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1. Carta del president 
 

Benvolguts,                                                                                                            
 
Un anys més teniu a les vostres mans al Memòria de la Fundació. Aquesta és la corresponent a l’exercici 
de l’any 2.017. 
 
Com sempre, aquest ha sigut un any ple d’activitats adreçades al benestar dels nostres infants i joves i 
de les seves famílies. És innegable l’esforç que tots plegats hem fet, famílies i personal dels diferents 
serveis de la Fundació, per tal d’aconseguir poder dur a terme els objectius que ens vàrem plantejar i 
que exposàvem a la Memòria del 2016. 
 
La situació econòmica i política dels país no només ens ha posat dificultats en el nostre treball sinó que, 
sovint, no ens ha facilitat poder-lo realitzar tal com nosaltres ho teníem previst. Però com ja he dit, 
gràcies a la voluntat i l’esforç conjunt, hem pogut superar els obstacles. 
 
Llegiu-la relaxadament, val la pena. El format que els nostres professionals li han donat, fa que la seva 
lectura sigui entenedora. La majoria, segurament, ja coneixeu gairebé tot el que s’hi explica. Però ben 
segur que, com sol passar sempre, hi descobrireu aspectes que, l’activitat de cada dia no ens ha permès 
copsar. També, el fet de tenir-ho tot tant ben exposat, ens permetrà tenir una idea més exacte de la 
quantitat d’activitats que hem dut a terme durant tot l’any, i de com la nostra Fundació, amb tots els 
seus serveis, va avançant terapèuticament. 
 
També hi trobareu informació de tota aquella feina que, des dels diferents serveis, molts professionals 
han fet fora dels centres. La seva participació activa en activitats públiques de tot tipus, tant tècniques 
com esportives i de lleure, ens han enriquit personalment i professionalment, i han fet que la Fundació 
mantingui i augmenti la consideració de ser un referent en l’atenció i tractament dels TEA. La llavor que 
ara fa 50 anys el matrimoni Buñuel va plantar en una petita torre de la carretera d’Esplugues, ara és un 
gran arbre que acull a moltes persones i dona uns fruits que són molt ben valorats per tots aquells que 
els tasten. 
 
Cal valorar molt positivament, com ja ho feia constar l’any passat, els esforços dedicats a la formació 
permanent dels nostres professionals. Ells són peça fonamental en el treball de cada dia. Un treball no 
sempre fàcil i agraït. Per això és fonamental oferir-los totes aquelles oportunitats formatives que 
estiguin al nostre abast, programant, també, aquelles que pensem són necessàries per tal de facilitar i 
fer més efectiu el seu treball. 
 
Abans d’acabar deixeu-me agrair a tots els professionals i personal que treballeu en els diferents serveis 
de la Fundació, la vostra dedicació i el vostre esforç. També vull agrair la companyia que ens feu totes 
aquelles persones i entitats, proveïdors i amics que ens ajudeu i ens feu costat sempre i, sobre tot, en 
moments difícils. 
 
Francesc Pèlach i Busom. 
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2. Objectius estratègics de la Fundació 
 
Es van definir diferents objectius estratègics per la Fundació, i els objectius concrets i propis de cada 
servei que es poden consultar en les seves respectives memòries.  
 
Així doncs a nivell general va treballar aspectes legals per a l’acompliment de la Llei de Transparència, així 
com un treball intern d’adequació de processos i sistemes de treball per tal d’assolir la certificació ISO, 
seguim per al proper 2018 treballant en aquestes línees. 
 
S’ha iniciat de manera programada la tasca de captació de fons, realitzant formacions específiques en 
captació de fons i elaborant el projecte global que ha inclòs activitats com, el Primer Sopar Solidari, la 
venda de cava solidari i la participació en diferents actes i esdeveniments. Aquests fets han comportat un 
increment dels donatius a la Fundació i ens anima a seguir treballant en aquesta línea. 
 
S’ha treballat en la millora del posicionament de la Fundació com a entitat referent en el tractament del 
TEA, explicant la nostra tasca a diferents nivells, col·laborant amb universitats i centres docents de tot 
tipus i amb altres entitats del sector. També s’ha seguit amb l’objectiu de millora de la formació específica 
en TEA per als nostres equips. 
 

