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Carta del president de la
cooperativa

A partir de l’experiència acumulada, de més de 35 anys, en la gestió del CDIAP
de l’Hospitalet i de la reflexió interna iniciada al 2016, que va culminar en un Pla
Estratègic, la nostra Cooperativa ha realitzat, aquest any, una sèrie de canvis
profunds per afrontar el creixement i el futur. En primer lloc, l’aprovació dels
Nous Estatuts per adequar-los a la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya,
en els quals es contempla el canvi de nom de l’entitat. De “Baula, CDIAP de
l’Hospitalet” a “Baulacreix, cooperativa de serveis a les persones”. Amb aquest
canvi volem destacar la nostra voluntat d’obrir la mirada cap a nous projectes
d’intervenció social, de formació i d’intercooperació, relacionats principalment
amb els infants i les seves famílies. Alhora que mantenim el mateix compromís,
com fins ara, amb la gestió del CDIAP de l’Hospitalet. I ho volem fer des dels
valors i els principis del cooperativisme, que ens animen i defineixen la nostra
forma de fer. En segon lloc, hem fet un canvi d’imatge corporativa per significar
aquesta nova etapa que comença, i hem posat en marxa l’ús d’eines de comunicació amb el nostre entorn: perfil d’Instagram i pròximament el llançament
de la nova pàgina web. I també hem treballat per revisar i reformular una nova
política d’incorporació de persones sòcies. Créixer per dins per créixer per fora.
I, enmig d’aquest procés de canvis interns, aquest any hem viscut els efectes
de la pandèmia per la COVID-19, que ha afectat, globalment, a tot el món. Una
emergència sanitària que va aturar-ho tot i que ha suposat moltes pèrdues,
personals (malauradament) i també econòmiques i socials. Impotència, pors,
precarització laboral i vulnerabilitat social. Molta incertesa i molta inseguretat.
Des de Baulacreix vàrem continuar oferint en tot moment el Servei del CDIAP
des del teletreball, per seguir els processos assistencials en marxa i també per
donar suport i orientació a les famílies davant les angoixes ocasionades per la
situació. I no només això, sinó que vàrem posar en marxa, des de l’abril i fins al
juliol, un nou servei de “Consulta Oberta”, gratuït, a la població de l’Hospitalet no
usuària del CDIAP. Hem estat un servei essencial.

«L’any 2020 ha estat per Vull expressar un agraïment especial a totes les professionals de l’Equip per
a Baulacreix un any de l’esforç humà realitzat, tant d’adaptació com de creativitat i dedicació. Per últim
i en col·laboració amb Innobaix (Agència per a la Innovació i el Coneixement
transformació»

del Baix Llobregat i L’Hospitalet) i Tàndem Social (consultoria estratègica) hem
treballat per tal d’adequar la nostra estructura organitzativa a les necessitats
de la nostra comunitat i generar nous projectes. Us convidem a llegir aquesta
memòria amb la mateixa il·lusió amb què nosaltres enfoquem aquest futur de
creixement i amb vocació de transformació social.

Eduard Díaz Cubillo
President de Baulacreix, sccl
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«Ens
esperen
reptes
apassionants»

La societat actual viu immersa en un canvi permanent on els aconteixements
passen a un ritme ràpid i amb conseqüències difícils de predir, però mai ens
haguéssim imaginat la magnitud d’uns esdeveniments com els marcats per la
pandèmia en el 2020.

Carta de la
directora
tècnico-clínica

Us presentem la memòria d’aquest any, en el que no ens hem aturat, sinó que
ens hem adaptat a la situació, restablint totes les activitats possibles, presencials, online o semipresencials. Donant una atenció integral, personalitzada i
continuant afavorint la prevenció, la detecció i el treball en xarxa. Durant aquest
any, hem continuat treballant, per oferir el millor de tots nosaltres, gaudint
d’un coneixement més gran i actualitzat de la professió, amb l’interès per la
formació continuada, adaptació a la nova situació i millora en la feina diària.
Finalment, vull expressar el meu agraïment als treballadors i socis de la cooperativa Baulacreix i, en general, a tots els agents que s’han sumat al nostre
projecte i que tenim en comú una vocació, la del nen petit i les seves famílies.
Ens esperen reptes pel 2021 apassionants que, una vegada més, seran possibles assolir gràcies al talent, a l’esforç i al compromís de tots i totes les
professionals de Baulacreix.

