virtual
amb
l'escola
d'Avià

Visita a la Presentació del
Pop

Sortida als Jardins Artigas
i al tren del Ciment

Sortida a Fuives, a veure
els
autèntics
rucs
catalans

Sortides d'estiu: al cinema
i a la font Negra.

Sortida
de
cap
setmana al Vendrell

Visita al Big Fun Museum

Espectacle Sobre Rodes

Teatre a l'Ametlla de Merola

Carnestoltes
Llarder

i

Dijous

de

La Castanyada

Fira de l'1 de maig

Sant Jordi - La Rosa de
la Llar

Visita a
Coforb

Tulipmania

de

Visita del Festival de
Música
Antiga
dels
Pirineus

Celebrar-ho tot forma part també de la nostra
filosofia. D'aquesta manera, no deixem perdre cap
festa, celebració o aniversari. Gaudim del dia a dia i
qualsevol excusa és bona per gaudir i festejar la
vida. De la mateixa manera, aprofitem tota
oportunitat per anar a veure un espectacle, una
festa popular o qualsevol esdeveniment.
Visita dels Gegants de la
Bauma a l'Escola

Festes de Nadal

Reptes
Garantir la qualitat en la prestació dels serveis. Continuar amb la millora les
infraestructures actuals. Creació d’equips transversals per compartir coneixement.
Certificar serveis.
Atendre a les noves necessitats. Model d’atenció centrat a la persona. Millorar l’atenció a les
persones en situació d’envelliment, alteracions de conducta o amb diagnòstic TEA. Oferir
serveis més propers a la comunitat.
Atendre la demanda. Obrir nou equipament residencial que ofereixi places de llarga estada
i de respir. Ampliar l’oferta de les activitats de lleure.
Facilitar la inserció laboral de les persones amb discapacitat o problemes de salut mental
ja sigui a través de NEXE, servei d’inserció a l’empresa ordinària, o oferint llocs de treball al
Centre Especial de Treball. Obrir noves línies laborals i consolidar les activitats actuals.
Continuar amb la implantació del model de governança democràtica a l’entitat, finalitzar
el traspàs de l’Associació a la Fundació i consolidar els canvis organitzatius. Millorar
l’eficàcia i l’eficiència. Digitalització. Garantir la sostenibilitat econòmica i mediambiental.
Capacitar i empoderar l’equip de professionals. Garantir la cohesió de grup.
Incrementar el suport social. Celebració dels 50 anys de l’entitat intergeneracional i als
diferents municipis del Berguedà mitjançant esdeveniments inclusius. Renovació de la
imatge de l’entitat. Continuar el treball amb xarxa.

Compromisos ODS
Els líders mundials van adoptar 17 objectius de desenvolupament sostenible per assolir el 2030. Tots disset impliquen
un compromís col·lectiu de governs, empreses, ONG i de tota la ciutadania. Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, a
través de la seva acció, aporta mesures per tal d'aconseguir:
ODS 3 Salut i Benestar: garantir una vida
sana i promoure el benestar.

ODS 12 Producció i consum responsables:
garantir modalitats de consum i producció
sostenibles.

ODS
4
Educació
de
qualitat:
proporcionar una educació inclusiva,
equitativa, de qualitat i per tota la vida.

ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides:
sensibilitzar sobre societats pacífiques i
inclusives per tal d'aconseguir un
desenvolupament sostenible a través
d'institucions eficaces, responsables i
transparents. .
ODS 17 Aliances pels objectius: impuls
d'aliances eficaces entre els actors públics,
el sector empresarial privat, les entitats
socials i la societat organitzada per assolir
el compromís global amb els ODS.

ODS 8 Treball decent i creixement
econòmic: crear llocs de treball dignes i
oportunitats econòmiques per a tothom.
ODS 10 Reducció de les desigualtats:
procurar per la inclusó social,
econòmica i política.

Amb la companyia de...
Principals sponsors i col·laboradors

Acompanya'ns
Fent de voluntari
Si vols col·laborar altruistament en algun dels nostres serveis, envia un
missatge a info@apdpb.org

Fent una donació
Per donar suport econòmic al projecte social de l'entitat, pots
fer el següent:
Bizum
Codi: 05387
Transferència
ES44 2100 9046 9402 0009 8721
Amb el concepte "Donació + nom i cognoms"
Cal que ens enviïs les teves dades (nom complet, NIF, adreça postal i
telèfon) per correu electrònic a l'adreça info@apdpb.org per tal que et
puguem fer arribar el certificat de donació

Ajudant a la inserció laboral
Contractant persones amb diversitat funcional amb el suport del
Servei d'Inserció o contractant serveis al Centre Especial de
Treball. Tel. 93 823 0375

Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà
administracio@apdpb.org
646 724 824
Segueix-nos a xarxes socials
www.apdpb.org