3. Activitats de la Fundació 2017 
 
Les activitats més significatives de la Fundació han estat moltes i molt variades repartides al llar de tot 
l’any. 
 

15/02/2017  
Roda de premsa per la campanya de recollida 
de medicaments del Banc Farmacèutic 
 

 

 
23/02/2017  
Premi Territorios Solidarios BBVA 
 

 

15/03/2017  
Iniciem la campanya “Trenquem Junts 
Barreres per l’Autisme” 
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24/03/2017  
Assistència al Congrés Internacional de TEA a 
Murcia. 
 

 

27/03/2017  
Roda de premsa del Dia Mundial de l’Autisme 
 

 

 
29/03/2017  
Participem a cugat.cat per parlar de TEA 
 

 

31/03/2017  
Entrevista a la Mar Rodríguez al Tot Sant 
Cugat 
 

 

04/04/2017  
Presentació del llibre Lletres Blaves per 
l’Autisme 
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29/04/2017  
Participació aI Congrés Internaciónal 
AuTICmo, amb la presentació per par de Pat 
Sanchez de la ponència: Evaluación de 
habilitades en el uso del iPad. 
 

     

26/05/2017  
Jornades DINCAT 
 

 

 

07/06/2017  
Recollida del diploma de participació a 
Aprenentatge i Servei 
 

 

 

10/06/2017  
Assistència a l’Assamblea General d’Autismo 
España. 
 

 

 
04/07/2017 
 Participació en l’estudi de dades 
sociodemogràfiques de persones amb TEA 
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06/09/2017  
Formació en Autisme a l’escola Taiga 
 

 

20/09/2017  
Entrevista a la Televisió de Sant Cugat 
 

 

 

22/09/2017  
Primer Sopar Solidari  
 

 

 

23/10/2017  
Visita de la Fundació Autismo en Voz Alta de 
Venezuela 
 

 

 

09/11/2017  
Congrés estatal d’alteracions de conducta 
d’AMPANS 
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14/11/2017  
Víctor Adé fa de ponent a “Jornades de 
reflexió inclusiva dels alumnes amb TEA” al 
CRETDIC 

 

02/12/2017  
Assistència al II Congrés Internacional 
d’autisme a Sevilla 
 

 

 

03/12/2017  
Participació en els actes del Dia de la 
Discapacitat “tu i jo els mateixos drets” 
 

 

 

17/12/2017  
Campanya del cava Solidari 
 

 

 

29/12/2017  
Campanya de captació de fons del PLASMI 
 

 

 

 



 

 8 

4. Activitats dels serveis 2017 

 
La Fundació té 3 serveis, Escola d’Educació Especial, Servei de Teràpia Ocupacional i Serveis Residencials 
(Llar i Residència). 
 
A continuació es descriuen les activitats de cadascun d’ells al llarg de l’any. 
 

4.1 L’Escola d’Educació Especial GURU 

 
 
L’Escola d’Educació Especial Guru és un centre 
concertat amb el Departament d’Ensenyament i 
amb l’Institut Català de la Salut del Departament 
de Sanitat de la Generalitat de Catalunya que 
ofereix atenció psicoeducativa a alumnes amb 
TEA, amb o sense altres trastorns associats; la 
finalitat del qual és contribuir al desenvolupament 
cognitiu, sòcio-comunicatiu i emocional dels 
alumnes, en col·laboració amb les seves famílies, 
proporcionant-los un clima i entorn de confiança 
on se sentin acollits a través d’oportunitats reals 
d’aprenentatge. Actualment hi ha 33 alumnes 
escolaritzats, dos d’ells en modalitat d’escolaritat 
compartida. 
 

 

 
 
L’equip de professionals que hi treballa està format pel director, mestres d’educació especial, 
educadors, psicòloga, logopeda, neuropsiquiatra i treballadora social (aquests dos últims càrrecs 
compartits amb la resta de serveis de la Fundació). 
 