Lucía Sánchez Hernando
Directora Tècnica Baulacreix

Qui som
Baulacreix, som una cooperativa d’Iniciativa
Social sense afany de lucre creada el 1994
per professionals de l’àmbit clínic i terapèutic en l’Atenció Primerenca, que té com a
activitat principal la gestió del CDIAP (Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) de
la ciutat de l’Hospitalet, un servei de titularitat
pública, així com diversos programes formatius
que amplien la mirada sobre l’atenció a la infància i la família.
La prestació d’un servei de qualitat ha estat una
prioritat per a nosaltres, i ho avalem amb la certificació ISO 9001/2015, des de l’any 2019, que
suposa un compromís constant amb els processos de millora dels procediments emprats.
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Missió
Treballem per promoure el desenvolupament i el benestar
de les persones, amb l’especificitat dels infants i les seves
famílies, des d’un enfocament bio-psico-social.

Visió
La nostra cooperativa vol ser un servei referent de ciutat i
donar respostes a les necessitats detectades dins el nostre territori en l’àmbit de l’atenció a les persones. A partir
de la nostra experiència clínica, generem nous projectes
preventius, terapèutics, educatius i formatius en l’àmbit de
l’atenció a la infància, i participem en activitats de recerca
i investigació.

Valors
Ens organitzem segons els principis propis del cooperativisme de Catalunya: adhesió voluntària i oberta, gestió democràtica i autònoma, implicació econòmica, intercooperació, responsabilitat social, equitat i solidaritat. Els valors que ens
inspiren són:
Vocació social Posem les persones al centre de
l’organització, tant en l’activitat laboral com en
l’interès per la comunitat.

Proximitat Ens vinculem, preferentment, amb
l’entorn proper, establint complicitats i treballant
en xarxa.

Compromís Creiem en el que fem, i sentim que
tots en formem part. Aportem esforç i dedicació per un objectiu comú. Som conscients de la
necessitat d’una formació continuada i ajustada
a la realitat canviant.

Transparència Utilitzem metodologies adequades per a la gestió de la qualitat dels serveis
que oferim i facilitem l’accés a la informació
necessària i oportuna, que permet un control
saludable que garanteixi la confiança.

Treball en el diàleg Escoltem la diversitat
d’opinions en cada situació, amb respecte i
honestedat. Posem en relleu l’avantatge de ser
un equip interdisciplinari.

Participació Promovem espais de construcció
conjunta d’estratègies i línies d’actuació de la
cooperativa i estem implicats en organitzacions
de 2n i 3r nivell perquè creiem i volem contribuir
a la transformació social.
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La nostra història

1997 Creació de la Federació UCCAP (Unió de Centres
d’Atenció Precoç de Catalunya). El seu objectiu és fer
de representant, per interlocutar com una sola veu amb
l’administració i altres entitats i institucions del sector. La
senyora Manuela Fernández, gerent de Baula, és escollida
presidenta de la federació.

2002 Nou local de Baula a l’Avinguda del Carrilet número
137. És una concessió municipal, que permet instal·lar
el servei de Cdiap i una nova escola bressol municipal al
costat. 14 professionals. Iniciem el treball amb centres
docents, a través de convenis de col.laboració amb universitats i centres de pràctiques.

2008 Creació d’una antena assistencial a la zona nord de
la ciutat de l’Hospitalet, barri de La Florida. Permet donar
servei a les famílies de la ciutat a partir de dos centres
ubicats al sud i nord de la ciutat.
Iniciem programes de prevenció i formació per a famílies,
i activitats docents en postgraus i màsters universitaris.

2019 Certificació de servei de qualitat ISO 9001/2015 del
servei del CDIAP.

1981 Iniciem l’activitat d’atenció a les persones, amb el
servei privat d’Estimulació Precoç, ubicat a l’Escola Infantil
l’Espiga. 3 professionals.
1983 Passem a formar part del Servei Públic del
Departament de Serveis Socials de la Generalitat, gestionat per l’Ajuntament de L’Hospitalet, ubicat a la Llar
d’Infants El Passeig. 5 professionals.
1985 Formem part del Programa Sectorial d’Estimulació
Precoç de la Generalitat de Catalunya (30 centres públics
i privats repartits per tot el territori català). Cessió de
local de part de l’Ajuntament de l’Hospitalet, al carrer de
Campoamor (Bellvitge).
1994 Constitució com a cooperativa: BAULA, CDIAP de
l’Hospitalet. 9 sòcies-treballadores.

2014 Trasllat de l’antena nord al local actual de l’Avinguda
Doctor Solanich i Riera número 14. És un espai de titularitat privada.
2016 Passem a formar part de la Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya, i iniciem la participació en la
Comissió de Gestió de la Sectorial d’Iniciativa Social, de
la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
Iniciem programes formatius propis, i activitats docents
en postgraus i màsters universitaris.
2017 Aprovem el Pla Estratègic Baula 21-21, amb l’objectiu
d’obrir noves línies d’activitat, incorporar noves persones
sòcies, i organitzar-nos a través d’un nou organigrama
funcional. Línies a desenvolupar: 1) Serveis de Formació i
docència i 2) Serveis d’intervenció terapèutica.

2020 Pla de Comunicació: nova imatge gràfica, nova web,
participació a les xarxes. Inici de treball de noves línies
d’activitat.
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Organització i empresa
Metodologia de treball

Sistema de Qualitat

L’any 2020 ha estat un any que ha condicionat
del tot el nostre sistema de treball.

Baulacreix CDIAP segueix la norma internacional ISO 9001/2015 en
el sistema de gestió de qualitat. Això ens permet organitzar la feina
que fem a partir de la planificació dels processos, l’assignació dels
recursos necessaris i la seva adecuada gestió.

El 13 de març rebíem l’ordre del Departament
de tancar els centres davant la onada de crisi
sanitària que començàvem a patir. El que
imaginàvem que seria una aturada de servei
relativament acotada en el temps, es va allargar
fins a 22 de juny, que se’ns va permetre reobrir
el servei a un 50% d’activitat presencial. El 28 de
setembre, i fins a final d’any, vam poder fer el
salt del 50 al 70%.
Davant d’aquesta situació sense precedents,
hem hagut d’actuar amb celeritat i de forma precipitada. En aquest sentit, hem hagut d’anar fent
reajustaments continus per tal de poder oferir el
servei en les millors condicions possibles.
Volem destacar que, gràcies a la vocació dels
professionals del sector, es va reconèixer
l’atenció precoç com a servei essencial. Això
va permetre no aturar la tasca assistencial en
cap fase de l’any, tot i que òbviament sí que va
obligar a fer canvis substancials en el mètode
d’atenció i en la organització.
Per poder afrontar la situació a nivell d’atenció
als infants i famílies, es va definir un procés
de treball, adaptat a la realitat de prestació
de servei mixt presencial/telemàtic, i que va
quedar recollit en el sistema de qualitat de
l’empresa. Destaquem també que, gràcies al
nostre sistema avançat de gestió tecnològica, el
teletreball no ens ha suposat un trasbals a nivell
organitzatiu.
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Aquest any 2020, hi ha hagut relleu en el càrrec de responsable d’àrea, després d’un període de traspàs de la informació i mètode de treball. Vam iniciar
també les accions i el seguiment per abordar els riscos i oportunitats de forma
planificada.
Malgrat això, l’arribada de la pandèmia el mes de març, va significar una aturada sobtada i un reenfoc del nostre treball. El que havien de ser 15 dies es va
anar allargant, i vam decidir anar treballant en la mesura de les oportunitats
que permetia la pandèmia:

Vam ser acreditats l’any 2019 per TÜV Intercert SAAR. Tal com
marca la norma internacional, aquest any 2020 hem seguit amb les
auditories de control planificades que ens garanteixen seguir amb els
requisits de la norma i els requisits de la nostra pròpia organització.
Considerem així que seguir amb l’elaboració i la consolidació del
nostre sistema de gestió de qualitat ens proporciona una base sòlida
per les iniciatives de desenvolupament.

1- INSTRUCCIONS D’ACTUACIÓ DE SERVEI: registre de les indicacions per part
de l’equip directiu, i que arribaven procedents del Departament d’Afers Socials,
de la UCCAP (Federació de CDIAP’s de Catalunya), o de les pròpies decisions
de direcció.
Mariona Arnaiz
Responsable Qualitat

2- REVISIÓ I CANVIS EN LA METODOLOGIA DE TREBALL: introducció del treball telemàtic i en conseqüència, revisió de permisos i necessitats.
3- ELABORACIÓ D’UN NOU PROCEDIMENT TRANSVERSAL: elaboració del nou
procediment que especifica els canvis introduïts i que valorem que tindran una
durabilitat significativa.
4- ELABORACIÓ NOU DAFO, RISCOS I OPORTUNITATS I OBJECTIUS DE
QUALITAT: un cop la situació de pandèmia ha pres un curs més estable, conjuntament amb tot l’equip, hem elaborat un nou DAFO. L’hem revisat amb els
òrgans de direcció de la cooperativa i hem elaborat els riscos i oportunitats
potencials. Això ens ha permès determinar els objectius de qualitat per seguir
treballant.
Ha estat un any en què hem posat en valor el treball en equip per activar
els controls preventius i minimitzar els efectes negatius de la pandèmia. Ha
estat un repte complexe determinar la manera d’adecuar el nostre sistema de
qualitat a la realitat que estem visquent però seguim treballant pels resultats
planificats i per detectar i maximitzar les oportunitats de la situació que vivim.
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Professionals
amb
compromís

