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1. Carta del president
Benvolguts:
Una any més us oferim la memòria del que ha
estat la vida de la nostra Fundació durant tot un
any, el 2018.

Però aquest any té per tots nosaltres, i també per
tots vosaltres que ens hi heu acompanyat, un
sentit molt especial. Estem celebrant, i seguirem
fent-ho, que en fa 50 que un dia del mes de
novembre del 1969, obríem les portes de la nostra
escola “Guru, Reeducació emocional”, la primera
de tot l’Estat dedicada a l’atenció d’infants amb
Autisme.

Aquell petit grup d’uns 8 professionals i uns 15 alumnes, és ara una realitat molt més gran i de
reconegut prestigi en el camp de l’atenció a persones amb TEA.
El camí no ha estat, ni actualment és, fàcil. La situació econòmica del país afecta, i molt, a entitats com la
nostra que depenen fonamentalment de les aportacions de l’Administració. Gràcies a l’esforç i dedicació
de tots plegats professionals i famílies, Guru pot seguir fent la seva feina. Però no ens podem distreure.
La situació és molt delicada i cal seguir comptant amb l’esforç i comprensió de tothom.
Les famílies son part molt important del nostre col·lectiu. El seu esforç i participació en la vida de Guru
és un al·licient per seguir endavant. És per això que el treball amb les famílies, és una de les nostres
prioritats. La convivència familiar no sempre és fàcil i cal oferir recursos a les famílies ja que són
col·laboradors indispensables en el procés terapèutic dels seus fills.
Els professionals són el col·lectiu sobre el que recau la feina més important de la Fundació. Per això cal
dedicar-hi tots els esforços necessaris per ajudar-los, proporcionant-los la formació necessària.
Treballem en un camp on cada dia apareixen noves idees, nous conceptes, noves eines per millorar el
nostre treball. La col·laboració amb el mon universitari és fonamental. També ho és, participar en les
activitats d’aquelles entitats que, com nosaltres, busquen els millors i nous camins, i on nosaltres podem
també aportar noves idees fruit del nostre treball.
Us animo a llegir amb calma aquesta memòria, i així poder valorar la gran i bona feina que s’ha fet.
Contempleu les imatges on podreu constatar la quantitat i varietat de persones i entitats
col·laboradores i la cara de felicitat dels nostres nois i noies. I si, fruit de la lectura, ens voleu fer arribar
alguna observació o idea, us ho agrairem.
Abans d’acabar, vull recordar i agrair a la gran quantitat de famílies, professionals i entitats
col·laboradores que durant aquests 50 anys ens han ajudat i han afegit el seu gra de sorra per
aconseguir la realitat que avui és Guru. Moltes gràcies a ells i a tots vosaltres.

Francesc Pèlach i Busom
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2. Objectius estratègics de la Fundació
La Fundació defineix cada any uns objectius estratègics que marquen les directrius de funcionament al
llarg de l’any, així com també els objectius concrets i propis de cada servei que es desenvolupen i
avaluen en les respectives memòries.
A nivell general durant el 2018 s’han treballat 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. Durant el proper 2019 continuarem treballant estratègicament en aquestes línees
d’actuació.
D’altra banda ha tingut continuïtat la tasca de captació de fons, realitzant diferents accions (venda de
productes solidaris, campionat de pàdel, etc). En aquest moment estem avaluant l’impacte de les
accions per decidir on dirigim els esforços durant el 2019 on dirigim els esforços. A primera vista podem
dir que les accions han comportat un increment dels donatius a la Fundació la qual cosa ens anima a
seguir treballant en aquesta línea.
Hem aconseguit el suport d’alguns personatges públics de diferents àmbits (cultura, esport, etc) que han
donat suport públic a la Fundació a través de la seva imatge les seves xarxes socials, millorant així la
nostra visibilitat.
Hem continuat treballant 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, així com oferint formació a professionals i famílies
aliens a la Fundació.
Celebrar durant el 2018 el nostre 50 aniversari ens ha donat l’oportunitat d’aparèixer en els mitjans de
comunicació locals, donant-nos més visibilitat.