La nostra línia psicopedagògica està orientada a garantir el desenvolupament integral de l’alumne, 
oferint-li aquelles estratègies i suports que necessàries per a assolir els objectius individuals plantejats, i 
té en compte una sèrie de característiques i suports que els nostres alumnes amb TEA necessiten per tal 
de facilitar-los i afavorir l’aprenentatge: 
 

 Ambient estructurat, anticipable i predictible. 

 Sistemes de suport per a la comunicació. 

 Experiències positives i lúdiques de relació interpersonal. 

 Experiències d’aprenentatge explícit i sense error. 

 Contextos, objectius i continguts d’ensenyament-aprenentatge individualitzats. 

 Activitats significatives i funcionals. 

 Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 Sistemes per afavorir l’autorregulació cognitiva i conductual. 

 Intervenció multidisciplinar amb les famílies per oferir orientació, suport i acompanyament, i 
afavorir una major coherència terapèutica. 

 Atenció psicològica individualitzada segons necessitats evolutives de cada cas. 
  
 
Durant el curs 2017 a l’escola hem continuat treballant en la mateixa línia psicoeducativa, fent èmfasi, 
sobretot, en els següents projectes transversals i obtenint tots ells uns resultats molt favorables en el 
desenvolupament dels alumnes: 
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Legoteràpia 

 
Tecnologia 

 
Estimulació sensorial 

 
Comunicació 

 

 
Treball amb famílies 

 
Hem participat també en els següents projectes: 

 

 
Aula Mòbil Barcelona 

 
Esport sense barreres 

 
Associació Catalana 
d’excursionisme caní 
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L’any 2017, el CEE Guru ha col·laborat amb les següents associacions, entitats i projectes: 
 

 

COADI col·labora amb el nostre centre 
proporcionant atenció individualitzada en horari 
extraescolar, subvencionada per la família, a 
alguns dels nostres alumnes i formació i 
assessorament als professionals de l’escola. 

 

     
Continuem amb la col·laboració amb IDAPP per 
testejar l’aplicació AUTISMIND, que ells mateixos 
han dissenyat per al treball de les Habilitats 
Socials i millora de les capacitats mentalistes de 
les persones amb TEA. 

 

 
 

 

 
Aquest curs col·laborem amb diferents entitats 
com ara l’Ajuntament de Barcelona (Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat), el 
Servei Educatiu de Sarrià – Sant Gervasi i Dincat 
– Plena Inclusió Catalunya fent formacions 
específiques en TEA sobre intervenció, 
problemes del comportament, l’ús de l’iPad a 
l’aula o activitats físiques i esport. L’Ajuntament 
de Barcelona també ha subvencionat els 
projectes JA NEDO!, que subvenciona una part 
de l’activitat de piscina, i el projecte TALLER PRE-
LABORAL DE MATERIAL amb la Subvenció del 
Districte i de la Ciutat de Barcelona. 

 

 

 
També formem a alumnes de diferents 
universitats i escoles com CEIR-ARCO, Universitat 
de Barcelona i Universitat Ramon Llull – 
Banquerna amb formacions específiques en TEA 
sobre intervenció, problemes del 
comportament, l’ús de l’iPad a l’aula o activitats 
físiques i esport. 

 

 

 
Hem partcicpat del projectes “Implementación 
del uso de robots para la mejora de la 
comunicación e interacción social de alumnos 
con TEA” subvencionat per la Fundación ONCE i 
en la el·laboració de la guia TIC TEA en 
col·laboració amb la Confederació Autismo 
España. 
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    4.2 Serveis residencials 

 
Els Serveis d’Acolliment Residencial són llocs de vida concertats i subvencionats pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, que acullen infants i adults amb TEA. 
L’objectiu del nostre projecte és el d’acompanyar en el desenvolupament de la persona proporcionant 
els suports necessaris per l’assoliment dels objectius individuals. 
L’equip multidisciplinar que hi treballa (director tècnic, coordinació, neuròleg, psicòleg, fisioterapeuta, 
infermer, treballador social i educadors socials) realitza una intervenció educativa i terapèutica des de la 
vida quotidiana del centre i, en el cas de la Residència, també des de l’atenció diürna. 
 