Organigrama
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ASSEMBLEA

Estem compromesos amb els infants i famílies, la nostra comunitat, i el teixit associatiu. Treballem sempre amb la
voluntat de trobar noves maneres d’afrontar els reptes que se’ns presenten. Som experts en desenvolupament infantil i
atenció precoç i en els diversos àmbits d’intervenció (infant, família i entorn). Comptar amb un equip interdisciplinari de
professionals ens permet oferir una atenció integral als infants i a les seves famílies.

CONSELL
RECTOR

EQUIP
DIRECTIU
QUALITAT
ADMINISTRACIÓ
DIRECCIÓ
TÈCNICO
CLÍNICA

GERÈNCIA

SISTEMES
I TECNLOGIA

RECEPCIÓ

COMUNICACIÓ
RESPONSABLE
CDIAP

PSICOLOGIA

LOGOPÈDIA

ÀREA
FORMACIÓ

DESENVOLUPAMENT NOUS
PROJECTES

COORDINACIÓ
CS

COORDINACIÓ
CN

FISIOTERÀPIA

NEUROPEDIATRIA

TREBALL
SOCIAL

PSICOMOTRICITAT
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Un equip vocacional
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Les persones com a centre, aquest és l’objectiu, sigui
l’equip professional, la comunitat de col·laboradors,
docència, així com els infants i les seves famílies.

27 professionals
dones
homes

equip
21
6

direcció
1
1

Georgina Díaz i Iolanda Pujals
Coordinadores de centres

tipus de contracte
indefinit
temporal

23
4

distribució de les àrees de treball
Administració
Direcció
Coordinacions
Qualitat, Sistemes i Comunicació
Psicologia
Logopèdia
Fisioteràpia
Neuropediatria
Treball Social
Psicomotricitat

Ha estat un repte important en la tasca de donar resposta a les
necessitats dels nostres infants i les seves famílies, de l’ equip
de professionals i de les infraestructures del servei. Encaixar,
sostenir i organitzar ha estat possible amb el suport de l’Equip
Directiu, Clínic i Administratiu, en un any d’incerteses, pors i
desafiaments clínics, organitzatius i estructurals. Aprendre a ser
flexibles, a establir prioritats i protocols d’actuació ens ha permès atendre les individualitats i els canvis constants. Coordinar
en temps de pandemia, tot i les seves dificultats, ha estat una
oportunitat per desenvolupar la creativitat, optimitzar recursos i
créixer professionalment.

13,38%
5,45%
1,18%
0,83%
44,77%
12,70%
11,13%
3,55%
4,38%
2,61%

En relació a les famílies ateses durant l’any 2020 hem observat
com la crisi sanitària viscuda i les dificultats socioeconòmiques
que n’han derivat, han tingut un impacte en les famílies, tant
a nivell sanitari, socioeconòmic com emocional. Hem observat
condicions de vivenda precàries, manca de suport de la família
extensa per motius de salut, dificultat d’accés a l’administració i
a ajuts econòmics, dependència d’una economia de subsistència, tensions familiars provocades per la precarietat econòmica i
les alteracions en la dinàmica escolar i familiar... Així doncs, ens
hem trobat amb moments de canvis, pèrdues i incerteses que
han revertit en que famílies que ja es trobaven en una situació
de vulnerabilitat social prèvia hagin vist agreujades aquestes
dificultats, i d’altres, que malgrat no es trobaven en aquesta
situació, han requerit de suport degut a les pèrdues econòmiques o personals amb les que s’han trobat.
Ruth Magin
Treballadora Social
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Què fem
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El CDIAP de l’Hospitalet
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
de l’Hospitalet és un servei públic i gratuït, de caràcter
universal i que forma part de la xarxa de CDIAPs del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya (amb la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat). Fa gairebé quaranta
anys que duem a terme la nostra tasca assistencial a la
ciutat de l’Hospitalet.
Entenem l’atenció precoç com el conjunt d’intervencions,
assistencials i preventives, dirigides als infants de fins a
sis anys, a la seva família i al seu entorn, que tenen per
objectiu donar resposta a les necessitats dels nens i nenes
amb trastorns en el desenvolupament o que presenten el
risc de patir-los.
Som un equip interdisciplinari de professionals especialitzats en la primera infància amb una orientació holística
que permet garantir una atenció integral dels infants.
Des de Baulacreix s’impulsa la formació continuada de
l’equip, garantint una millor professionalitat i adequació
a les noves demandes. Participació en espais de reflexió
i formació tant interna (sessions clíniques, valoracions
interdisciplinars, difusió de la formació, R+D, comissions
per disciplines) com a través de col·laboració amb altres
professionals externs (supervisió clínica, monogràfics).
Abordem tots els casos tenint en compte un model bio-psico-social, que ens permet fer una valoració global i a la
vegada especialitzada, des de la nostra experiència clínica
i l’especificitat de les diferents disciplines. La intervenció
contempla els aspectes individuals de cada infant però
també els interpersonals i socials, i els relacionats amb
el seu propi entorn com són la família, l’escola i la cultura.