Estopa

Santi Rodríguez
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Interadog

Laura Caballero

Míriam Fernandez

Maria Vilallon

Paula Gallego
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Brenda Pérez

3. Activitats de la Fundació
Els actes de celebració del 50 aniversari han estat molt variats, intentant incloure activitats tant festives i
lúdiques com formatives.

Aparició al Tot Sant Cugat

Participació al 2n Foro TEA de la Confederació
Autismo España

Festa del 50 aniversari a la Sala Luz de Gas
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Campionat de Pàdel Solidari amb el Club de
Tennis Barcelona Teià

Visita del Jordi Ballart i el seu equip del partit
Tot per Terrassa

ESTOPA promocionant el nostre cava solidari i
les polseres solidàries

Participació al Dinar del 30 aniversari de la
Fundació Autisme Mas Casadevall
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Assistència al XIX Congrés d’AETAPI

Participació al Festival de dansa de Nadal de Lis
Moya oferint copes de cava solidari

L’actor Santi Rodríguez, promocionant els
productes solidaris de GURU
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Festa de Las Cinco a benefici de la nostra
fundació

Campanya de venda de polseres solidàries

DAS Dansa amb Sentit de Lis Moya a benefici de
la nostra Fundació

Venda del penjoll solidari en col·laboració amb
Toni Monés Joiers
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Col·laboració amb Plasmi, el reto solidàrio
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4. Activitats dels serveis 2018
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’Educació i amb
l’Institut Català de la Salut del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
Ofereix atenció psicoeducativa a alumnes amb
TEA
amb
la
l’objectiu
d’afavorir
el
desenvolupament cognitiu, conductual, sòciocomunicatiu i emocional de l’alumnat, sempre en
col·laboració amb les seves famílies i
proporcionant-los un clima i entorn de confiança
on se sentin acollits.
Hi ha 34 alumnes escolaritzats, dos d’ells en
modalitat d’escolaritat compartida.
L’equip de professionals que hi treballa està format pel director, 8 mestres tutors d’educació especial, 2
educadors, 1 psicòloga, 1 logopeda, 1 neuropsiquiatra i 1 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, mesures i suports que necessita per tal d’assolir els objectius individuals
plantejats.
En general, les mesures i suports que els alumnes de l’escola necessiten per tal de facilitar i afavorir
l’aprenentatge són els següents:

Ambient de treball estructurat, anticipable i predictible.

Sistemes de suport per a la comunicació i la cognició social.

Experiències positives i lúdiques de relació interpersonal.

Experiències d’aprenentatge explícit i sense error.

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

Activitats significatives, funcionals i que afavoreixin la generalització dels aprenentatges.

Ús de la Tecnologia.

Sistemes per afavorir l’autorregulació cognitiva i conductual.

Atenció individualitzada segons necessitats evolutives de cada cas.

Intervenció amb les famílies per oferir orientació, suport i acompanyament, i afavorir una major
coherència en la intervenció.
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Durant el curs 2018 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
procés psicoeducatiu dels nostres alumnes:

LEGOTERÀPIA

TECNOLOGIA

ESTIMULACIÓ SENSORIAL

COMUNICACIÓ

Hem participat també en els següents projectes i activitats:

ESPORT SENSE BARRERES

BARCELONA AULA MÒBIL
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L’any 2018, el CEE Guru ha col·laborat amb les següents associacions, entitats i projectes:
COADI i CRAB 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,
FUNDACIÓN LOVAAS i SMILE & LEARN per al
tasteig de diferents aplicacions amb els nostres
alumnes.

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 la tecnologia a l’escola o
activitats físiques i esport.

Formem a alumnes de diferents universitats com
la Universitat de Barcelona, la Universidad
Autónoma de Madrid, la Universitat de Girona o
la Universitat Ramon Llul – Banquerna, i escoles
com CEIR-ARCO, amb formacions específiques en
TEA sobre intervenció, problemes del
comportament, l’ús de la tecnologia a l’escola,
integració sensorial o activitats físiques i esport.