Oferim: 

 Espais de convivència comfortables, personalitzats i amplis 

 Assessorament psicològic a les famílies 

 Atenció educativa els 365 dies de l’any 

 Diversitat d’activitats esportives: piscina, petanca, bàsquet i atletisme 

 Diversitat d’activitats culturals i d’oci inclusiu 

 Activitats terapèutiques: equinoteràpia, estimulació sensorial, fisioteràpia, arteràpia 

 Atenció psicològica individualitzada 

 Seguiment mèdic integral 

 Acompanyaments individualitzats 
 
 
Entre les activitats i esdeveniments més significatius d’aquest any es troben els següents: 
 

05/01/2017  
Visita de la resi al CosmoCaixa 

 

05/01/2017 
Els Reis Mags visiten la Residència 
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28/04/2017  
Visita a Montserrat 

 

 

05/05/2017 
 StQlímpics 
 

 

 

16/05/2017  
Inauguració de la Reforma de la Sala Buñuel 
 

 

 

14/06/2017  
Inauguració de Fem un Museu 
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30/06/2017  
Festa Major de la Residència GURU 

 

12/11/2017  
Excursió al Montseny 

 

18/11/2017  
Resi al Zoo 

 

 

01/12/2017  
Partit del soci solidari del Futbol Club Barcelona 

 

 
07/12/2017  
Visita de la llar a la Fira de Santa Llúcia 

 

15/12/2017  
Festa de Nadal amb les famílies a la resi 

 

15/12/2017  
Visita de la resi a la Fira de Santa Llúcia 

 

 
28/12/2017  
Visita al Poble Espanyol 
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4.3 Servei de Teràpia Ocupacional 
 
El servei de teràpia ocupacional és un equipament d'acolliment diürn que ofereix atenció rehabilitadora 
i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral, subvencionat pel Departament 
de Protecció Social de la Generalitat de Catalunya. 
 
Durant aquest any atenem a 29 persones adultes amb TEA. L'objectiu és capacitar les persones ateses 
perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l'ocupació activa. 
 
Els serveis que ofereix són: 
 
Acolliment diürn i convivència (manutenció, higiene personal, activitats grupals de relació, descans, 
lleure, etc.) 
Ocupació terapèutica: Inclou activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, i s'eviten 
les ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, hàbits i 
conductes relacionades amb el treball i l'entorn laboral. 
Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades amb l'habilitació personal i la millora de la 
relació amb l'entorn social. 
 
A més s’ofereixen serveis complementaris com, activitat de parcs i jardins, activitat de piscina, activitat 
d’esport, servei de psiquiatria i atenció social a les famílies.  
 
La nostra metodologia es basa en  
 
Ambient  relacional i estructurat 
Adequació de la tasca a les possibilitats de cada usuari  
Anàlisi de tasques, divisió de les activitats en passes elementals 
Treball amb suport  
Durada moderada de les activitats  
Programa Individual de Rehabilitació centrat en la persona  que fixa els objectius, metodologia i 
activitats en les àrees d’ajustament Personal;  Socialització i Comunicació i en les àrees d’ocupació 
Terapèutica; Hàbits d’ocupació terapèutica i activitats d’ocupació terapèutica. 
 
L’Equip de professionals està format per la directora tècnica, monitors, auxiliars de monitors, la 
psiquiatre i la treballadora social.  
 
Entre les activitats i esdeveniments més significatius d’aquest any es troben els següents: 
 

“Pensa en imatges“ projecte subvencionat pel 
Districte d’Horta-Guinardó 

 

Festa de Famílies 

 
Revista GURU NEWS  
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Participació en 6 activitats del  programa 
APROPACULTURA 

 

Paradeta de Sant Jordi 

 

 

Altres Capacitats, amb el Futbol Club Martinenc 

 

 

Activitat amb cavalls, Centro Hípico los Hermanos 

 

 

Bolera Bowling Pedralbes 

 

 

“IV CONCURS DE PETANCA” organitzat pel Taller 
escola Sant Camil amb la participació de Centres, 
Tallers, Clubs  i Escoles a les Pistes de Petanca del 
Mas Guinardó.  
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5. Formació  
 
L’anàlisi de les dades és fa en relació als tres blocs de formació proposats al Pla de Formació: 

a) Les derivades de la detecció de necessitats 
b) Les derivades de les formacions pressupostades anualment 
c) Les formacions obligatòries derivades de la Prevenció de Riscos laborals. 
d) Total d’hores de formació 

 
a) La Comissió de Formació, després de realitzar l’anàlisi de dades recollides a través de la detecció de 

necessitats realitzada als diferents serveis de l’entitat, va establir la planificació de les accions 
formatives per al curs 2017, han participat un total de 23 persones. 

