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Presentació
Introducció
Aquest any 2021 ha estat marcat per l'adaptació de l'entitat a la nova situació
sanitària actual originada per la COVID-19. Per això, moltes de les activitats, xerrades
i tallers que abans s'oferien a socis/es i públic general de manera presencial, s'han
ofertat aquest any de manera virtual. A més, s'ha anat recuperant a poc a poc,
sempre que la situació sanitària ho ha permès, i després de l'any anterior, les
activitats i esdeveniments presencials. Ha estat un any marcat per la flexibilitat i
adaptabilitat de les activitats i serveis en totes dues modalitats, amb la finalitat de
continuar acompanyant als associats/des a millorar la seva qualitat de vida.

Què és l'ACAEBH
L'Associació Catalana d'Espina Bífida i Hidrocefàlia (ACAEBH) és una Organització
sense ànim de lucre creada l'any 1972 i declarada d'utilitat pública al 2004 pel
Ministeri d'Interior.
En els anys 70 i 80 un grup de pares i mares amb fills/es amb Espina Bífida,
comptant amb suport de personal sanitari de l'Hospital de la Vall d’Hebron, creen
l'Associació de pares amb Fills amb Espina Bífida (APAFEB). L'entitat experimenta un
ràpid creixement i es comencen a consolidar les diferents activitats i projectes, tenint
com a fi última l'autonomia personal i la integració socio-laboral de les persones amb
Espina Bífida.
Amb el pas dels anys aquests nens/es creixen i comencen, al costat dels seus pares i
mares, a fer-se càrrec de l'associació. Per això, l'any 2008, es considera necessari fer
un canvi de nom de l'entitat, que representi no sols als pares i mares, sinó també als
propis/es afectats/des amb Espina Bífida i HIdrocefàlia. Es consolida l'entitat amb el
nom d'Associació Catalana d'Espina Bífida i Hidrocefàlia (ACAEBH).

Els objectius principals són cobrir les necessitats de suport, orientació
i informació de les persones amb espina bífida i hidrocefàlia i les seves
famílies, per aconseguir la seva participació social en tots els àmbits:
personal, familiar, social i laboral.

Espina bífida
L'Espina Bífida és una malformació congènita del tub neural produïda en el primer
mes de gestació, quan una o més vèrtebres no es tanquen correctament.
En conseqüència, la medul·la espinal i les meninges queden al descobert i això
provoca que les seves fibres nervioses resultin afectades.
Segons el nivell de localització i extensió de la lesió, l'Espina Bífida i les seves
conseqüències seran més o menys greus: hidrocefàlia, pèrdua de sensibilitat,
limitacions en la mobilitat, incontinència, dificultat d'aprenentatge, entre d'altres.
Malgrat no conèixer-se amb exactitud, es creu que els factors que causen l'Espina
Bífida són genètics i mediambientals.

L'Espina Bífida es pot prevenir en més del 70% dels casos prenent
àcid fòlic tres mesos abans de la gestació i durant el primer mes
d'embaràs.
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Àrea
administració

Treballadors

Treballador social
i coordinador
d'activitats

Tècnica de
comunicació

Administrativa

Monitora
d'atenció directa

Col·laboradors

Fisioterapeuta

Tècnica de
gestió de
projectes

Monitora
d'atenció directa

Socis/es

Soci/a Afectat/da
persones amb espína bífida
i / o hidrocefàlia.

Altres Socis/es
persones que tenen una
altra discapacitat,
donants i socis/es
honoraris/es.

Soci/a Familiar
familiar de la persona
afectada.

