
Amb experiència, entusiasme i 
convicció hem continuat creixent 
i transformant-nos per avançar 
en la millora de les condicions 
de vida dels infants i joves amb 
pluridiscapacitat i les seves 
famílies. 

Ha estat un any durant el qual 
hem fet un gran esforç per a 
readaptar-nos a la situació i 
continuar donant suport i atenció 
als infants i a les seves famílies. 
Ho hem aconseguit gràcies a 
la implicació de les persones 
professionals  i el patronat, 
donant continuïtat als programes 
i serveis, ampliant recursos de 
suport, enfortint l’organització, 
apostant per la transparència i 
cercant nous reptes. 

També ha estat un any de 
somriures, on els nens, nenes 
i joves amb pluridiscapacitat 
s’han pogut retrobar , amb certa 
normalitat, per a gaudir de les 
activitats escolars i de lleure, 
després de mesos d’aïllament 
obligat per la Covid. 

M’agradaria, especialment, 
dedicar unes paraules 
d’agraïment i admiració a 
tot l’equip professional, a 
les persones voluntàries i al 
patronat de Nexe Fundació. 
El seu compromís, implicació, 
generositat i corresponsabilitat 
és exemplar. 

Un agraïment que també vull fer 
extensiu a totes les persones, 

empreses i administracions 
públiques que malgrat la 
incertesa que hem viscut, ens 
heu fet costat un any més o us 
heu sumat al compromís amb els 
petits/es i les seves famílies, fet 
que ens ha permès continuar els 
serveis i impulsar nous projectes. 

També vull agrair profundament 
a totes les famílies pel suport 
incondicional i la confiança que 
dipositeu en Nexe Fundació. 
És un orgull i una gran 
responsabilitat. Gràcies per 
donar-nos impuls i ajudar-nos a 
millorar. 

El suport de cadascú de 
vosaltres és fonamental per Nexe 
Fundació.

CÉCILE DE VISSCHER
Presidenta

ELS REPTES I LES 
OPORTUNITATS DEL 2021

CARTA DE LA PRESIDENTA

Centre d’atenció 
especialitzada 
Travessera de Dalt 100 
08024 Barcelona

Centre de recursos 
Travessera de Dalt 100 
08024 Barcelona

Centre d’educació especial 
Les Girafes Blaves 
Carrer de l’Escorial 169  
08024 Barcelona

Aula d’atenció especialitzada  
(EBM El Tambor) 
Carrer Jaume Ribas 31 
08980 Sant Feliu de Llobregat

NEXE FUNDACIÓ  
Tel. 93 284 64 23 
nexefundacio@nexefundacio.org 
www.nexefundacio.org  
 
Segueix-nos: 

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

a aprendre jugant, amb els suports necessaris.

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

XARXA D'INSTITUCIONS SOLIDÀRIES:
Obra Social ”la Caixa” · Fundació Ferrer i Salat · Romel Establiments 
Hotelers · Grupo Zena Pizza · Sandrigham S.L. · Tokio Marine HCC · 
Prevengest S.L. · Assessoria GOEP · PROVEC RACING · Oxigen Salut · 
Turris Panem · Dasi informàtica S.L · Fundació Ordesa · Ibercutting S.L. 
· Manmir · Senior Manager Auditor i Consultors S.L. · Social Partners 
S.L. · Triollo · Fundació Antonio Cabré · Fundació Equilibri · WorldCoo 
· Dermofarm · Fundació Joia · King Badouine Foundation USA ·  
Supermercats Bon Preu-Esclat · Fuchs Lubricantes · Associació Cintra · 
Fedefarma · Escola Bressol Cel Blau · Dhl supply channel · Fondation Roi 
Baudouin · Fresenius Kabi · DHL Montornès · HCC · Jovi · Qlik · AFA IPSI 
· Grup Fotografic Abadesses · Migrano De Arena · Abacus Cooperatives · 
Llibreries Laie · Clínica del Remei · Crystal Finance · Daruma Verde · Fons 
Toni · Escola de música “Pausa” · Fundació del Conservatori del Liceu · 
Spartan Race Madrid

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 ·  
Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON) · Parc 
Taulí Hospital Universitari · Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

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

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

El suport de cadascú de vosaltres és fonamental per Nexe Fundació.  
Us animo a continuar acompanyant-nos a avançar en la millora  
dels drets dels infants amb pluridiscapacitat i de les seves famílies.