 
STO i VALLDOREIX:  

1. CURS: Model de Treball amb famílies (9 treballadors de Residència i 5 del STO) 
2. CURS: Creativa (2 treballadores del STO) 

LLAR: 
1. CURS: Impacte de l’ansietat i depressió en els cuidadors i familiars. (7 persones) 

ESCOLA: 
CURS: Suport Conductual Positiu 
(No realitzat per manca de pressupost) 
 
b) En relació a les formacions pressupostades al PLA DE FORMACIÓ 2017 que pengen dels objectius 

establerts, han realitzat les formacions un total de 4 treballadors. 
- Curs estimulació sensorial: 1 treballador d’escola 
- Curs d’expert en tecnologia: 1 treballadora d’escola 
- Jornades Dincat: 2 treballadores de Valldoreix 
- Actualització en TEA i Diagnòstic (No realitzat per manca de recursos) 
 
c) En relació a la formació obligatòria de Prevenció de Riscos Laborals, han realitzat les formacions un 

total de 29 treballadors. 
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- Pla d’emergències: 6 treballadors de residència i 1 d’escola 
- Riscos i mesures preventives al lloc de treball d’educador: 1 treballador de residència 
- Treballs de Neteja: No realitzats durant el 2017 
- Curs de Manipulador d’aliments: 13 treballadors d’escola i 8 de residència 
 
d) En aquesta gràfica es recullen tant les formacions dels tres blocs com aquelles realitzades de 

manera individual per als diferents professionals 
Han realitzat formació un total de 72 treballadors, els quals han realitzat 1005 hores de formació.  
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6. Informe econòmic 

 
Durant l’any 2017 hem tingut uns ingressos de 3.466.054,5€ i unes despeses de 3.550.843,19€, això ha 
suposat un dèficit de 84.788,64€. 
 
Enguany hem aconseguit reduir dèficit respecte al 2016, tot i que encara estem lluny de l’objectiu de 
viabilitat econòmica, les previsions pel 2018, son de clara orientació a assolir-lo. 
 

Els ingressos de 2017, han provingut en el 
84% de la Generalitat de Catalunya, per tant, 
hem de seguir treballant en la diversificació 
de fons de finançament. 
 

 
 
 

 

La despesa més important de 2017 és la referent 
al personal de la Fundació, arribant a ser el 76% 
del total de la mateixa. 
 

 
 

84%

9%

2%

0%

3%

1% 0% 1%

INGRESSOS 2017

Generalitat de Catalunya Quotes

Donatius particulars Donatius ajuntament i diputació

Subvenció de capital Ingressos per serveis

Ingressos financers Ingressos excepcionals

1%

6%

2%

0%

0%

0%

3%

5% 0%

76%

1%
6%

DESPESES 2017

Compres

Treballs d'empreses alienes i serveis professionals

Arrendaments i comunitat de veïns

Reparacions i conservació

Transports

Assegurances

Subministraments

Altres serveis

Tributs

Sous, seguretat social i despeses relacionades

Serveis bancaris, Despeses financeres i excepcionals

Amortització
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Centre d'Educació Especial Guru C/ Bisbe Català, 38 Barcelona.  

 
Llar GURU Gràcia C/ Vilafranca, 18 Barcelona. 

 Residència Guru Valldoreix Avda. Vall d’Or, 17-21 de Valldoreix.  
 Servei de Teràpia Ocupacional Guru C/ Vinyals 16 - 18 Barcelona 
  

 
 
 
Xarxes i aliances 

             
 
Administracions col·laboradores 

 

 

 
 
 
Agraïments 
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