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OFERIM TERÀPIES DE NEUROREHABILITACIÓ A PERSONES

AFECTADES PER MALALTIES NEUROLÒGIQUES I LES
SEVES FAMÍLIES

L'AVAN és una entitat sense ànim de
lucre que dona suport terapèutic,
associatiu i de lleure a persones
afectades per alguna malaltia
neurològica i a les seves famílies o
persones cuidadores, per tal de millorar
la seva qualitat de vida.

Estem presents a Terrassa, Rubí,
Sabadell, Sant Cugat i Castellar del
Vallès.

1.008 persones sòcies
18 empreses amigues

48 professionals
43.211€ en ajudes

que han beneficiat a 79 famílies

200 persones voluntàries
incloent el Patronat de 13 membres

Deteriorament cognitiu
Alzheimer i altres demències
Ictus
Trastorns de moviment com Parkinson,
corea de Huntington, atàxia o distonia
Esclerosi múltiple
Paràlisi cerebral 
Lesions medul·lars, vasculars, tumors
Malalties neuromusculars
Mals de cap i migranyes
Epilèpsies
Trastorns del neurodesenvolupament

També oferim serveis de formació,
sensibilització i consienciació a centres
educatius, administracions públiques i
entitats privades. 

WWW.AVAN.CAT

Oferim més de 30 serveis entre els
quals destaquen la neurorehabilitació,
els programes de lleure, com les
vacances terapèutiques, i els tallers de
formació especialitzada.
Atenem tot tipus de patologies d'origen
neurològic, entre les quals destaquen: 
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QUÈ HEM FET?

L'AVAN ofereix serveis especialitzats
que tenen com a objectiu el tractament
no-farmacològic, integral i continu a les
persones amb alguna malaltia d’origen
neurològic.

Hem atès un total de 894
persones i s’han realitzat

353 primeres visites

La rehabilitació individual
personalitzada és un element clau en el
procés de neurorehabilitació. Permet
adequar la intervenció a cada persona. 

Neuropsicologia: 117 persones ateses
Fisioteràpia: 132 persones ateses 
Logopèdia: 53 persones ateses
Teràpia ocupacional: 12 persones ateses
Psicologia: 69 persones ateses
Infantil i juvenil: 12 persones ateses

A l'AVAN de Sabadell s'ofereix el servei
de centre de dia per a persones amb
discapacitat física d'orígen neurològic
(CAE) amb 28 persones ateses. També
s'ofereix el servei de centre de dia per a
persones grans amb malalties
neurològiques (SAD), on enguany s'hi
han atès 36 persones. 

La rehabilitació de manteniment (GDS)
té per objectiu preservar les habilitats
cognitives. Aquest 2021, als grups GDS
hi han participat 125 persones. 

El Programa Específic de Parkinson
(PEP) ha atès 30 persones i el grup
d'ictus, 18. El programa ESPAI ha acollit
28 persones. 

WWW.AVAN.CAT

Els programes de lleure son els més
populars de la cartera de serveis. El
casal de joves ha atès 63 persones i 30
persones van assistir al programa de 
 vacances terapèutiques CUIDEM.

A l'AVAN atenem tant a la persona com
al seu entorn, situant l'atenció a
familiars i persones cuidadores al
centre de bona part dels serveis que
oferim. Al Grup d'Ajuda Terapèutica
(GAT) hi han participat 80 persones i al
Grup de Suport Emocional i Ajuda
Mútua,  6 persones. 

Als tallers especialitzats per a dones que
han patit càncer de mama hi han
participat 20 persones i als tallers de
NeuroGym, 34 persones. 

Des de treball social s'ha atès 184
persones en sessions d'assesorament
legal, econòmic i de recursos públics i
privats als quals poden optar les
persones i familiars segons la seva
situació. 

El servei de transport especialitzat ha
atès 59 persones. 
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DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Un dels objectius de l'AVAN és donar a
conèixer les malalties neurològiques i
com afecten en el dia a dia, així com
 fer prevenció i sensibilització,  
 mostrant les activitats que realitzem
dia a dia a les diverses seus de l'entitat.
És per aquest motiu que organitzem
esdeveniments culturals, esportius o
divulgatius, entre altres, per tal 
 d'arribar al màxim nombre de
persones  i donar a conèixer els nostres
serveis.

Enguany, tot i la
pandèmia, hem realitzat

gairebé 50 esdeveniments

WWW.AVAN.CAT

Dins del projecte "Cicles de Cultura
Neurològica" hem fet xerrades online
sobre l'esclerosi múltiple, la COVID i
les seves seqüeles. També hem fet
xerrades presencials sobre la gestió
emocional d'una malaltia neurològica,
la memòria o el suport familiar, a
Terrassa i a Castellar del Vallès.

14 CONFERÈNCIES

A causa de la COVID no s'han pogut
celebrar els esdeveniments
tradicionals de l'AVAN. Tot i això, hem
pogut dur a terme l'AKÚSTICAVAN, la
presentació del calendari solidari i
l'espectacle "Flamenco para recordar", a
càrrec de Paco Mora. 

6 ESDEVENIMENTS CORPORATIUS

Durant l'any commemorem els Dies
Mundials de les principals malalties
neurològiques fent sensibilització a la
ciutadania. També organitzem taules
informatives per a distribuir el
calendari solidari, que enguany ha
estat la desena edició.

