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LA FUNDACIÓ AVAN
És una entitat sense ànim de lucre que treballa al
servei de persones afectades per malalties
neurològiques i al de les seves famílies i persones
cuidadores. Va néixer al 1993 a la ciutat de Terrassa
i actualment és present també a Sabadell, Rubí,
Sant Cugat i Castellar del Vallès. 
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 Els orígens de l'Avan
La Fundació AVAN és una entitat sense ànim de lucre, que desenvolupa la seva acció al servei de
les persones amb malalties neurològiques i les seves famílies, dins l’àmbit territorial del Vallès.
La Fundació AVAN va néixer l’any 2005 vinculada a l’associació AVAN que des del 1993 dona
suport a les persones amb malalties neurològiques i els seus familiars. La Fundació AVAN cobreix
els serveis especials per a aquest coŀlectiu i des d’aquest any 2013, gestiona les activitats
assistencials que fins ara realitzava l’associació.

Actualment l’AVAN té més d'un miler de famílies associades i atén
vora mil persones l’any. Amb seus a les ciutats de Terrassa,

Sabadell, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Castellar del Vallès, és
entitat de referència en la rehabilitació neurològica a les

comarques del Vallès. 
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L’AVAN vetlla per millorar la qualitat
de vida de les persones afectades
per malalties neurològiques, els seus
familiars i entorn, oferint suport
social, terapèutic i de lleure, i
establint un compromís d’atenció,
proximitat i continuïtat.

L’AVAN promou l’avenç del
coneixement en l’àmbit de la
neurologia per tal de donar resposta
a les necessitats existents i fomentar
l’associacionisme, el voluntariat i el
treball en xarxa. 

MISSIÓ

Ser una entitat de referència en el
model d’atenció integral a les
persones afectades per malalties
neurològiques i les seves famílies,
cobrint totes les necessitats al llarg
del procés de la malaltia.

Per això, treballem amb un sistema
de qualitat, innovació, recerca,
millora contínua i sostenible
econòmicament, buscant la implicació
i la complicitat de tots els agents de
la societat.

VISIÓ
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SOLIDARITAT. Apropament desinteressat a les persones que pateixen les conseqüències d’una
malaltia neurològica crònica.

XARXA D’AMISTAT. Relació afectiva entre persones basada en la confiança i acceptació mútua,
creant vincles de familiaritat, fent efectiu el nostre lema “no estàs sol”.

SUPORT. Ajuda integral a les persones que pateixen malalties neurològiques i als seus familiars,
estant presents al llarg de tota la malaltia.

PROXIMITAT. Voluntat de ser propers a totes les persones que necessiten de la nostra ajuda.

COMPROMÍS. amb la societat per a fer efectius els objectius de l’entitat amb la implicació i
compromís de tots els agents que la integren.

PROFESSIONALITAT. Garantir un servei de qualitat a través d’un abordatge integral
multidisciplinari.

INTEGRACIÓ I OBERTURA. a totes aquelles persones que pateixen malalties neurològiques i al
seu entorn, sense cap tipus d’exclusió, afavorint una visió amplia dels nostres objectius.

VALORS
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Vetllar per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per les malalties neurològiques i
neuropsiquiàtriques tals com, les demències, el parkinson, l’esclerosi múltiple, l’ictus i altres, i de les seves
famílies com també dels seus cuidadors i el seu entorn familiar.

Oferir suport, serveis, programes d’assistència i tractament integral per a aconseguir una millor qualitat de vida,
tant per als malalts com per a les seves famílies i vetlladors i en especial, per als joves i els nens, tractant de
forma individualitzada les necessitats de cada persona i fomentant la creació de grups d’ajuda mútua.

Cooperar amb les Administracions Públiques i amb les institucions privades en les tasques d’assistència a les
persones amb problemes neurològics i neuropsiquiàtrics, per això podrà signar qualsevol tipus d’acords,
convenis de coŀlaboració i concórrer a concursos.

Cercar els recursos necessaris per poder dur a terme la cura integral dels malalts, tant en terapèutiques
farmacològiques i rehabilitadores, com també amb la creació de centres d’acollida, habitatges protegits i
residències i de tot tipus de serveis que siguin útils per a aconseguir els fins de la Fundació.

Donar a conèixer la problemàtica social i personal que pateixen les persones afectades per aquestes malalties i
també dels qui en tenen cura, mitjançant estratègies d’informació a la ciutadania i de formació de personal
adient.

OBJECTIUS I
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Vetllar perquè les persones afectades per les malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques puguin integrar-se
a la nostra societat amb els mateixos drets que la resta de la ciutadania.

Normalitzar l’accessibilitat de les edificacions, suprimint les barreres arquitectòniques, per a facilitar l’execució
de les seves tasques personals i la participació a tot tipus d’activitats.

Crear instruments que permetin l’entrada al món laboral, ja sigui un treball normalitzat, adaptat, protegit o
terapèutic.

Estimular i fomentar la solidaritat de totes les persones envers la problemàtica esmentada i la seva repercussió
social.

Fomentar la recerca mèdica en el camp de la neurologia i la neuropsiquiatria. Estimular la realització d’estudis
sobre la incidència, evolució, terapèutica i possible etiologia d’aquestes malalties.

Generar i fomentar les relacions científiques i socials amb altres entitats i estaments de Catalunya, com també a
nivell estatal i internacional, que tinguin per finalitat l’ajuda als malalts neurològics i neuropsiquiàtrics.

Promoure el diàleg, l’entesa i la coŀlaboració amb les administracions públiques, donada la gran problemàtica
social que comporten la majoria de aquestes malalties.

Qualsevol altra activitat que s’esdevingui útil per a la consecució dels fins de la Fundació.

OBJECTIUS II
do

ss
ie

r 
de

 p
re

m
sa

  -
 A

V
A

N



Neurorehabilitació 
individual: sessions

 individuals de rehabilitació, 
a hores convingudes, per afavorir 

la recuperació. 
Psicologia, neuropsicologia,

 logopèdia, fisioteràpia,
teràpia ocupacional i

treball social
 

Neurorehabilitació 
grupal: sessions setmanals 

en grups reduïts i homogenis en
funció de la patologia.

Intervenció multidisciplinària i
integral. Grups específics per a

persones amb Parkinson, 
ictus i dany cerebral.

 

Centre de dia per a 
persones amb discapacitat
 física d'origen neurològic 

(CAE) en edat laboral. Atenció 
diürna, de 9h a 17h, amb 
activitats d’estimulació, 

lúdiques i de manteniment.
 

Servei d’atenció diürna
 (SAD) per a persones amb 
demència o dany cerebral 

adquirit. Grups diversos en 
funció de les necessitats. Activitats

d’estimulació i de
 manteniment, en horari de 

10h a 18h.
 

Estimulació cognitiva: 
sessions setmanals 

individuals, en grups reduïts o a
domicili, conduïts per

neuropsicòlogues i logopedes. 
 
 

NeuroGym: sessions 
grupals per conèixer el

funcionament del cervell i 
adquirir estratègies per millorar la

memòria de manera dinàmica i
divertida. Servei també 

disponible per a 
empreses.

 
 

Grups d’ajuda 
terapèutica: sessions 

quinzenals, en grups reduïts
Grups per a persones amb 

malalties neurològiques: per
compartir emocions, experiències, etc

Grups per a familiars o persones
cuidadores: suport emocional,

estratègies d’afrontament,
acompanyament i 

assessorament
 
 

Cursos per a persones 
cuidadores. Sessions en grups
reduïts, conduïdes per un equip
multidisciplinari, amb l’objectiu

d’adquirir coneixements i 
capacitats per a la tasca 

de cura.
 

Acompanyament i 
assessorament: suport 

psicològic individual i familiar,
assessorament legal, econòmic,

social i en adaptacions
 a la llar

 
 
 

Programa de lleure:
Activitats i sortides de 

dilluns a divendres en horari de 
tarda-vespre

Activitats i sortides de cap de
setmana

Vacances lúdiques i
 terapèutiques 

 
 

Petit AVAN:
servei d'atenció 

neuropsicològica, logopèdica,
fisioterapèutica, psicològica i de

teràpia ocupacional per a infants i
joves que mostren alteracions en 

el neurodesenvolupament o
necessitats educatives 

específiques. 
 
 
 
 

CARTERA DE SERVEIS
Sensibilització, formació i

divulgació: per a entitats públiques i
privades, centres educatius i

particulars.
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L'EQUIP HUMÀ

Està format per l'Anna Soler, directora general, en Josep Arjona, director d'administració i les coordinadores de les
quatre seus, Noemí Calzado i Georgina Caballé. S'encarreguen del contacte institucional, de tots els tècnics que
treballen a l'AVAN, de gestionar l'economia i de posar sobre la taula els interessos de l'AVAN i treballar per poder-los
acomplir. 

DIRECCIÓ

És l'equip encarregat d'organitzar els recursos que arriben a l'AVAN. També visibilitzen la tasca de la Fundació AVAN
mitjançant campanyes, esdeveniments, conferències, coŀlaboracions,...

GESTIÓ

S'encarreguen d'anar a buscar els usuaris a casa seva
amb la furgoneta adaptada i portar-los fins l'AVAN.

TRANSPORT
Reben als usuaris i familiars, gestionen les trucades, la facturació
i les assistències i porten l'agenda dels tècnics de cada seu.

ADMINISTRACIÓ

Format per professionals de la neuropsicologia, psicologia, fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional i integració
social. També en formen part una treballadora social, una infermera i auxiliars d'infermeria. 

EQUIP TÈCNIC
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Actualment, l’AVAN es coordina i treballa en xarxa amb diferents
grups i entitats. És membre de les següents entitats:   Coordinadora
Catalana de Fundacions, Federació Catalana del Voluntariat Social
i Ecom. També és membre assessor de la Fundació ICTUS.
Membre de la plataforma VALUA de Sabadell, que agrupa a les
entitats del tercer sector de Sabadell. Treballa coordinadament amb
la Fundació per l’Esclerosi Múltiple i la Fundació GAEM per a
projectes concrets.

Per a la correcta coordinació de cadascuna de les seus l’AVAN
treballa amb els diferents ajuntaments de la zona: Sabadell,
Terrassa, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Castellar del Vallès,
participant en els diferents consells i taules municipals relacionades
amb els objectius de l’AVAN (Consell de Salut, Malalties
neurològiques, Gent Gran, Joves, Taula de la Discapacitat, Taula
de Mobilitat Reduïda, etc).

AVAN té col·laboracions amb el Consorci Hospitalari de Terrassa,
el Consorci Hospitalari Parc Taulí, la UPC, Blanquerna Universitat 
 Ramon Llull i la UB. Té conveni amb CIPO, Fundació Club Natació

 Sabadell, Institut Guttman, Club Esportiu Sant Nicolau, Dismifísics
Terrassa i Club Natació Terrassa.

Destaquem la col·laboració de l’AVAN amb l’Obra Social “La Caixa” i
la Fundació Pasqual Maragall en el programa d’intervenció
psicoterapèutica, que pretén avaluar científicament  els efectes de la
teràpia clínica en el benestar dels cuidadors  de persones amb la
malaltia d’Alzheimer per tal de contribuir a millorar la qualitat de vida
dels cuidadors.

AVAN té convenis d’alumnes en pràctiques en diferents màsters i
pràcticums, de diferents disciplines: psicologia, psicopatologia,
neuropsicologia, teràpia ocupacional, logopèdia, neurologopèdia,
fisioteràpia, integració social, educació social, treball social i atenció
sociosanitària.  Les institucions son: UAB, UB, UOC, EU Gimbernat,
Escola Creu Roja, Fundació Universitària del Bages, UNED, ISEP, IES
Montserrat Roig, IES Ribot i Serra, IES Vallès, IES Ferran
Casablancas. 

AVAN oferta formació a voluntaris i familiars. Destaca el curs per a
persones cuidadores no professionals de persones en situació de
dependència amb malaltia neurològica. Aquesta activitat formativa
està acreditada, en continguts i durada, pel Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

ESTRUCTURES DE
TREBALL EN XARXA
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L’any 2017, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya atorga a l’AVAN 24 places concertades.

Es tracta d’un nou servei d’atenció diürna; el Centre d’atenció
especialitzada per a persones amb discapacitat (CAE) on s’ofereix
acolliment diürn i assistència integral a les activitats bàsiques de la
vida diària.

El CAE pretén ser un referent a tot el Vallès, mb una atenció
centrada en la persona i amb participació en la comunitat, treballant
amb un equip multidisciplinari, per aconseguir els seus objectius. 

