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Nexe Fundació som una entitat que 
treballem des de fa 40 anys amb la voluntat 
de millorar la qualitat de vida dels infants 
amb pluridiscapacitat i les seves famílies i 
defensar els seus drets.

Al llarg de la nostra trajectòria, hem creat una 
xarxa de serveis innovadors i pioners - reconeguts 
en l’àmbit estatal i europeu - per donar resposta 
a les necessitats dels infants i les seves famílies, 
afavorint la seva autonomia i socialització. 

Així mateix, compartim la nostra expertesa 
formant altres professionals, desenvolupant 
projectes de recerca i sensibilitzant la societat.

L’any 2020 ha estat especialment difícil 
en tots els àmbits de la nostra vida, però, 
inclús en unes circumstàncies tan extremes, 
m’agradaria compartir amb vosaltres un 
missatge d’optimisme i compromís. Amb la 
convicció que som capaços/es, com ho hem 
estat en altres ocasions al llarg de la nostra 
història, de superar circumstàncies adverses 
i continuar treballant per una societat en la 
qual es contemplin els drets dels infants amb 
pluridiscapacitat i els de les seves famílies. 

Aquest any ha estat marcat per la solidaritat, 
per la capacitat d’innovació, la implicació dels 
nostres professionals per continuar estant 
al costat dels infants i de les famílies, i per 
l’evolució i millora dels nostres programes i 
serveis, especialment per la creació del nou 
Centre d’Educació Especial. 

Agrair el compromís de totes les persones, 
empreses i administracions públiques que 
confien en el nostre propòsit i fan possible que 
continuem avançant. 

Al nostre patronat per la seva implicació, 
generositat i corresponsabilitat. A tot l’equip 
de professionals Nexe adaptant-se als canvis 
i mantenint com sempre el seu rigor i qualitat 
professional. A les famílies que ens ajuden i  
acompanyen en el nostre dia a dia.  
Als voluntaris i estudiants per la seva 
contribució a sensibilitzar i solidaritzar a la 
ciutadania.  

El vostre suport és fonamental per a Nexe 
Fundació i us animo a continuar. Amb l’esforç 
comú de tots, hem fet grans passos per a 
aconseguir millorar la qualitat de vida dels 
nens i nenes amb pluridiscapacitat i fer una 
societat més inclusiva.

Abordem el nou any amb la convicció de  
superar-nos i continuar avançant en els  
nostres objectius comuns.

ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE 

CARTA DE LA 
PRESIDENTA

Cécile de Visscher
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Durant el confinament, seguint amb el que 
recomanaven les autoritats sanitàries, ens vam 
reinventar atenent als nostres infants i famílies 
telemàticament. 

Les 5 aules del CAE van passar a ser virtuals i 
amb una connexió diària, vàrem oferir atenció 
i seguiment individualitzat, així com activitats 
lúdiques. L’àrea sanitària va estar resolent dubtes 
i fent seguiment i coordinació amb altres serveis 
les 24 h / 7 dies.

En compliment de les mesures sanitàries 
actuals, hem readaptat i condicionat els nostres 
espais, incorporant nous aparells de neteja, un 
nou sistema de climatització i ventilació per tal 
de protegir els infants. També hem ajustat les 
nostres rutines i protocols, sent molt estrictes en 
la definició dels grups i en l’ús de les EPIS.

VIRTUALITAT EN TEMPS DE PANDÈMIA

LA NOVA NORMALITAT

Ens vam reinventar atenent Ens vam reinventar atenent 
als nostres infants i famílies als nostres infants i famílies 
telemàticament.telemàticament.

Res ens ha fet perdre Res ens ha fet perdre 
el somriure i l’alegria per el somriure i l’alegria per 
haver-nos pogut retrobar  haver-nos pogut retrobar  
amb els nens i nenes i les  amb els nens i nenes i les  
seves famílies.seves famílies.