Des del CDIAP de l’Hospitalet
oferim els següents serveis:
- Prevenció i detecció precoç dels trastorns i de les
situacions de risc de la petita infància.
- Diagnòstic i valoració mèdica, psicològica,
logopèdica, fisioterapèutica i social amb una visió
interdisciplinària.
- Atenció terapèutica en diferents modalitats
segons les necessitats:
- Tractament individual
- Tractament en grup (si fa falta foto: BAULA
Reunió Pares_11_rs)
- Treball familiar
- Orientació i assessorament a les famílies.
- Assessorament a les escoles bressol, centres
d’educació infantil i equips de pediatria.
- Tasques de recerca, docència i formació.
Des del CDIAP, treballem en xarxa, col·laborem amb els
diferents serveis d’atenció a la infància i les seves famílies
que intervenen al municipi:
- Educació (escoles públiques i privades d’Infantil i
Primària; en coordinació a partir de l’EAP i dels serveis psicopedagògics propis de l’escoles. Escoles
bressol. Serveis educatius de l’Ajuntament)
- Salut (els CAP de cada districte de la ciutat)
- Serveis Socials (les UBASP de cada districte)
- Serveis de Lleure i Espais Familiars.
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Destaquem
Destaquem, en els darrers anys, la realització del programa «Ja tenim un fill» , consistent en l’organització
de grups de mares i pares amb recent nascuts fins als 4
mesos, per compartir i intercanviar vivències i experiències, tot reforçant la percepció positiva de la maternitat i
de la seva competència com a mares i pares. Es realitzen
en els CAPs de Sta. Eulàlia i de Collblanc (depenent aquest
últim del Consorci Sanitari Integral), en col.laboració amb
Infermeria. Aquest any 2020, va quedar interromput, en el
mes de març, amb motiu de la pandèmia per la Covid-19.
Destaquem també la participació en la Xarxa de Criança
i Educació de L’Hospitalet, en els diferents districtes en
els que està activa: Santa Eulàlia, Bellvitge, Pubilla-Cases
i Collblanc-Torrassa. Des del mes de març la participació
en les xarxes s’ha realitzat de forma telemàtica.
I també,durant els mesos de març a juny d’aquest any,
vàrem posar en marxa un Servei nou per adaptar-nos a
les necessitats de la població de l’Hospitalet durant el
confinament: la CONSULTA OBERTA. Un servei d’atenció
telemàtica, directe i gratuït, format per un equip multidisciplinar, per donar atenció a totes les famílies de l’Hospitalet
amb infants de 0 a 6 anys i que no estaven sent atesos al
CDIAP.
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Formació i docència
L’equip de professionals de Baulacreix ha acumulat una gran expertesa al llarg
dels gairebé quaranta anys de trajectòria de la cooperativa. Amb tot aquest
bagatge creiem molt necessari integrar l’activitat assistencial amb la recerca
i la formació. Els nostres professionals donen resposta a les necessitats formatives, d’assessorament i supervisió del diferents equips i entitats de la xarxa
sociosanitària i educativa. També als estudiants de grau i postgrau que es
volen especialitzar en petita infància. A més, realitzem propostes específiques
per a famílies en format de cursos o tallers.
Dissenyem i oferim programes formatius de manera proactiva, però també
a demanda de les entitats i/o col·lectius que hi estiguin interessats. Alguns
exemples són:
Formació per a professionals
- Desenvolupament evolutiu i afectiu en el primer any de vida dels
infants de l’escola bressol.
- La psicomotricitat en l’atenció precoç: fonaments, estratègies i
aplicació.
- El paper de l’alimentació en el desenvolupament d’altres funcions.
- Seminari sobre la tècnica i metodologia d’observació a l’aula de
l’escola bressol.
- Sessions clíniques de formació continuada
Formació per a famílies
- Ja tenim un nadó
- El desenvolupament dels infants de zero a vint-i-quatre mesos
- L’alimentació
- Les rebequeries