PLACES
CONCERTADES. Un
servei que fa assolir a
l’AVAN la seva
vocació pública i de
servei a la població.
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L'esperança de vida augmenta progressivament amb els avenços
sociosanitàris actuals i, com a conseqüència, la supervivència de la
població iles malalties lligades a l’envelliment. Entre aquestes
destaquen les afeccions neurològiques greus en persones més joves
que sobreviuen amb seqüeles molt importants que els acompanyaran
la resta de la seva vida. 

Al VALLÈS OCCIDENTAL, amb una població aproximada de 862.000
habitants i un 15-16% de població de més de 65 anys, podem
preveure un ampli grup de persones, i alhora famílies, afectades per
algun procés neurològic crònic, ja sigui del sistema nerviós central
com del sistema nerviós perifèric. Es calcula que un 10% de la
població de més de 65 anys està afectada per deteriorament cognitiu
lleu i/o demència lleu, moderada o severa, això suposa al voltant
d’unes 13.000 persones, d’aquestes un 80% desenvoluparan
demència amb totes les repercussions personals, familiars i socials
que això comporta.

JUSTIFICACIÓ DE LES
ACCIONS PER LES
CARACTERÍSTIQUES
DE LA POBLACIÓ
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ALGUNES DADES

700.000 persones afectades a
l’Estat Espanyol, 1000 nous casos
l’any. D'aquests, un 60% tenen
Alzheimer

Els casos es duplicaran al 2020 i
es triplicaran al 2050

Sabadell, 1.700 afectats
d'alzheimer 

Alzheimer és la causa
d’invalidesa, dependència i
mortalitat més freqüent entre la
gent gran

DEMÈNCIES
20.000 casos diagnosticats a
Catalunya (30% més sense
diagnosticar)
Afecta a 300 persones de cada
100.000 habitants
Afectació neurològica més
freqüent entre persones de més
de 55 anys

PARKINSON
40.000 casos a Espanya
 70 per cada 100.000 habitants 
6.000 casos a Catalunya
Més del doble de casos en
dones que homes
Segona causa d’invalidesa entre
adults joves 

ESCLEROSI MÚLTIPLE

Primera causa de mort entre les
dones catalanes i 3ª entre
homes
A Catalunya, cada any més de
13.000 ingressos hospitalaris per
aquesta causa.
1/3 part dels afectats moren, 1/3
queden amb grau de
discapacitat i 1/3 sense seqüeles

ICTUS
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El concepte “Qualitat de vida” és un terme multidimensional, que inclou aspectes objectius i
subjectius de la persona, i que ha de tenir en compte els aspectes de benestar físic, psíquic i social.
Segons la OMS (1995) la “Qualitat de vida” fa referència a aquelles percepcions dels individus sobre

la seva posició en la vida en el context d’una cultura i un sistema de valors en els que viuen i la
relació que aquests tenen amb les seves expectatives i preocupacions. Es tracta, doncs, d’un valor
individual i que depèn de la percepció subjectiva de cada persona i del seu entorn familiar, social i

econòmic. 
 

En els darrers anys han anat augmentant, paulatinament, els serveis realitzats per diferents entitats que es centren en la rehabilitació
física i funcional de la persona, així com en el suport psicològic per ajudar-los a afrontar la seva nova situació, serveis, aquests, que
anirien adreçats a aquests factors relacionats amb les dimensions físiques i psicològiques implicades en la qualitat de vida, però
sembla que la dimensió social ha estat més oblidada. 
És important remarcar que les persones amb diversitat funcional o discapacitat, freqüentment manifesten dificultats per la seva inclusió  
i participació social, trobant-se amb un entorn que no està preparat per ells i que no té en compte algunes de les seves necessitats
especials. Aquestes persones, sovint veuen limitades les seves oportunitats de relació social i de gaudir del temps lliure i de l’oci.
A tot això, hem d’afegir que les persones amb algun tipus de discapacitat tenen cada vegada més probabilitats de passar a una
situació d’exclusió social, segons es desprèn de l’estudi del Consorci Europeu de Fundacions sobre Drets Humans i Discapacitat (maig
2013), que afirma que el 21,1% d’aquest col·lectiu corre el risc de caure en la pobresa. La crisi actual ha tingut un impacte més gran
en les persones amb discapacitat,  i cada cop hi ha més desigualtats pel que fa als serveis socials i sanitaris.
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