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.

OBRINT CAMÍ, 
ACOMPANYANT 
ALS INFANTS AMB 
PLURIDISCAPACITAT I 
LES SEVES FAMÍLIES

L’any 2021 ha estat marcat per la celebració del 40 aniversari 
de Nexe Fundació i per l’inici d’un procés de reflexió 
estratègica, on la participació ha estat essencial en la 
construcció d’un marc  on es recolliran les línies de futur de 
l’entitat, els reptes i les oportunitats que tenim per endavant. 

VISIÓMISIÓ
· Oferir als nens i nenes amb greus discapacitats 

l’atenció i el suport perquè puguin gaudir de tots 
els drets de la infància reconeguts en la “Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència”. 

· Oferir un acompanyament professional a les 
famílies que els permeti compartir la criança 
d’un fill/a amb una greu discapacitat amb els 
projectes personals, laborals i familiars en aquesta 
etapa complexa del cicle vital en la infància i 
l’adolescència. 

· Alhora, dedicar la nostra expertesa i reputació a 
formar professionals, desenvolupar projectes de 
recerca i fer-nos visibles a la societat. 

· Que la Fundació esdevingui un 
referent en l’àmbit de l’atenció a la 
infància i l’adolescència amb greus 
discapacitats i a les seves famílies, 
sent una Fundació compromesa amb 
la qualitat humana i professional del 
seu equip, la innovació, la recerca i la 
sensibilització social. 

· Les bones pràctiques i la transparència 
han de ser principis bàsics de la 
Fundació. 

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. 

Diagnòstics: Edats:

LA NOSTRA RAÓ DE SER
INFANTS I JOVES AMB 
PLURIDISCAPACITAT

40ANYS
JUNTS

Síndromes  
minoritaris

Sense diagnòstic

Prematuritat i 
retard global

Altres

Encefalopaties de  
diverses etiologies

Dany cerebral 
Post Natal

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.

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

3-6 anys
40% 

0-3 anys
60% 



Barcelona que ens permet arribar a 
més població infantil i, així, ampliar el 
nostre objectiu: sensibilitzar.

A més, hem pogut dur a terme els 
tallers en diferents jornades impor-
tants, com són la festa inclusiva 
organitzada pel 40 aniversari de Nexe 
i, també, el dia 3 de desembre, Dia 
internacional de les persones amb 
discapacitat, en un acte organitzat 
pel districte de Gràcia. 

Voluntariat
Amb motiu de la pandemia, hem atu-
rat l’acció voluntària en totes les àrees 
d’atenció directa de Nexe Fundació, 
però hem aprofitat aquest temps per 
a formar-nos i elaborar el nostre pla 
estratègic 2022-2026, fixant les línies 
de futur, gràcies a la reflexió interna 
duta a terme i també a la participa-
ció en el “Grupo de reflexión para la 
autoevaluación y mejora de los planes 
de voluntariado de las entidades 
ASPACE”.

Entre altres accions, les persones 
voluntàries han ajudat en la festa i 
jornades celebrades pel 40 aniversari 
de Nexe Fundació i a una paradeta 
solidària en l’Espai Provença de la 
FGCC, dins la fira organitzada per la 
Federació Dincat.

Famílies
Donem resposta a les necessitats 
de les famílies, oferint-les asses-
sorament sobre serveis, recursos 
i ajudes per a als seus fills i filles 
des del seu naixement, formació i 
acompanyament.

Durant l’any 2021, hem dut a terme 
diferents activitats lúdiques i formati-
ves per a pares, mares, avis i àvies, la 
majoria en format telemàtic:

Des d’una perspectiva global de les necessitats sanitàries, educatives i 
psicosocials dels infants, un equip transdisciplinari format per infermeres, 
auxiliars d’infermeria, mestres d’educació especial, educadors/
es, logopedes, especialistes en estimulació basal, fisioterapeutes, 
musicoterapeutes i psicòloga vetlla pel seu desenvolupament, oferint-los 
les teràpies i tractaments que necessiten, a través del joc.

ATENCIÓ  A  L
,
INFANT

32.410,04 € 
RESULTAT 2021

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

ELS COMPTES CLARS
2021

SERVEIS  D'ATENCIÓ   
A  L'INFANT:
CAE
Únic Centre de Dia d’atenció 
especialitzada de Catalunya per 
a infants dels 0 als 6 anys amb 
pluridiscapacitat en format  
d’escola bressol. 16 places

Aquest curs hem promogut l’inter-
canvi amb les famílies, seguint els 
protocols de la COVID i buscant 
alternatives segures, com són els 
espais públics a l’aire lliure, duent a 
terme les següents accions: 
• Dia dels germans/es, per a 

compartir activitats amb els nens  
i nenes matriculats en el CAE

• Dia dels avis: Hem fet dues 
sessions, on han pogut gaudir 
d’experiències compartides amb 
els seus nets i netes (activitats 
sensorials, jocs de falda i música) a 
més d’haver-nos ajudat a elaborar 
material d’estimulació.

• Sortides: cada mes n’hem fet una 
(biblioteca, Parc Güell, TeamLab 
del CosmoCaixa) a més de celebrar 
amb les famílies les tradicions com 
Sant Medir o Sant Jordi.

• Piscina: Activitat setmanal 
que es realitza els divendres, 
on participem famílies, infants 
i professionals, per a capacitar 
als familiars en el gaudi del medi 
aquàtic, així com per a enfortir els 
vincles amb els seus fills i filles.

• Musicoteràpia en família: acció 
setmanal guiada per una musico-
terapeuta. Les famílies aprenen 

a valorar les capacitats dels seus 
fills i filles i a millorar els vincles 
afectius, alhora que promovem 
l’aprenentatge i l’autonomia dels 
infants.

CEE
Centre d’Educació Especial per a 
infants amb necessitats específi-
ques de suport educatiu derivades 
de la pluridiscapacitat. 40 places

Durant el curs hem fet diferents sor-
tides amb les famílies i celebrat les 
tradicions, promovent la socialització 
dels infants i la generació de vincles 
amb els seus fills i filles.

Hem treballat diferents propostes 
d’innovació pedagògica, com el 
projecte AraArt i també “L’alta cuina 
a l’escola”. Aquest últim sobre el dret 
a l’alimentació en l’entorn escolar, 
treballant amb diferents textures per 
garantir que tots els infants puguin 
alimentar-se de forma segura sense 
renunciar a gaudir dels gustos i 
sabors. És un projecte liderat per la 
infermera i la logopeda de Nexe, on a 
més, capacitem les famílies a través 
de tallers sobre alimentació.

Hem continuat gaudint de les sessi-
ons musicals per part de músics del 
Conservatori del Liceu, una manera 
d’apropar l’art als més petits/es, 
respectant la seva diversitat.

Aula d’atenció  
especialitzada (AAE)
Atenem 7 infants del Baix 
Llobregat i les seves famílies, dins 
un entorn inclusiu: l’EBM “Tambor”

Hem realitzat diferents atencions 
domiciliàries, per tal de realitzar 
adaptacions i revisar els productes de 
suport en l’entorn natural de l’infant. 

Hem continuat treballant de manera 
amb tots els agents socials i edu-
catius de referència dels infants, 
promovent la seva qualitat de vida i 

afavorint la transició al canvi de cen-
tre educatiu, sigui especial o ordinari. 

Per normativa sanitària de la 
COVID19, aquest curs no hem pogut 
compartir propostes i espais amb la 
resta d’infants de l’EBM Tambor, i ens 
hem configurat com a grup bombolla. 
Tampoc hem fet activitat de piscina al 
complex esportiu municipal.

UBAI
Unitat Bressol d’Atenció Inclusiva, 
una experiència que fusiona 
el concepte d’atenció precoç 
especialitzada amb els beneficis  
de l’educació inclusiva. 

Un equip multidisciplinarI de Nexe 
Fundació dona suport i formació a 
l’equip professional de l’EBM Trenca-
dís del districte de Gràcia, que acull 
72 infants, dels quals 9 presenten 
necessitats específiques de suport 
educatiu per pluridiscapacitat.

CENTRE  DE  RECURSOS   
PER  A  LA 
PLURIDISCAPACITAT:
Un centre especialitzat en la 
pluridiscapacitat infantil i els 
trastorns del desenvolupament, 
que ofereix informació i recursos 
al seu voltant.

Sensibilització
Promovem els drets de la infància 
amb pluridiscapacitat amb activi-
tats de sensibilització adreçades a 
la societat en general i a la infància 
en particular, mitjançant un pro-
grama d’activitats pedagògiques a 
les escoles ordinàries.

Hem notat un augment dels tallers 
dins els centres educatius respecte a 
l’any anterior. Així mateix, hem iniciat 
una relació important amb el ser-
veis culturals de les biblioteques de 

Despeses de personal: 1.705.984,00 €

Despeses de l’activitat: 537.140,18 €

Ajuts concedits i altres: 59.434,67 €

Amortitzacions: 51.401,32 €

Despeses financeres: 10.190,08 €

Prestació de Serveis: 288.999,43 €

Promocions patrocinadors i col·laboracions: 69.676,16 €

Subvencions públiques: 1.000.550,82 €

Donacions i subvencions privades: 918.464,54 €

INGRESSOS 2.277.690,95 €

DESPESES 2.245.280,91 €

Respir i lleure 
Activitats de lleure per a infants i 
joves fins als 21 anys, adaptades a 
les seves habilitats i moment vital
• Respirs de cap de setmana 
• Colònies
• Casals 
• Esplais
• Grups d’amics 
• Extraescolars

El 2021 ha estat un any d’especial 
creixement en les sol·licituds de les 
famílies, sobretot en les activitats 
amb pernoctació.

Per intentar donar resposta al 
màxim possible de famílies, s’han 
realitzat 12 respirs de cap de set-
mana, 3 d’ells de dues nits. També 
hem augmentat les setmanes de 
casal, passant d’una a tres.

A petició de l’ajuntament de Grano-
llers, hem fet un casal per l’escola 
Montserrat Montero.

L’augment de la demanda ha 
suposat l’increment de l’equip 
professional de monitors especialit-
zats, arribant a les 60-70 persones 
depenent de l’època de l’any. Això 
ha implicat un sobreesforç en la for-
mació d’aquest equip i també canvis 
necessaris en la seva organització.

La pandèmia de la COVID ens 
ha afectat, provocant l’anul·lació 
d’alguna activitat i sobrecostos 
importants.

IMPACTE 
SOCIAL 2021

 Xarxes socials SEGUIDORS (a 31 de desembre de 2021)

5 Impactes en mitjans de comunicació
32 Accions de sensibilització on-line amb 58.518 visualitzacions

Facebook
4.056

Web
3.658

Instagram
3.619

Youtube
261

Twitter
2.278

Linkedin
136

726
Familiars atesos  

16: CAE
10: AAE St. Feliu de  
Llobregat
37: CEE Les Girafes  
Blaves
10: UBAI EBM Trencadís