Gràcies a un nou programa de socis tenim una base de dades actualitzada i més
completa dels nostres socis/es amb la finalitat de tenir més informació de les
característiques del nostre públic i les seves necessitats per a poder enfocar millor les
nostres activitats i serveis.
Actualment l'associació compta amb 140 socis actius que participen de les activitats i
projectes. Entre familiars i cuidadors s'estima que l'entitat atén i dona suport a 560
persones. Aquest any hi ha hagut 3 noves altes i 8 baixes de socis/as.
Més 71 anys
13,8%

18-25 anys
17,2%

Femení
34.3%

51-70 anys
10,3%

Masculí
65.7%

33-50 anys
31%
26-32 anys
27,6%

Infraestructura
SEU DE L'ENTITAT: un local de 300 m² de propietat que consta de: quatre despatxos,
tres magatzems, dos lavabos (un d'ells adaptat), una cuina, una sala de reunions i una
sala per a activitats.
PIS D'AUTONOMIA PERSONAL: De 90m2 aprox. i amb capacitat per a 5 persones,
distribuïdes en tres habitacions (dos dobles i una individual). Compleix els requisits de
l'actual normativa referent a l'accessibilitat.

Col·laboradors

Pertanyem

Activitats
SEAP
Disposem d'un pis en propietat on realitzem el Servei d'Autonomia Personal
per a joves amb Espina Bífida, Hidrocefàlia i/o altres patologies similars.
Mitjançant el treball individualitzat es fomenta l'aprenentatge de tasques
pròpies de la vida adulta autònoma i independent, treballant sobre els
següents objectius:

Millora del
grau
d'autonomia

Experimentar
la vida
independent

Integració
socio-laboral

Hàbits i
coneixements

ÀREES DE TREBALL AL SEAP
Ús recursos
comunitaris

Hàbits alimentaris
i de cuina

Organització i gestió
econòmica

Convivència

Organització
de la llar

Salut i autocura

Habilitats laborals i
socials

En el moment que s'identifica un candidat/a interessat/da per a accedir al
servei es realitza una entrevista informativa, al costat de la seva família, on
s'explica el funcionament del servei, les condicions, etc. Després d'aquesta
reunió, si el candidat/a desitja accedir, es realitza una valoració inicial en la
qual es concreten les necessitats i el procés de cadascun abans de l'inici de la
seva entrada.

Podem dividir el procés d'intervenció i d'estada en el pis en diferents fases:
Es realitza una entrevista personal
per a informar sobre les normes, el
funcionament del pis i elaborar la
història social

Informació y
selecció

Fase I

Fase II

S'inicia amb l'entrada del participant
al pis, valorant prèviament si és
necessari realitzar la incorporació de
manera gradual per a millorar
l'adaptació a la nova situació.

Adaptació

Fase III

Treball
individual

Fase IV

Preparació de
la sortida

S'estableix el Programa de Treball
Individual (PTI), que serà l'eix
vertebrador d'activitats i tasques, els
objectius a curt, mitjà i llarg termini a
aconseguir pel participant.

Engloba els últims mesos d'estada en
el pis, preparant-se progressivament la
sortida del participant del projecte.

Seguiment en el
nou domicili

Fase V

Una vegada els participants han
abandonat el projecte es realitza un
seguiment en el seu nou domicili per a
acompanyar-lo a la nova realitat.

Durant el 2021, han participat 6 persones en el projecte, de les quals 1
ha tornat al domicili familiar després del període de prova per haver
valorat que el pis no era el recurs adequat per a les seves necessitats.
Ocasionalment realitzem jornades de portes obertes per a visitar el pis
i explicar el funcionament a candidats potencials. En 2021 hem tingut
un total de 7 visites durant l'any.
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Els i les participants, en trets generals, han aconseguit arribar als objectius
bàsics proposats en els seus Programes de Treball Individual (PTI), com
aprendre a vestir-se, a dutxar-se, higiene, cuidar més del seu aspecte exterior
i l'autoimatge, etc. La millora i consecució dels objectius que s'estableixen
inicialment són directament proporcionals al temps d'estada en el pis, així
com del compromís adoptat per usuaris i famílies vinculats al projecte.
Com es pot observar en el gràfic, els i les participants valoren positivament
aconseguir els objectius en les tasques de llar, no obstant això tenen
dificultats per a la gestió econòmica.

Organització de la llar

Hàbits alimentaris i de cuina

Usos de recursos comunitaris

Convivència

Salut i autocura

Habilitats laborals i socials

Gestió econòmica

Aquest any 2021, s'han seguit les restriccions i recomanacions establertes per
les autoritats sanitàries, seguint els protocols establerts des del Departament
de Salut per a la tipologia concreta del servei. D'aquesta manera, es va
establir l'ús de les mascaretes, tant en treballadors com en participants, en
les zones comunes, es va incrementar la desinfecció i neteja de les estades i
superfícies (prestant especial atenció a aquelles d'ús compartit, com a
endolls, poms de portes, comandament a distància, etc). Es van limitar les
entrades i sortides al pis, es va incrementar la ventilació diària de les estades,
es va incrementar en la mesura del possible la distància entre participants i
se'ls va dotar amb els Equips de Protecció Integrals (EPI'S) corresponents. A
més, s'ha mantingut contacte periòdic amb el Departament de Salut, que ha
realitzat el seguiment corresponent de la situació.

CUIDA'T
1.FISIOTERÀPIA
Dirigit a persones amb Espina Bífida i/o Hidrocefàlia i familiars. Comptem amb un
consultori, un gimnàs adaptat a les seves necessitats i una sala de massatges.
Les sessions durant l'any 2021 s'han ofert de manera presencial, bé en el domicili del
pacient o bé a la seu social, seguint els protocols de seguretat sanitària establerts per
la COVID-19.
Durant l'any 2021 un total de 14 persones (9 dones i 5 homes) s'han beneficiat d'aquest
servei de forma continuada.
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2. POSA'T EN FORMA
Aquest nou servei es va iniciar a principis de l'any 2021, com a resposta a la necessitat
observada de realitzar exercici físic en els nostres associats/des després dels mesos de
confinament domiciliari de la pandèmia.
D'aquesta manera, es va posar en marxa un nou projecte dirigit pel fisioterapeuta de
l'entitat, consistent a fer classes i exercicis programats i guiats en format en línia de
manera setmanal. A més a cada participant se li ha lliurat una taula d'exercicis
personalitzada segons la necessitat de cada persona, així com seguiment i control del
pes corporal. Compta amb un total de 5 persones que participen setmanalment en
aquesta activitat.

4.XERRADES
També realitzem diferents xerrades sobre temes d'interès per a les persones amb
espina bífida en general. S'ofereixen en format en línia per a facilitar l'assistència de
persones de tot el territori espanyol. D'aquesta manera, ponents especialitzats i també
laboratoris, van col·laborar per a oferir xerrades que van resultar molt interessants per
als nostres socis/as:

MITES SOBRE LA INCONTINENCIA
Es va realitzar el dimecres 16 de juny a les 18:30h, a través de la plataforma ZOOM, amb
la col·laboració del laboratori Wellspect, on van assistir 65 persones que, a
conseqüència de la seva patologia, pateixen incontinència, així com a familiars,
cuidadors i professionals del sector.
Durant la xerrada es van explicar els resultats de l'estudi ICONO (desenvolupat per
Wellspect), que té com a objectiu entendre com les persones amb problemes de
continència urinària i/o fecal perceben la seva salut, així com proposar accions que
millorin la seva atenció sociosanitària i la seva qualitat de vida.
A més, es va detallar com vèncer les barreres amb la urologia, el buidatge vesical i
intestinal en el dia a dia, tenint en compte la importància de la discreció i la seguretat.
Per a això, van participar el Dr. Pedrera (metge rehabilitador d'Espina Bífida de
l'Hospital Vall d’Hebron), Ana Herraiz (infermera en pràctica avançada de la ULM Vall
d’Hebron) i Maria Girbau (persona amb espina bífida sòcia d'ACAEBH).
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PREMSA

PREVENCIÓ DELS PROBLEMES CARDIOVASCULARS
Les persones amb discapacitat experimenten més dificultat per a menjar de manera
saludable, controlar el seu pes i mantenir-se físicament actives. Per això, organitzem
una xerrada en línia el dimecres 3 de març de 18:30h a 20:00h sobre prevenció de
problemes cardiovasculars per sobrepès i obesitat, amb la participació de la Dra.
Gonçalves (endocrinòloga i nutricionista de l'hospital universitari Sagrat Cor) que va
mostrar les dades mèdiques sobre els problemes cardiovasculars de la població i el
Dr. Mes (endocrinòleg i nutricionista de la Clínica Masendocrino) que va explicar les
pautes que afavoreixen la prevenció d'aquestes situacions.
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EXPECTATIVES

ORGANITZACIÓ

Bé
25%

TEMES

Bé
12,5%

Molt Bé
12,5%

Molt Bé
25%
Molt Bé
25%

Excel·lent
62,5%

Excel·lent
62,5%

Excel·lent
75%

Informació i assessorament
1.ATENCIÓ SOCIAL
L'entitat

disposa

d'un

treballador

social

que

durant

l'any

2021

hem

atès

aproximadament 650 consultes. La tipologia i les vies de comunicació han estat:
Altres
16.9%

Xarxes Socials
6%

Sanitat
26.6%

Presencial
5%

Telèfon
14%

COVID
11.1%

Web
37%

Social
19.5%

WhatsApp
38%

Educació
25.8%

Altres
3%

Àmbit social
15%
Afectats
31%

Àmbit Educatiu
27%
Familiars
13%
Àmbit Sanitari
11%

2.ESCOLA DE PARES I MARES
L'escola de pares i mares consisteix a organitzar una trobada entre pares i mares amb
fills/as amb Espina Bífida i/o Hidrocefàlia ja adults, considerats veterans o amb més
trajectòria en el camp, i pares i mares amb fills/as amb Espina Bífida i/o Hidrocefàlia
nounats o menors d'edat.
D'aquesta manera els pares i mares veterans poden aconsellar, donar suport i
solucionar dubtes d'aquells amb fills/as nounats. L'impacte que pot suposar en la
família el naixement d'un fill/a amb Espina Bífida i/o Hidrocefàlia fa d'aquesta trobada
un espai terapèutic per a aquelles famílies més joves en el qual poden compartir pors,
dubtes i inquietuds amb aquelles famílies amb més experiència i trajectòria en el
tema. A més, suposa una aproximació de l'associació a noves famílies, que troben
acompanyament i assessorament per part d'aquesta.
Es van celebrar dues trobades de pares i mares, un el mes de febrer on van participar
13 persones i un altre el mes d'abril on van participar 14, sent molt satisfactoris, tant per
a les famílies joves com per a les veteranes.

3.CURSOS
Realitzem dos cursos per als afectats que vulguin saber més sobre les xarxes socials i
les eines en línia.
- Creació de vídeos: curs per a dur a terme diferents tipus de vídeos i editar-los a través
de Reels, amb quatre sessions de 1h cadascun. Posteriorment, també executem una
activitat relacionada en l'Espai Jove.
- Curs de xarxes socials: curs de cinc sessions de 2h cadascuna per a millorar les
capacitats digitals en l'ús de les xarxes socials, tant dels nostres socis/as com qualsevol
interessat/al fet que pateixi patologies similars.
ASSISTÈNCIA

SATISFACCIÓ

EXPECTATIVES
Malament
4,9%

TEMES

Malament
Regular
2.4%
7.3%

Regular
4,8%

Bé
7,3%

Bé
9.8%

Bé
16,7%

Excel·lent
48.8%
Excel·lent
56,1%

Molt Bien
29,3%

Excel·lent
61,9%

Molt Bien
14,3%

Molt Bé
31.7%

UTILITAT

PROFESSORA

DURACIÓ
Malament
9.8%

Regular
Bé
20%
20%

Excel·lent
61%

Regular
12.2%
Regular
9,8%

Molt Bé
16,7%

Excel·lent
48.8%

Molt Bé
22%

Bé
12.2%
Excelente
38,3%

Bé
7,2%

Molt Bé
17.1%

En relació amb el format els i les assistents demanen fer-les en format híbrid perquè
tinguin més atenció directa i fer-les més seguides, ja que fèiem una al mes, també es
va remarcar la necessitat de tenir major temps per sessió.
Les propostes sobre les capacitats digitals és crear més cursos sobre RRSS, un
específic de Canva per a crear tota mena d'imatge i continguts, com també de les
plataformes per a fer videotrucades.

PRÉSTEC DE MATERIAL
L'entitat compta amb un banc de material que cedeix en préstec a aquells/es
afectat/des i famílies que ho necessitin.
En aquest banc, comptem amb:
7 Cadira de rodes
2 Cadira de rodes elèctrica
3 Cadira de rodes infantil
2 Cadira de rodes infantil elèctrica
7 Crosses
3 Crosses infantils
4 Grúa
3 Caminador

3 Llitera portàtil
4 Barana llit
5 Barres banyo
4 Cadira dutxa
2 Rampa curta
2 Rampa llarga
3 Llençols antilliscants
3 Escaleta llit
2 Trapeci

15 persones

6 8

10 persones

5 persones

0 persones
2017

2018

2019

2020

2021

OCI INCLUSIU
L'associació organitza periòdicament sortides de cap de setmana i també vacances
d'estiu accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Les activitats organitzades
en aquestes sortides, a més de ser adaptades a les seves necessitats físiques, intenten
fomentar la seva autonomia i socialització, potenciant la seva autoestima.
Aquest any 2021 s'ha pogut reprendre les sortides i viatges, organitzant un viatge del
15 al 18 de juliol, tots dos inclosos, a Calafell i Tarragona. Es va decidir fer el viatge
diferent, durant menys dies dels que es fan habitualment i a un destí més pròxim. Un
total de 10 participants es van apuntar al viatge, on van fer caiac adaptat, visita pel
centre històric de Tarragona, visita a la ciutat de Calafell, etc.

Grau de
satisfacció

Adequació
de necessitats

Normal
10%

Dinamització
de la sortida

Bé
10%

Normal
10%

Bé
20%
Bé
30%
Excel·lent
60%
Excel·lent
70%
Excel·lent
90%

ESPAI JOVE
Espai lúdic educatiu dirigit a persones joves i adultes amb Espina Bífida i/o
Hidrocefàlia, majors de 18 anys. En els seus inicis el grup es va crear amb la finalitat de
treballar aspectes relacionats amb l'autonomia i la sobreprotecció, però, després
d'analitzar les inquietuds i motivacions dels participants, es va canviar l'enfocament
d'aquestes trobades, realitzant-se activitats formatives d'interès per als participants i, a
més, activitats d'oci i lúdiques.
Els objectius d'aquest espai són, d'una banda, oferir activitats d'oci per als participants
i, per un altre, oferir un espai formatiu per a qüestions i temes que els puguin generar
interès, a més de mantenir i reforçar el vincle dels participants amb l'associació, de
manera que se sentin part activa d'aquesta en les seves propostes i decisions.
Actualment, participen activament en el grup al voltant de 30 persones amb Espina
Bífida, Hidrocefàlia i/o patologies similars. Durant l'any 2021 s'ha executat una activitat
mensual, però, a causa de la situació de pandèmia i les recomanacions i restriccions
sanitàries, alguns mesos de l'any s'han ofert algunes activitats de manera presencial i
altres de manera en línia.
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DIFUSIÓ
1.JORNADA 21 NOVEMBRE
Amb motiu del Dia Nacional de l'Espina Bífida, el dia 21 de
novembre,

organitzem

una

jornada

sobre

TURISME

ACCESSIBLE, on van assistir 47 persones de manera
presencial, el 20 de novembre a la sala d'actes de l'Hospital
de l’Institut Guttmann (Camí de Ca Ruti, s/n, 08916 Badalona,
Barcelona)
Amb l'objectiu de promoure que les persones amb mobilitat
reduïda tinguin coneixement sobre quines ciutats són més
accessibles i perquè, quins serveis existeixen per a agafar
transports públics, en quins portals web poden organitzar el
seu viatge per Catalunya i finalment, les experiències que
han tingut les persones amb espina bífida viatjant.
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EXPECTATIVES
Excel·lent
33.3%

Bé
33.3%

PONENTS

Regular
12.5%

Excel·lent
33.3%

Excel·lent
37.5%

Bé
12.5%

Molt Bé
55.6%

Molt Bé
33.3%

Molt Bé
37.5%

US QUOTIDIÀ
Excel·lent
11.1%

TEMES

Bé
11.1%

Malament
11.1%

ORGANITZACIÓ

DURADA

Regular
11.1%

Regular
22.2%

Bé
11.1%
Excel·lent
44.4%

Excel·lent
44.4%

Bé
22.2%

Bé
22.2%

Molt Bé
11.1%

Molt Bé
66.7%

Molt bé
22.2%

2. JORNADA 25 OCTUBRE
En el dia internacional de l'espina bífida i hidrocefàlia, el 25 d'octubre, la Federació
internacional de l'Espina Bífida i la Hidrocefàlia (IFSBH) aprofita l'oportunitat per a
crear consciència sobre un tema específic que afecta les persones amb espina bífida i
hidrocefàlia (E.B.H.) El tema va ser "ALLIBERA EL TEU DRET A la SALUT". Per això, van
organitzar un Concurs de Dibuix perquè participessin les persones afectades de E.B.H.
En el nostre cas realitzem una campanya de Reels amb les sòcies i socis, enfocant-lo a
problemes i dificultats relacionades amb el nostre sistema sanitari. Es va denunciar la
necessitat que els medicaments siguin també gratuïts per als que tenen menys del
65% de discapacitat, ja que igualment tenen una necessitat de medicació constant.

3. RECERQUES EN LES QUALS ACAEBH HA COL·LABORAT
RADAR ECOM
Recerca

sobre

les

vulneracions

de

drets

i

discapacitat física i/o orgànica.

Viatjar
Estudi sobre com viatgen les persones amb
mobilitat reduïda per part d'un estudiant que feia
el treball final de grau.

PARTICIPA DE L'instut Guttman
És un projecte de recerca social orientat a
conèixer i entendre com es pot promocionar la
participació en la societat de les persones amb
discapacitat.

4.ACTIVITATS
FESTA I CONCURS DE NADAL
Realització de la festa de Nadal amb 15
participants en el qual es va revelar les
guanyadores del concurs de Nadal.

LOTERIA DE NADAL
Campanya de recaptació en benefici de
l'associació, on es van vendre un 23%
més que l'any passat, no obstant això,
encara no s'arriba a les xifres de venda
anteriors a la pandèmia.

EVENTS SOLIDARIS
-Esdeveniment solidari que va organitzar l'Associació Educativa Cultural La
Trampolina de recaptació per a ACAEBH, amb actuacions de nens/as de la Veu Kids i
molts més artistes.
-Cursa solidària que va organitzar l'associació excursionista de Gràcia, el 18 de
setembre on els beneficis van ser destinats a l'associació.

5.MÈTRIQUES

2.189 seguidors
260 mitjana abast
23 mitjana
d'interaccions

320 seguidors
670 mitjana de
impressions
17 mitjana
d'interaccions

662 seguidors
1.704 mitjana
d'impressions*
143 mitjana
d'interaccions*
Dades dels últims 90 dies

NEWSLETTER
Es

realitzen

enviaments

setmanals

del

butlletí

informatiu amb informació d'interès per als nostres
associats, com també per a aquelles persones que els
interessa la nostra associació.
Gràcies al nostre nou programa de socis/as hem
aconseguit actualitzar la nostra base de dades,
augmentant el nostre públic receptor del butlletí.

290 usuaris
46 enviaments
53 mitjana d'obertura
7 mitjana de clics

PÀGINA WEB
Hem creat una nova web amb 200 visitants de mitjana, actualitzant els continguts i
creat un blog on es van pujant les activitats i serveis nous. També es poden inscriure a
través de la pàgina web com a nous socis per a rebre informació sobre l'associació.