Col·laborem amb la Confederación Autismo
España en la publicació de la guia TIC – TEA, de
recursos tecnològics per a persones amb
Trastorns de l’Espectre de l’Autisme.
Per últim, destacar que durant el curs 2018 s’han continuat treballant les següents accions:

Fomentar l'ús de la tecnologia (PC, iPad i iniciació a la Robòtica) com a elements d’intervenció
psicoeducativa per a la millora de la comunicació, la interacció social i l’autonomia dels alumnes amb
TEA.

Continuar promovent la difusió del nostre centre com a Centre Específic per a la intervenció
psicoeducativa d’alumnes amb TEA.

Fomentar la estimulació sensorial per tal de millorar els processos d’integració sensorial dels
alumnes amb TEA, així com la relació i la comunicació social a través de la relació.


Realització de tots els Plans Individualitzats dels alumnes del centre.
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Promoure la Lego teràpia, teràpia basada en construccions Lego, dins les activitats que ofereix
l’escola com a intervenció dirigida a treballar el desenvolupament social dels alumnes que presenten un
dèficit en les habilitats socials que es consideren necessàries en la comunicació.

Fomentar la intenció i la reciprocitat en els intercanvis comunicatius i socials dels nostres
alumnes, adequant-nos als seus interessos, nivell de desenvolupament i plantejant-nos objectius el més
funcionals possibles, amb els suports, ajudes i SAAC més adients per a cada cas (PECS, Comunicadors,
Ajudes visuals).

Millorar la comunicació i les relacions socials entre el claustre del CEE Guru, a través ESADE –
Alumni Social.

4.2 Serveis residencials
Els Serveis d’Acolliment Residencial, Residència i Llar Residència, 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 la persona atesa i la seva família en el seu
desenvolupament, proporcionant els suports necessaris per l’assoliment dels objectius individuals.
L’equip multidisciplinari que hi treballa (director tècnic, coordinació, neuròleg, psicòleg, fisioterapeuta,
infermer, treballador social i educadors socials i auxiliars) 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 confortables, personalitzats i amplis

Assessorament psicològic a les famílies

Atenció educativa els 365 dies de l’any i seguiment tutorial individualitzat

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

Diversitat d’activitats culturals i d’oci inclusiu: sortides, excursions, FEM un Museu, sortida per
vacances o colònies i casals d’estiu.

Activitats terapèutiques: ocupació terapèutica, equinoteràpia, estimulació sensorial,
fisioteràpia, arteràpia, teràpia assistida amb gossos, legoteràpia, ús de la tecnologia (Ipad i iniciació a la
robòtica)

Atenció psicològica individualitzada

Seguiment mèdic integral

Acompanyaments individualitzats

Transport

Cuina in situ
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Entre les activitats i esdeveniments més significatius d’aquest any es troben els següents:

Tradicions i festes populars: Anem a buscar el Tió
al bosc, Celebració de Tots Sants i Halloween,
Dinar de Nadal de la Residència amb
professionals i persones ateses, carnestoltes.
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Premi al concurs de Cartell de Festa Major de
Valldoreix

Festa de la Discapacitat

Activitats del SAD
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Sortides i activitats d’oci; Visita al Cosmo Caixa,
visita al museu del Ferrocarril, sortides d’estiu a
la platja, activitat setmanal de bar, assistència a
partit de Fútbol al RCD Espanyol
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Activitats terapèutiques i esportives; Activitat
setmanal de piscina, activitat d’horta i jardineria,
equinoteràpia, atletisme, activitat amb gossos,
bàsquet, petanca, FEM un Museu
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4.3 Servei de Teràpia Ocupacional
El Servei de Teràpia ocupacional és un centre subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies. Som un equipament d'acolliment diürn que ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a
persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral.
L'objectiu és capacitar les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a
través de l'ocupació activa.
Durant aquest any atenem a 29 persones adultes amb trastorns de l’Espectre Autista ( TEA).
Els serveis que ofereix són:
Acolliment diürn, convivència (manutenció, higiene personal, activitats grupals de relació, descans,
lleure, etc.) i Teràpia Ocupacional:
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.
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, Comunicació i control/ autoregulació
/adaptació de la conducta i en les àrees d’ocupació Terapèutica; Hàbits d’ocupació terapèutica i
activitats d’ocupació terapèutica.
L’equip de professionals que hi treballa està format pel director, 5 monitors / tutors, 2 auxiliars de
monitor, 1 psiquiatre i 1 treballadora social (aquests dos últims càrrecs compartits amb la resta de
serveis de la Fundació).
Activitats destacades durant l’any 2018
Mantenim la participació amb el programa APROPACULTURA, una iniciativa que uneix teatres, auditoris,
festivals i museus amb les entitats del sector social i que fomenta l’accés de les persones que més ho
necessiten a la cultura i a l’oci inclusiu, alhora que promouen la transformació social a partir de la
cultura.

COMERCIALITZACIÓ; estem en contacte amb diferents Entitats i Botigues per a donar sortida als
productes que es realitzen en el Servei i que son susceptibles de vendre.
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Models Postals Nadal nous 2018

Model nou llibreta de Sant Jordi 2018

Models nous de Collarets 2018

Model llibreta nou 2018
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Enguany vam celebrar el SANT JORDI AL PARC DEL GUINARDÓ.
Parades de Roses i Artesania dels centres ocupacionals del barri.
Jornada organitzada pel taller escola Sant Camil, amb la participació dels tallers ocupacionals del barri;
taller escola Sant Camil, Esclat 2, i nosaltres.
També amb la participació de la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda i la col·laboració del Districte
d’Horta- Guinardó.

FESTA ENFUTBOLA’T
Projecte Altres Capacitats, amb el Futbol Club
Martinenc.
Participació a la segona jornada “ENFUTBOLA’T,
Futbol per a tothom” amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona a les instal·lacions del
FC MARTINENC.

Activitat de cavalls
Centro Hípico los Hermanos a Terrassa. Activitat
cavalls corresponent a la sortida de abril.
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La Bolera
Mantenim l’activitat d’anar a la Bolera doncs els nois /es els va agradar molt d’anar-hi l’any passat i ho
demanaven.

En el mes de juliol, fem horari intensiu i variem la
dinàmica de les activitats. S’han programat per
cada aula una sortida lúdica setmanal i a més per
les aules 3 i 4 una sortida setmanal a la piscina
d’estiu del CEM GUINARDÓ FC Martinenc.

I com cada any gaudim de l’activitat de l’HORT
URBÀ al pati.

En el mes d’octubre vam participar en el “ V CONCURS DE PETANCA “.
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Revista GURU NEWS . Publicació del Núm. 11 corresponent al curs 17/18.
Realitzada pel grup d’usuaris de l’activitat de Revista. Publicació anyal.
Per últim, destacar que durant el curs 2018 s’han continuat treballant les següents accions:

Millora en el sistema d’arxiu de la documentació general del servei

Actualització dels PIR (s )i del seu seguiment, segons els indicadors bàsics de qualitat en el
sector de serveis d’atenció diürna (centres ocupacionals) ; Qualitat de serveis.

Fomentar la comercialització dels productes fets en el servei potenciant el grup de creativa.

Fomentar i promoure la Formació dels treballadors

Potenciar la col·laboració entre professionals i les famílies
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5. Atenció a Famílies

Entenem per família les relacions afectives que es generen en el nucli familiar. Per la qual cosa, com a
professionals, sabem que és important donar una atenció de qualitat no només a la persona amb
discapacitat sinó també a la seva xarxa afectiva, ja que el que afecta a un membre del sistema familiar
també impacta en els altres membres. Per això ens plantegem les possibles maneres de col·laboració i
treball en sintonia i coordinació amb els recursos legals i familiars amb els que l’alumne manté contacte
ja que l’objectiu final és l’atenció integral en pro del seu benestar.
Sabem que les famílies de les persones amb autisme signifiquen un recurs necessari i indiscutible en
l’atenció, cura i suport pels seus fills. Per això el nostre posicionament és incloure en el procés
terapèutic dels alumnes la orientació i suport a les famílies, que té com a finalitat oferir una millora en
la dinàmica familiar sempre des del respecte, protecció i secret professional de la informació rebuda.
Les intervencions d’aquest model són de naturalesa multidisciplinària i terapèutica, adaptades a les
necessitats que presenta la família en cada moment vital. Sabem que el mateix procediment no serveix
per totes les famílies, per aquesta raó es prioritzen els aspectes diferencials de cada cas a través de la
valoració i seguiment que es realitza en l’equip psico-educatiu, on es determinen les intervencions que
farem els diferents professionals.
Aquestes intervencions consisteixen bàsicament en ajudar als pares a identificar quines són les
necessitats evolutives del seu fill, quins recursos precisen, quin serà el procediment a treballar
conjuntament professionals i família, les atencions específiques que podrem oferir-los com a CEE, i
alhora empoderar les seves fortaleses com a família.
En les reunions amb les famílies alhora que tenim en compte aquests aspectes, també es treballa en
pro d’una millor comprensió del funcionament cognitiu i emocional del fill per tal d’ajustar les
expectatives que tenen com a pares. Els professionals ens situem com a col·laboradors, oferint de
manera terapèutica, coherent, i consensuada el que necessita la família envers al seu fill. Sent el model
de intervenció un model clínic i psico-educatiu que és centra en la comprensió dinàmica del cas, i que
ajuda a les famílies a prendre les decisions que li pertoquen com a pares.
Es un diàleg relacional professional-família en que el professional ajuda a connectar i reconduir els
difícils sentiments que sorgeixen en els pares dels fills amb autisme, i sobretot de promoure la confiança
de que tota intervenció terapèutica pot promoure algun canvi per petit que sigui. El professional ajuda a
mirar les dificultats des d’una altre perspectiva, no només tècnica sinó també emocional, rehabilitadora,
donant significats i creant estratègies concretes en el dia a dia.
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Els principals objectius són:

Facilitar un treball coherent i consensuat amb la família des dels diferents professionals del
Centre que formen l’equip interdisciplinari.

Vincular la família al Centre, de manera que se’n pugui sentir part activa i que sàpiguen que les
seves propostes, dubtes, preocupacions i qüestions són considerades tot oferint-los un espai d’escolta.

Fomentar la participació de la família en el programa psico-educatiu del seu familiar mitjançant
un treballs comú i coordinat amb aquesta.

Procurar el benestar social a la família, tot donant resposta a les seves demandes i necessitats i
implicant-los en la resolució d’aquestes.

Mantenir informada a la família sobre l’evolució del seu fill/a i oferir-los suport en moments de
crisi.

Ajudar a reduir el nivell d’estrès familiar.

Afavorir l’adquisició de pautes que facilitin la resolució de problemes en el domicili familiar.

Festa de Nadal amb les famílies a l’Escola

Festa del 50 aniversari de la Fundació, família
Escola

Festa del 50 aniversari de la Fundació, família Llar
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Sessions de formació obertes a tot tipus de
públic on assisteixen els familiars

Festa del 50 aniversari de la Fundació, família
Residència

Visita a la ciutat dels familiars d’un usuari de la
Residència

Festa del 50 aniversari de la Fundació, família
Escola
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Festa del 50 aniversari de la Fundació, família
residència

Festes de Nadal a casa dels usuaris

Festa de portes obertes anual amb les famílies al
STO
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6. Formació
La detecció de necessitats formatives es va realitzar durant el mes de febrer, la van respondre 66 dels
100 professionals que té l’entitat.

Treballadors per servei
8
15
37

6

Valldoreix:

Gràcia

Escola

STO

Després de realitzar l’anàlisi de dades derivades de la detecció de necessitats es va establir, juntament
amb la direcció de cada servei, la planificació de les accions formatives per tal de donar resposta a
l’objectiu 1 de la Comissió de formació: Dotar als professionals de les competències necessàries per a un
correcte acompliment del lloc de treball, orientat a millorar la qualitat del procés assistencial.
Formació: L’Autolesió en l’Autisme: Recerca del dolor o alliberament del mateix? a càrrec de la Dra.
Isabel Paula, conferència emmarcada dins la celebració dels actes del 50 aniversari de la FPA GURU

Durant el 2018 han realitzat formació un total de 60 treballadors els quals han fet 922’5 hores de
formació.

HORES DE FORMACIÓ PER SERVEI
383 236
173
127,5
RESIDÈNCIA

STO

SERVEIS COMUNS
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ESCOLA

En relació a l’objectiu 2: Fomentar la participació dels treballadors de la Fundació en les accions
formatives que es duen a terme des de la Comissió de Formació val a dir que al STO, s’han incrementat
en 50 hores la formació rebuda, en relació a l’escola s’han incrementat en 81 hores, per contra als
Serveis Residencials ha disminuït la formació en 315 hores. Cal destacar que una possible causa
d’aquesta disminució és que ha quedat pendent la realització del curs sol·licitat per la direcció del Servei
i que manquen dades de formació en relació al Servei Residencial de la Llar de Gràcia.
En relació als Serveis comuns no es disposen de dades comparatives de l’any passat. Per l’any 2018 s’ha
disposat d’un crèdit de Formació Bonificada de 8774,80 euros, dels quals se n’han gastat 7397,52.

Professionals de la Fundació Privada Autisme GURU com a formadors per a altres entitats, a nivell de
tecnologia:
12 de maig de 2018: Assessorament a l’Associació
Catalana del Desenvolupament Humà (ACIDH) en
relació a: Ús de dispositius tecnològics a l’escola.

18 de maig de 2018, Casa del Mar, Cloenda del
Seminari de Tecnologia del CRP de Sarrià-Sant Gervasi,
Ús de dispositius tecnològics per a la millora en la
comunicació i interacció social en persones amb TEA.
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30 de Novembre: Ponència: Recursos tecnológicos para
la intervención educativa, a la II Fira de Tecnologia y
Autismo TRASTEA, organitzada per la Fundación
Autismo Madrid.

El 31 d’octubre, TV Española, “reportatge” sobre el
projecte subvencionat per la ONCE: El uso de robots
para la mejora en la comunicación e interacción social
en personas con TEA.

En relació al Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
31 d’Octubre: Realització del seminari: Autisme:
Conceptualització, signes d’alerta, comprensió i
estratègies d’intervenció. A l’IES Bonanova, Mòdul
d’Atenció a persones en situació de Dependència
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7. Informe econòmic
L’any 2018 no ha estat un bon any econòmicament per a nosaltres, hem tancat amb unes pèrdues de
43.938,6€, tot i tenir un resultat negatiu, aquest any hem reduït les pèrdues respecte les de 2017, en
prop de 30.000€.
Aquesta situació bé donada per la situació econòmica general de tot el sector en relació amb la
Generalitat de Catalunya. Les retallades que van tenir lloc a l’inici de la crisi econòmica (2009/2010) i la
posterior congelació dels imports que rebem de la generalitat, ens poden a una situació de desequilibri
financer. Segons els estudis realitzats per la Confederació del Tercer Sector (aglutina les patronals del
tercer sector) en la darrera dècada les entitats socials hem perdut un 9,33% de capacitat econòmica.
Els ingressos de 2018 son de 3.467.709,69€, dels quals un 2% s’obtenen per captació de fons, un 10%
son aportacions de les famílies i fundacions, i un 88% depèn directament de diferents departaments de
la Generalitat de Catalunya. En quant a les despeses que son de 3.511.648,29€ destaquem que el 76%
de la despesa és de personal.
Creiem que la despesa en reparació i conservació del 2%, és anormalment baixa i per al 2019 caldria
incrementar-la per tal de realitzar un correcte manteniment dels diferents serveis.
Despeses 2018
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Centre d'Educació Especial Guru

C/ Bisbe Català, 38 Barcelona.

Llar GURU Gràcia

C/ Vilafranca, 18 Barcelona.

Residència Guru Valldoreix
Servei de Teràpia Ocupacional Guru

Avda. Vall d’Or, 17-21 de Valldoreix.
C/ Vinyals 16 - 18 Barcelona

Xarxes i aliances

Administracions col·laboradores

Agraïments
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