Infants matriculats  

73
Respir i lliure 

139 Infants i joves 
amb discapacitat 

266 Pares, mares i 
tutors/es

Fons Laia d’ajuda  
a families 

44 Famílies 
beneficiàries 

39.373,52 € 
Ajudes econòmiques 
directes

Equi humà 

9 Patronat

3 Equip directiu

82 Professionals 
remunerats

8 Persones voluntàries

5 Alumnes en pràctiques

 Àrea sanitària, plans  
 de cures i tractaments 

53 Nens/es amb 
valoracions d’infermeria 
i plans individualitzats 
entre tots els serveis.

50 Receptes adaptades a les 
necessitats de cada nen/a i 
elaborades amb canvis de menús 
segons temporada i textures.

Sensibilització,  
i participació ciutadana

771 Participants a  
contacontes i tallers de 
sensibilització 

554 Participants en 
accions solidàries

Formació i recerca

349 Participants en 
accions formatives

31 Grups de treball 
en que participem

3 Grups de recerca 
en que participem

Banc del moviment 

882 Persones 
beneficiàries

Total persones 
beneficiàries

3.462
Infants i joves amb 
greus discapacitats

177

El maig hem iniciat l’Espai Familiar, amb 6 famílies d’infants de nova incorporació.  
Han estat 5 sessions a les quals hem convidatprofessionals de Nexe de diferents disciplines per 
resoldre els dubtes i preocupacions dels pares i les mares en la cura diària dels seus fills/es.

Les persones voluntàries són un eix fonamental de la 
nostra entitat. El seu temps i dedicació tenen un gran valor 
per la millora de la qualitat de vida de la infància amb 
pluridiscapacitat. Per això, distingim aquesta forma de 
solidaritat, acompanyant, formant i reconeixent la seva tasca.

79% Atenció a l’infant
15% Atenció a les families
1% Formació
1% Sensibilització
4% Administració

43,93% Fons públics
43,38% Fons privats
12,69% Fons propis

Origen  
del fons

Distribució 
dels fons

• Xerrades per a pares i mares sobre 
prestacions econòmiques vincu-
lades a la discapacitat; Benestar 
emocional d’un mateix; Habilitats 
parentals; La importància dels 
hàbits i les rutines i per a avis i àvies 
sobre els límits en l’educació dels 
nets/es i les relacions afectives per 
a crear un clima familiar positiu.

• Activitats de caire lúdic, com tallers 
d’esquena sana i relaxació i un de 
moviment del cos. 

• Club de lectura, al qual també vam 
convidar als professionals de Nexe.

• Sessions informatives sobre el Banc 
del Moviment i les ajudes PUA.

• Grups de suport generals per temes 
específics i les trobades informals 
amb els pares i mares.

Formació i recerca
Compartim el nostre coneixement, 
formant a la resta de professionals 
de diferents àmbits que intervenen 
o poden intervenir en la millora de 
la qualitat de vida dels infants amb 
discapacitat.  
Som centre de formació reconegut 
des de l’any 2016

Aquest any hem dut a terme dife-
rents accions de caràcter formatiu, 

investigador o d’acompanyament a 
alumnat en pràctiques. 

Accions formatives: fisioteràpia 
escolar, neonatologia, atenció precoç, 
logopèdia, estimulació basal, d’edu-
cació infantil i jornades anuals de 
Nexe Fundació

Recerca: hem començat a treballar 
en el disseny de les beques anuals 
Dimant De Visscher i de 3 eines 
d’avaluació: sistema de classificació 
de la funció respiratòria, valoració 
funcional de la bipedestació i qua-
litat de vida dels pares i mares en 
funció de l’estat de salut dels seus 
fills/es, ingressats en la unitat de 
neonatologia.

Pel que fa a  les pràctiques, hem 
acompanyat alumnes del màster de 
fisioteràpia infantil de la Universitat 
Blanquerna, residents d’infermeria 
i del cicle formatiu de grau superior 
d’integració social.

Dins el projecte conjunt amb la Uni-
tat de Ginecologia i Obstetrícia de la 
Maternitat-Hospital Clínic, hem atès 
infants amb risc de dany neurològic 
ingressats en la seva UCIN, de refe-
rència a Catalunya, capacitant les 
famílies en la cura dels seus fills i

filles i en l’estimulació precoç, també 
a través de la música.També, la festa inclusiva “Mou-te per la infància amb 

pluridiscapacitat” en els Jardins de Magalí del Districte 
de les Corts, amb un programa especialment pensat per als 

infants. Amb l’assistència de 150 persones.

Amb motiu del 40 aniversari de Nexe Fundació hem celebrat 
unes jornades tècniques en la Facultat de Ciències de la 

Salut de Blanquerna, amb 163 participants, principalment, 
professionals del sector de l’acció social