Pràctica clínica assistencial
Programa formatiu que permet a l’estudiant introduir-se en la pràctica de
l’atenció precoç i en la metodologia de treball de Baulacreix, tot coneixent les
especificitats de cada una de les disciplines que integren l’equip de professionals de la cooperativa. Dirigit a:
- Professionals de nova incorporació a l’equip.
- Persones en pràctiques externes, en col·laboració amb universitats,
hospitals i altres dispositius.
- Professionals externs que sol·licitin la formació, específica en atenció
precoç, a Baulacreix.
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Les xifres

Infants atesos i nous infants atesos (2001-2020)

Dades assistencials
i clíniques
(2001-2020)

1500

L’activitat assistencial del CDIAP de
Baulacreix es desenvolupa de forma
exclusiva al municipi de L’Hospitalet de
Llobregat. El CDIAP disposa de dues
antenes per a dur a terme aquesta
tasca assistencial. La seva ubicació
dins de la ciutat queda reflectida en el
següent mapa municipal on també es
troben identificats districtes i barris.
Cal aquí remarcar les especials
característiques demogràfiques de
L’Hospitalet de Llobregat: la seva
població de 269.362 persones i densitat de població, estimada en 21.723
hab./km² (Idescat, 2020), juntament
amb els seus 12,4 km² de superfície la
converteixen en la segona ciutat més
habitada de Catalunya i la més densament poblada de tota Catalunya, de
tota Espanya i de tota Europa. Per a
trobar densitats de població equiparables cal mirar cap al continent asiàtic,
a ciutats com Bombai, Índia (26.000
hab./km²) o Karatxi, Pakistan (24.000
hab./km²). El km² europeu més crític
d’aquesta densitat de població es
troba entre els barris de Collblanc i
la Torrassa, en què s’assoleixen els
53.120 hab./km².
En aquest context demogràfic, que
també ho és de forts moviments
migratoris -tant interns com externses desenvolupa la tasca del CDIAP:
atenció precoç bio-psico-social a la
població infantil de 0 a 6 anys i a les
seves famílies.

Infants atesos
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Nous infants atesos

1000

CENTRE
NORD
PUBILLA
CASES

500
COLLBLANC

LA FLORIDA
LA TORRASSA

SANFELIU

CAN
SERRA

LES PLANES
SANTA EULÀLIA
SANT JOSEP

CENTRE

CENTRE
SUD

2005

2010

2015

2020

Infants atesos i nous infants incorporats a l’atenció del CDIAP a l’Hospitalet de Llobregat, al llarg dels darrers 20 anys
de treball assistencial i clínic. Cal destacar l’augment sostingut d’infants atesos al llarg d’aquests dos decennis, tan sols
trencats per un petit descens entre el 2014 i el 2015 (probablement molt depenent de la crisi econòmica i moviments
migratoris inversos) i un marcada davallada vinculada a la crisi sanitària de la COVID-19 durant aquest darrer any (vinculada al confinament fort de la primavera que va incidir directament en l’ingrés de nous infants al CDIAP).

EL GORNAL

Índex de cobertura (2001-2020)
GRAN VIA LH

10.0%
BELLVITGE

7.5%
5.0%
2,5%

2005

2010

2015

2020

Evolució de l’índex de cobertura del CDIAP envers la petita infantesa (0-6 anys) a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat,
al llarg dels darrers 20 anys de treball assistencial i clínic. Des de fa 9 anys aquest índex supera el 7,5% de la població
de referència, malgrat el sotrac de la COVID-19.

Població de referència i infants
atesos (2017)

Nous infants atesos per agent
derivador (2018-2020)

Dades econòmiques

23

60%

40.000

Serveis Socials

30.000
40%

20.000
10.000

Altres

Infants atesos (x100)

Ingressos 2020

1.269.159€

Família

Població de ref

Proporció d’infants atesos al CDIAP en relació a la població
de referència (infants de 0-6 anys) als diferents districtes
de la ciutat (dades de l’any 2017). El gràfic permet la comparació inter-districtes.
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Evolució en els darrers 3 anys de l’aportació de derivacions
al CDIAP des de diferents àmbits, professionals i generals.

Diagnòstics generals sobre nous casos atesos per any (2013-2020)
30%

proporció de casos
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Evolució dels diagnòstics generals dels infants atesos al CDIAP al llarg dels darrers 8 anys d’atenció clínica. És remarcable els tres grups de diagnòstics clarament definits pel que respecta a la seva freqüència de presentació.

Excedent cooperatiu

56.086€
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Destaquem
de l’any
Registrem els
nous Estatuts

Al gener d’aquest any 2020, hem aprovat els nous Estatuts
de la Cooperativa, per tal d’adaptar-los a la Llei 12/2015 de
Cooperatives de Catalunya. Ha estat la oportunitat reflexionar i debatre entre les persones sòcies, i definir els signes
d’identitat de la nostre cooperativa:
- Iniciativa social i sense afany de lucre
- Ampliació de l’objecte social, que contempla no
només la prestació del servei de CDIAP, sinó que
obre la possibilitat de dedicació a diferents serveis
i activitats adreçats a les persones, preferentment
a la infància i a les famílies.

- Reformulació de la missió, visió i valors de la
cooperativa per dimensionar-los cap el nostre
entorn comunitari més proper i reforçar els
principis cooperatius que ens animen en la feina
compartida.
- Incorporar la perspectiva de gènere en el contingut, apuntant una irrenunciable línia de treball a
partir d’ara.
També hem re-formulat la política d’incorporació de persones sòcies, amb l’ajust de les condicions i els compromisos
necessaris per reactivar la dinàmica de la cooperativa, tot
garantint la viabilitat econòmica.
Aquestes actualitzacions normatives ens han de permetre
impulsar nous projectes d’actuació, coherents amb una
Economia Social i Solidària

Canviem de nom i estrenem imatge gràfica
El canvi de nom sorgeix a partir d’un procés de transformació intern i a la necessitat de marcar un punt d’inflexió
en la història de la nostra cooperativa, però sense perdre
els nostres orígens. La nostra essència com a Baula queda
i perdurarà, per nosaltres és important el reconeixement
de totes les persones que al llarg dels anys han destinat
energia i esforços a aquest projecte col·lectiu.
La cooperativa es va constituir fa 37 anys, amb el nom de
“Baula, CDIAP de l’Hospitalet”, amb l’objectiu de gestionar
el servei públic del CDIAP (Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç) de la ciutat de l’Hospitalet
de Llobregat. D’aleshores ençà hem crescut de forma
exponencial, en nombre d’infants atesos i en nombre de
professionals que integren l’equip.
Des d’un inici s’ha buscat sempre l’excel·lència, tant en la
gestió del CDIAP, com en el servei que s’ofereix pels infants
i les seves famílies de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat,
i així ho continuarem fent. Continuarem implicats en el
treball en xarxa (tan important avui), amb els projectes
comunitaris de la nostra ciutat, en la formació continuada,
i en l’alta especialització de l’equip de Baulacreix.

Però, especialment aquests darrers anys, hem après a
caminar de forma més sòlida com a cooperativa i volem
continuar fomentant l’evolució i la transformació de
Baulacreix.
Tenim ganes i comencem a caminar amb nous projectes
de docència. A partir de la formació continuada i l’alta
especialització en petita infància i atenció precoç, fem un
pas més i esdevenim docents. Els gairebé 40 anys de trajectòria i els grans professionals que configuren el nostre
equip ens validen.
A més a més, la consolidació en el funcionament cooperatiu d’aquests darrers anys, s’ha traduït en una major
implicació en el teixit cooperatiu del nostre país.
Així doncs, avui us presentem Baulacreix, cooperativa al
servei de les persones, i la nostra nova imatge gràfica.
Podreu trobar més detall i ens podreu conèixer una mica
més a fons, també a la renovada pàgina web: www.baulacreix.cat. Així doncs us esperem ben aviat i restem a la
vostra disposició pel que calgui.
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Gestió Responsable
Cooperativisme.
Compromesos amb
el canvi.
Estem decidits a posar en pràctica la convicció dels nostres
valors. Això vol dir, entre d’altres, que apostem per la intercooperació i per treballar amb col·laboradors que apostin
per l’economia desvinculada d’objectius mercantils.
- Tenim contractat el servei de consum d’energia
amb Som Energia, una cooperativa amb seu a
Girona, que té per objectiu comercialitzar i produir
energia verda sense ànim de lucre.
- Hem contractat el servei d’assegurances amb
Arç Cooperativa, una corredoria d’assegurances
especialitzada en el sector de l’economia social
i solidària, el món associatiu, i les energies
renovables.
- Formem part del col·lectiu Pam a Pam de
l’Hospitalet, una eina de l’Economia Solidària que
apropa la oferta de productes i serveis d’iniciativa
social als ciutadans i consumidors.

Petjada ecològica. Reducció de consums i canvi de
comportaments.
- Amb l’objectiu de reduir el consum de paper i de
tòners d’impressores, vam establir un inici de canvi
cultural, que passava per reduir els nivells totals
d’impressió de documents, i reduir a l’imprescindible la impressió a color. En qüestió de dos anys
hem reduït el 30% el consum global de paper i de
volum de toners de color.
- Vam invertir a mitjans d’any en la instal·lació de
sistemes d’osmosi als dos centres de treball, per
tal de reduir el consum d’ampolles d’aigua de plàstic. Això vol dir que, en un any, amb una plantilla de
27 persones, segons un estudi propi, generarem un
estalvi potencial de 3.000 ampolles de plàstic de
1,5 litres. Transformat en palets, vol dir que serem
capaços de deixar de consumir 6,61 palets plens
d’ampolles d’aigua de 1,5 litres.

Xarxa de
relacions
institucionals
Organismes de
l’administració
pública
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Àrea d’Equitat,
Drets socials i Recursos humans.
Baulacreix desenvolupa la seva activitat principal a
L’Hospitalet de Llobregat i manté una relació estreta amb
l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans i l’Àrea
d’Educació, Esports i Joventut, per tal de detectar necessitats entre la població infantil i impulsar projectes per
donar-hi resposta.

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies. Direcció General de l’Autonomia
Personal i la Discapacitat.
Baulacreix té una estreta relació amb el Departament
Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de
Catalunya motivada per la seva activitat principal en la
gestió del CDIAP de la ciutat de l’Hospitalet.
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Agraïments

Plataformes de
representativitat en
les que participem

UCCAP (Unió Catalana de Centres
d’Atenció Precoç); és la Federació de
la majoria de CDIAPs de Catalunya.
Actua com a representant del Sector
davant de les administracions públiques i institucions en general i vetlla
per la qualitat assistencial i la gestió
amb criteris comuns dels Centres.
Baulacreix estem presents a la Junta
Directiva de la UCCAP des de la seva
constitució. Aquest any 2020, hem
estat escollits en les eleccions realitzades per continuar formant part. El
gerent de Baulacreix ocupa el càrrec
de Tresorer de la Federació.

ACAP (Associació Catalana d’Atenció Precoç), és l’entitat que agrupa
als professionals que es dediquen a
l’Atenció Precoç. Dins de l’Associació
funcionen diferents grups de treball
segons les disciplines professionals.
Baulacreix està present, de forma
activa, en els grups de fisioteràpia,
treball social i psicomotricistes.

FCTC (Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya) i Sectorial
d’Iniciativa Social. Baulacreix és sòcia
de la Federació de Cooperatives
de Catalunya. I des del 2016, participem en la Comissió de Gestió de
la Sectorial d’Iniciativa Social, que
representa a les cooperatives sense
afany de lucre que treballen amb
persones, per la inclusió i la cohesió
social, especialment dels col.lectius
més vulnerables de la societat.

Volem expressar el nostre agraïment com a organització
a varies entitats amb les que hem col.laborat aquest any
i que ens han permès articular i dinamitzar els nostres
recursos per assolir una major eficàcia:
La Tremenda
Amb aquesta cooperativa, hem consolidat el canvi de
nom de Baulacreix amb el disseny de la nova imatge gràfica i la construcció de la pàgina web. Agraïm a tot l’equip
(especial reconeixement a Bàrbara Branco) l’alt grau de
professionalitat que han mostrat.
Tàndem Social
De la mà d’en Jaume Oller i la seva consultoria estratègica,
hem treballat per elaborar una proposta de reestructuració
retributiva, organitzativa i societària per encarar el futur de
creixement que ens hem proposat.

Innobaix
És l’Agència per a la Innovació i el Coneixement del Baix
Llobregat i L’Hospitalet, amb qui hem pogut impulsar els
canvis interns necessaris per a generar nous projectes a
partir de les circumstàncies de la pandèmia.
Fundació Seira
Amb col.laboració amb la FCTC, va impulsar el programa
formatiu “Learning to grow coop” per al desenvolupament
del pla de creixement de la nostra cooperativa, durant el
període setembre 2019-març 2020, i en el qual hi vam
participar.
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