Així mateix vàrem posar en marxa el Butlletí de 
Confinament, amb una periodicitat setmanal, 
ple de jocs, cançons, receptes, contes i activitats 
per fer a casa amb els nens i nenes i també de 
consells i pautes útils per a les seves famílies.
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Els nostres serveis es diferencien per oferir una 
atenció global als infants i a les seves famílies, 
que dóna resposta a les seves necessitats més 
específiques i promouen els seus drets a:

L’educació i la salut, oferint diàriament 
tractaments que donen resposta a les necessitats 
individuals i integrals de cada infant afavorint el 
seu desenvolupament global.

La igualtat d’oportunitats, oferint ajudes 
econòmiques a les famílies vulnerables, perquè 
cap infant  es quedi sense l’atenció que necessita 
per a millorar la seva qualitat de vida i autonomia 
i  treballant en xarxa amb altres institucions 
públiques i privades per a la seva plena inclusió. 

Un equip de professionals format per 
infermeres, auxiliars d’infermeries, tutores, 
educadores, logopeda, fisioterapeutes, 
terapeutes ocupacionals i psicòloga, vetllen 
pel seu desenvolupament a través del treball 
transdisciplinari. 

Amb els suports necessaris,Amb els suports necessaris,
els nens i nenes exerceixen els nens i nenes exerceixen 
el seu dret a l’educació, el seu dret a l’educació, 
com a qualsevol altre infant com a qualsevol altre infant 
de la seva edat. de la seva edat. 

LA NOSTRA RAÓ DE SER:  
INFANTS I JOVES AMB PLURIDISCAPACITAT

La pluridiscapacitat és una discapacitat greu 
d’expressió múltiple. És a dir, la persona presenta 
discapacitat motriu i intel·lectual severa, una 
salut fràgil per la coexistència d’altres trastorns 
associats (principalment, de deglució, respiratoris, 
cardiovasculars i epilèpsia), dificultats sensorials 
severes (oïda, visió) i de comunicació.

Les causes poden ser genètiques o adquirides:

• Perinatals (15-20%): Lesions durant el part  
i per gran prematuritat

• Prenatals (50%): Malalties minoritàries

• Postnatals (5%): Infeccions o accidents greus

El perfil dels infants és molt divers i, 
conseqüentment, les seves necessitats també, 
però en tots els casos es dona una restricció 
important de les seves capacitats de percepció, 
comunicació i autonomia, que es tradueix en 
una gran dependència. Sempre necessitaran de 
l’ajuda d’un adult per a les activitats de la vida 
diària.

 

0-3 anys

3-6 anys58%

42%

Malalties minoritàries

Sense diagnòstic

Encefalopaties diverses

Dany cerebral postnatal

Prematuritat i retard global 
del desenvolupament

Altres

40%

8%23%

4%

23%

3%

QUÈ FEM I COM HO FEM?QUÈ FEM I COM HO FEM?

DiagnòsticsDiagnòstics EdatsEdats  
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2.716 persones beneficiàries

EQ
UI
P 

HU
M

À Professionals remunerats: 67

Equip directiu: 3

Patronat: 10

Persones voluntàries: 13

Persones en pràctiques: 3

135 INFANTS I JOVES ATESOS

IMPACTE SOCIAL 2020IMPACTE SOCIAL 2020

FAMILIARS FAMILIARS 
ATESOSATESOS

564

INFANTS  INFANTS  
MATRICULATSMATRICULATS

• CAE: 6565

• Escola: 3030

• Aula d’atenció especialitzada  
a l’EBM Tambor-Sant Feliu: 77

• EBM Trencadís: 1313

RESPIR  RESPIR  
I LLEUREI LLEURE

• 108108 infants i joves  
participants      

• 198198 familiars atesos    

SENSIBILITZACIÓ,  SENSIBILITZACIÓ,  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
I VOLUNTARIATI VOLUNTARIAT

• 907907 participants en  
accions solidàries  

• 695695 participants en  
accions de sensibilització

• 4040 persones de  
voluntariat puntual

FORMACIÓ  FORMACIÓ  
I RECERCAI RECERCA

• 359359 participants

• 1313 activitats formatives

• 1010 activitats de recerca

PETIT NADÓ-ESTIMULACIÓ  PETIT NADÓ-ESTIMULACIÓ  
PRECOÇ A LA UCINPRECOÇ A LA UCIN

• 2121 infants   

• 4242 familiars

WEB I XARXES

564 visitants

87 seguidors

2.820 seguidors

219 subscriptors

4.180 seguidors

1.995 seguidors

FONS LAIA D’AJUDA A FAMÍLIESFONS LAIA D’AJUDA A FAMÍLIES

• 2020 famílies beneficiàries

• 45.991.45 € 45.991.45 € en ajudes econòmiques directes

DONANTSDONANTS

198
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Únic Centre de Dia d’atenció Únic Centre de Dia d’atenció 
especialitzada de Catalunya especialitzada de Catalunya 
per a infants dels 0 als 6 anys per a infants dels 0 als 6 anys 
amb pluridiscapacitat.amb pluridiscapacitat.

Centre d’Educació Especial concertat amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, amb 40 places per a infants des dels 
0 als 6 anys amb necessitats específiques de 
suport educatiu derivades de la pluridiscapacitat 
i/o altres trastorns.

S’ha posat en marxa l’1 de setembre del 2020.

CENTRE D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL

65 infants atesos

L’1 de setembre 2020 ha canviat d’ubicació i 
ha ampliat els seus serveis, oferint-ne quatre 
diferenciats, que agafen el seu nom del conte  
de Nexe Fundació “Mimi i la Girafa Blava”: 

El Bressol de la Blue (en format d’escola bressol, 
en horari de 9 a 16:00 hores). Equipament de la 
Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de 
Catalunya.

El Gronxador: Un espai de cura per a infants amb 
malaltia neurològica greu, que han estat derivats 
a Nexe per part dels serveis de cures pal·liatives 
dels principals hospitals catalans. Sessions grupals 
amb les seves famílies. 

El Niu: Un espai per a infants dels 0 als 12 mesos 
nascuts de forma prematura. Sessions grupals 
amb les seves famílies.

La Liana: Tractaments individuals per a infants 
que requereixen atenció específica en fisioteràpia, 
logopèdia, musicoteràpia, acompanyament 
psicopedagògic, entre altres disciplines 
 

ESCOLA LES GIRAFES BLAVESESCOLA LES GIRAFES BLAVES

30 infants atesos

CAE NEXE FUNDACIÓCAE NEXE FUNDACIÓ
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EBM TAMBOR, SANT FELIU

7 infants atesos

A l’Aula d’Atenció Especialitzada A l’Aula d’Atenció Especialitzada 
(AAE) de Sant Feliu atenem 7 (AAE) de Sant Feliu atenem 7 
infants amb pluridiscapacitatinfants amb pluridiscapacitat
del Baix Llobregat i les seves del Baix Llobregat i les seves 
famílies en un entorn inclusiu: famílies en un entorn inclusiu: 
l’EBM “Tambor”.l’EBM “Tambor”.
Amb motiu de la situació sanitària, vam crear 
un nou espai telemàtic/en línia per seguir 
acompanyant en el dia a dia als nens i nenes.  
Al juliol de 2020 vam tornar a obrir, finalitzant 
un curs atípic.

UNITAT BRESSOL D’ATENCIÓ INCLUSIVA (UBAI)UNITAT BRESSOL D’ATENCIÓ INCLUSIVA (UBAI)

Aquesta escola bressol, ubicada al Districte de 
Gràcia, acull 72 infants dels quals 9 presenten 
necessitat específica de suport educatiu per 
pluridiscapacitat.

Seguint amb la nostra filosofia de treball,  
un equip de Nexe format per una mestra 
d’educació especial-logopeda, una fisioterapeuta 
i una auxiliar d’infermeria, atenem les necessitats 
cognitives, motrius i psicosocials dels infants, 
acompanyem les seves famílies i formem a la 
resta de professionals de l’escola, per a afavorir la 
plena inclusió i autonomia dels nens i nenes.

EBM TRENCADÍS

13 infants atesos

AULA D’ATENCIÓ ESPECIALITZADAAULA D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA

És una experiència que fusiona És una experiència que fusiona 
el concepte d’atenció precoç el concepte d’atenció precoç 
especialitzada amb els beneficis especialitzada amb els beneficis 
de l’educació inclusiva. de l’educació inclusiva. 
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Tenint en compte la nostra experiència en el 
camp de l’estimulació precoç des d’una visió 
global de les necessitats de l’infant i la família, 
hem establert una col·laboració amb l’Institut 
Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia 
(ICGON), referent de salut reproductiva i neonatal 
en l’àmbit espanyol i internacional, amb l’objectiu 
d’atendre nadons amb risc de dany neurològic, 
dins la unitat i a domicili, així com donar suport i 
formació als seus professionals sanitaris.

ESTIMULACIÓ PRECOÇ  
PER A NOUNATS

PETIT NADÓPETIT NADÓ

 21 infants atesos
42 familiars atesos

BANC DEL MOVIMENTBANC DEL MOVIMENT

Continuem formant part del Banc del Moviment 
i el Banc Tecnològic de l’IMPD de l’Ajuntament 
de Barcelona, un servei de préstec de productes 
de suport per a persones amb discapacitat 
motriu. 

Nexe hi col·labora professionalitzant el servei 
amb la presència d’una terapeuta ocupacional / 
tècnica ortopedista i una tècnica en tecnologia, 
que s’encarreguen de l’assessorament i 
acompanyament a les famílies.

Malgrat el tancament durant el confinament, 
vàrem mantenir l’assessorament telefònic, fins al 
maig, quan es va reprendre l’activitat.
   

Un servei de préstec de Un servei de préstec de 
productes de suport per a productes de suport per a 
persones amb discapacitat persones amb discapacitat 
motriu. motriu. 

Atenció a nadons amb risc de Atenció a nadons amb risc de 
dany neurològic, dins la unitat dany neurològic, dins la unitat 
i a domicili, així com donar i a domicili, així com donar 
suport i formació als seus suport i formació als seus 
professionals sanitaris.professionals sanitaris.

La Maternitat-Hospital Clínic incorpora així la 
fisioteràpia pediàtrica i serà el primer projecte 
europeu que farà servir la metodologia de 
musicoteràpia desenvolupada per la Dra. Lisa 
Standley i validada per la Florida State University.

D’un total de 600 infants que ingressen 
anualment a la UCIN de la Maternitat- Clínic, 60 
seran candidats a formar part d’aquest projecte.

638 persones usuàries
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CENTRE DE RECURSOS CENTRE DE RECURSOS 
PER A LA PLURIDISCAPACITATPER A LA PLURIDISCAPACITAT

Un centre especialitzat en la Un centre especialitzat en la 
pluridiscapacitat infantil i els pluridiscapacitat infantil i els 
trastorns del desenvolupament, trastorns del desenvolupament, 
que ofereix informació i que ofereix informació i 
recursos al seu voltant.recursos al seu voltant.

L’Àrea de Famílies dona resposta a la necessitat 
que tenen les famílies de trobar centralitzada 
tota la informació en matèria de discapacitat 
infantil que necessiten, al marge dels serveis 
que puguin estar rebent, oferint assessorament 
sobre serveis, recursos i ajudes per a menors amb 
pluridiscapacitat des del seu naixement.

També activitats de suport, orientació i formació 
per a pares, germans, avis i altres membres de 
l’entorn dels infants.

564 familiars atesos

Activitats de cap de setmana per a  
germans d’infants amb discapacitat

Respirs de cap de setmana

Casals

Esplai

Extraescolars

 

RESPIR I LLEURE

ÀREA DE FAMÍLIES

Activitats de lleure per a Activitats de lleure per a 
infants i joves fins als 21 anys, infants i joves fins als 21 anys, 
adaptades a les seves habilitats adaptades a les seves habilitats 
i moment vitali moment vital

És una oportunitat perquè puguin interactuar 
amb altres infants i també per a afavorir que les 
famílies puguin conciliar la cura dels seus fills i 
filles amb discapacitat amb els seus projectes 
personals i professionals:

Vam ser de les primeres entitats a reprendre 
les activitats de lleure a l’estiu del 2020. Amb 
un gran esforç i molta il·lusió, vàrem prioritzar 
que els infants poguessin normalitzar la situació 
postconfinament al més aviat possible.

108 infants atesos 
198 familiars atesos

Així mateix, gestiona el programa d’atenció a 
famílies en risc d’exclusió, donant-les ajudes 
econòmiques per a l’adquisició de productes de 
primera necessitat i el Fons de Beques “Laia”, 
a través del qual els proporcionem suport 
econòmic perquè els seus fills i filles accedeixin 
als serveis de Nexe Fundació en igualtat de 
condicions.
El confinament ens va fer redoblar el nombre 
d’activitats de suport, grupals i individualitzades, 
fent servir diferents canals telemàtics, per a 
poder arribar a totes les famílies i acompanyar-
les en uns moments de tanta fragilitat social i 
emocional, fent especial esment en l’atenció de 
les famílies més vulnerables, tant des de Nexe, 
com en coordinació amb la resta d’agents socials.
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FORMACIÓ I RECERCAFORMACIÓ I RECERCA

Estem reconeguts com a Centre de Formació 
des de l’any 2016. 

Al 2020 hem replantejat l’àrea, iniciant la 
coorganització de cicles formatius amb entitats 
educatives de referència per a aprofitar les 
potencialitats mútues. Un exemple ha estat la 
posada en marxa de formació continuada i la 
creació d’un màster de fisioteràpia pediàtrica 
amb la Universitat de Vic, que arrencarà 
l’octubre del 2022 en format semi- presencial.

359 participants

SENSIBILITZACIÓ I VOLUNTARIATSENSIBILITZACIÓ I VOLUNTARIAT

Promovem els drets de la infància amb
pluridiscapacitat amb activitats adreçades 
a la sensibilització de la societat en general i 
de la infància en particular, mitjançant un 
programa d’activitats pedagògiques a les 
escoles ordinàries.

695 infants participants

Compartim el nostre Compartim el nostre 
coneixement, formant altres coneixement, formant altres 
professionals de l’àmbit de professionals de l’àmbit de 
la discapacitat i d’altres que la discapacitat i d’altres que 
intervenen en la millora de la intervenen en la millora de la 
qualitat de vida dels infants qualitat de vida dels infants 
amb discapacitat.amb discapacitat.

Els infants participants Els infants participants 
aprenen els valors del aprenen els valors del 
respecte, la comprensió i respecte, la comprensió i 
la riquesa de la diferència, la riquesa de la diferència, 
a través d’espais vivencials.a través d’espais vivencials.

Les persones voluntàries són part essencial del
nostre dia a dia, implicant-se en les diferents 
activitats i sortides que duem a terme.

Moltes empreses també hi col·laboren amb
programes de voluntariat corporatiu, la qual 
cosa ens permet realitzar accions de gran valor
pedagògic i social pels infants i les famílies, que
d’una altra manera seria impossible assumir pel
seu cost.
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COMPTES CLARSCOMPTES CLARS

INGRESSOS
 1.682.538  €

Distribució dels fonsDistribució dels fons Origen del fonsOrigen del fons

DESPESES
1.570.758 €

272.207 €  Prestacions de serveis

173.417 €  Promocions, patrocinadors  
i col·laboracions

891.455 €  Subvencions públiques

345.459 €  Donacions i subvencions privades

 

1.098.657 € Despeses de personal

408.208 € Despeses de l’activitat

11.384 € Ajusts concedits i altres despeses

49.799 € Amortitzacions

2.711 € Despeses financeres

 

Resultat 111.780 €

Destinem el 96% del finançament 
a les activitats de la nostra missió

Atenció a l’infant

Atenció a les famílies

Formació

Sensibilització

Administració
85%

9%

1%
1%

4%

Públic   

Privat

Pròpi
85%

8%

55%26%

19%
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Segueix-nos

La nostra missió és possible gràcies a la La nostra missió és possible gràcies a la 
solidaritat i al compromís de persones, solidaritat i al compromís de persones, 
empreses i institucions que creieu en la empreses i institucions que creieu en la 
igualtat d’oportunitats i en el dret de cada igualtat d’oportunitats i en el dret de cada 
infant a aprendre jugant, amb els suports infant a aprendre jugant, amb els suports 
necessaris.necessaris.

ORGANISMES PÚBLICS: ORGANISMES PÚBLICS: 
• Generalitat de Catalunya 
• Diputació de Barcelona
• Ajuntament de Barcelona
• Ajuntament de Barberà del Vallès 
• Ajuntament de Sant Feliu del Llobregat 
• Ajuntament de Vallirana

COL·LABOREM AMB: COL·LABOREM AMB: 
Universitat Blanquerna · Consell Comarcal del Baix Llobregat · 
Universitat de Vic · Universitat de Manresa · ACISE · 
Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya  ·
Consell d’innovació pedagògica· Hospital Sant Joan de Déu · 
Hospital Vall d’Hebron · La Maternitat – Hospital Clínic 

FORMEM PART DE: FORMEM PART DE: 
Dincat · FEPCCAT · ECOM · Coordinadora Catalana de Fundacions · 
Xarxa de Drets dels Infants de l’Ajuntament de Bcn · 
XAVI Ajuntament de Bcn · Xarxa de CDIAPS · Xarxa 0-3 Gràcia · 
Taula de Malalties Minoritàries de la Generalitat de Catalunya

NEXE FUNDACIÓ

Tel. 93 284 64 23
nexefundacio@
nexefundacio.org
www.nexefundacio.org

CENTRE D’ATENCIÓ 
ESPECIALITZADA

Travessera de Dalt 100
08024 Barcelona

CENTRE DE RECURSOS

Travesera de Dalt 100 
08024 Barcelona

CENTRE D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL LES GIRAFES 
BLAVES

 C/ de l’Escorial 169 
08024 Barcelona

AULA D’ATENCIÓ 
ESPECIALITZADA  
(EBM EL TAMBOR)

C/ Jaume Ribas 31
08980 Sant Feliu de 
Llobregat

FES-TE PERSONA SÒCIA  
O EMPRESA AMIGA 

Tel. 93 284 64 23 / 620 812 811
moute@nexefundacio.org

FES UN DONATIU 

CaixaBank
ES81 2100 1008 4802 0019 0160

BIZUM: 02006

A través del nostre web 
nexefundacio.org/collabora

FES VOLUNTARIAT

Tel. 93 284 64 23
voluntariat@nexefundacio.org

ALTRES VIES DE 
COL·LABORACIÓ

Tel. 93 284 64 23 / 620 812 811
moute@nexefundacio.org 
nexefundacio.org/collabora

XARXA D’INSTITUCIONS SOLIDÀRIES:XARXA D’INSTITUCIONS SOLIDÀRIES:
Obra social La Caixa · Fundació Ferrer i Salat · Romel Establiments Hotelers · 
Domino’s Pizza · Sandrigham S.L. · Tokio Marine S.A. · Allianz Seguros · 
Bòboli · Agbar · Prevengest S.L. · Asesoria Goep · Col·legi d’Enginyers graduats  
i enginyers tècnics de BCN · Altius · Provec · Ajuntament Vallirana · 
Banc Sabadell · Agrupació Cultural i Esportiva Bombers de Barcelona · 
Club Esportiu Europa · Holmes Place · Oxigen Salut · Turris Panem · 
Centre d’Esports L’Hospitalet · Dasi informàtica S.L. · Eada · Escola el Roure · 
Fundació Ordesa · Ibercuting S.L. · Manmir · Abacus Cooperatives · 
Abertis Autopistes · Senior Manager Auditor i Consultors S.L. · 
Social Partners S.L. · Abacus Cooperativa Llibreries Laie · Triollo · 
Xterna Soluciones en Outsourcing SLP · AB2 Serveis d’Ingenyeria · 
Fundació Antonio Cabré · Clínica del Remei · Fundació Equilibri