28 TAULES INFORMATIVES
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MITJANS DE COMUNICACIÓ

Per tal de tenir més presència al Vallès
Occidental col·laborem periòdicament
amb els mitjans de comunicació.
També estem actius a les xarxes socials  
i al llarg dels any hem creat diversos
canals per informar a les famílies, les
persones usuàries i sòcies, o a
qualsevol persona que estigui
interessada a conèixer les novetats de
l'AVAN i els serveis i activitats. 

WWW.AVAN.CAT
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Altres publicacions 

1.295 seguidors
73 publicacions

3.709 seguidors
77 publicacions

173 seguidors
25 publicacions

1.860 seguidors
15 publicacions

120 seguidors
4 publicacions

Les xarxes socials ens permeten donar
visibilitat a les activitats que realitzem
a l'AVAN. L'objectiu principal és
explicar els serveis que oferim i també 
 normalitzar el dia a dia de les persones
amb discapacitat explicant situacions
quotidianes, sempre amb un toc de
color i de bon humor. 
També s'hi difonen les notícies, la tasca
de les persones voluntàries, o les
col·laboracions amb entitats, empreses
i administracions. 

Més de 7.000 persones ja segueixen a
les nostres xarxes i interactuen amb el
contingut que diariament publiquem. 

36 butlletins electrònics
infoAVAN

16 comunicats interns
AVAN 1neix

1 revista coorporativa
AVANÇA'T

MENCIONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ



El dia a dia de l'AVAN és
possible gràcies a les

persones voluntàries de
l'entitat, que hi dediquen

temps, energia i esforç
durant tot l'any. 
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EL VOLUNTARIAT 

Durant el 2021, han format part de
l’equip de voluntariat de l’AVAN 173
persones, 15 de les quals s’han
incorporat al programa aquest any.

S’ha realitzat un curs de formació del
voluntariat en format online amb
l'objectiu de capacitar les persones per
realitzar una bona atenció a les
persones amb malalties neurològiques.
Hi han assistit  15 persones.

En total s'han realitzat 2.168 hores
d’acció voluntària al llarg de l'any 2021.
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Les accions de voluntariat són molt
diverses i s'adeqüen a les necessitats de
l'entitat. Aquest any l'equip de
persones voluntàries ha participat en
les següents accions:

Taules informatives
Activitats associatives
Programes de lleure
Hores solidàries
Treball en xarxa 
Cicle de Cultura Neurològica
AVAN serveis
Projecte SABA
Programa d'aprenentatge i servei
Esdeveniments online
Projectes de comunicació
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COM ENS FINANCEM?

L'AVAN es financia amb les quotes de les persones usuàries i sòcies però també amb
ajudes i subvencions públiques i donacions privades.

L'objectiu principal de l'AVAN és oferir els serveis a totes les persones i famílies que ho
necessiten. És per aquest motiu que hem becat a 79 famílies per import de 43.211€ 

A continuació es detallen els ingressos i les despeses generals de l'any 2021.

serveis
54.2%

subvencions
25.3%

donacions
6.4%

subvencions de
capital

6.2%

actes i 
patrocinadors
2.1%

socis
7.6%

INGRESSOS

personal
74%

altres
11.5%

amortització
4.9% consums i

activitats
6.6%

ajudes a famílies
3%

DESPESES

Gràcies a les aportacions de les persones sòcies i col.laboradores podem continuar
oferint serveis a les persones amb malalties neurològiques i les seves famílies. 

Si vols formar part d'aquest projecte amb aportacions periòdiques o puntuals només cal
que consultis el nostre web www.avan.cat  

I si vols fer de la teva empresa una "empresa amiga", posa't en contacte amb nosaltres i
t'explicarem com: avan@avan.cat 



Terrassa

centre

Creiem en un model públic-privat i
comptem amb el suport de
l’Ajuntament de Terrassa, la Generalitat
de Catalunya i la Diputació de
Barcelona. L’AVAN fa més de 28 anys
que treballa al servei d’aquestes
persones, i té reconeguda la seva
professionalitat i la solidesa com a
entitat referent en la neurologia.

En el camí de la cerca de fons per
convertir aquest projecte en realitat,
volem comptar amb la valuosa
col·laboració d’empreses privades i
particulars que vulguin contribuir al
seu finançament.
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UNA MIRADA AL FUTUR

Actualment la Seu AVAN de Terrassa es
situa a la segona planta del Centre Cívic
Avelí Estrenjer, a la Plaça de la Cultura. 

Des de fa molts anys existeix la
necessitat d'un centre AVAN a Terrassa
propi que permeti desenvolupar les
activitats diaries i ampliar el número de
persones ateses. És per aquest motiu
que comença el projecte "Centre AVAN
Neurologia Terrassa". 

El primer pas és la rehabilitació de la
nau Pont Aurell Armengol (1.500 m²) al
carrer Sant Francesc, 71, per a la posada
en marxa d’un centre d’atenció integral
per atendre a població del Vallès
Occidental.
 
AVAN Neurologia Terrassa vol
esdevenir un centre de referència en
l’àmbit de la neurologia a la ciutat. 

A Terrassa atenem més de 280 persones,
i realitzem més de 100 primeres visites
anuals. L’augment de l’esperança de
vida incrementa la freqüència d’aparició
d’aquestes malalties, i ha fet que l'espai
actual sigui insuficient. Amb aquest
projecte podriem ampliar les places i
atendre a a més de 500 persones a la
ciutat de Terrasa.
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AQUEST ANY HEM POGUT CONTINUAR OFERINT SERVEIS GRÀCIES A:

WWW.AVAN.CAT

AGRAÏMENT ESPECIAL A LES EMPRESES AMIGUES:


