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1. Presentació

Carta del president
de la cooperativa
L’any 2021 començà amb l’estrena de la nova
pàgina web de la cooperativa amb la finalitat de mostrar,
en format digital, qui som, què fem i què volem ser,
així com anunciar i fer visible la transformació gestada
durant l’any anterior. Al llarg d’aquest any, els dos eixos
principals que han guiat la nostra acció han estat el compromís amb la gestió del CDIAP de l’Hospitalet i l’obertura
a nous projectes relacionats amb l’atenció a la infància i
a les famílies. En un context social encara intensament

afectat per la pandèmia de la COVID-19, hem constatat
l’increment important de demandes al servei del CDIAP.
Moltes famílies s’han vist marcades per unes condicions
laborals i econòmiques precàries que els han provocat
aïllament social, desconnexió emocional, sensació d’incertesa envers el futur i frustració vital. Unes condicions
que han arribat a afectar de forma severa la salut mental
de la ciutadania. En aquest context, les experiències de
les maternitats són viscudes amb desorientació, inèrcia i
soledat, i afecten no únicament les mares, sinó també els
infants petits.
Els CDIAPs hem vist congelades, durant tot
l’any 2021, les hores d’atenció i el preu de la tarifa de
concertació amb l’administració. El resultat ha estat un
augment de la pressió assistencial sobre els professionals i una disminució de la ratio de visites als usuaris.
Hem treballat amb constància i responsabilitat per donar
resposta a aquesta situació i hem reactivat i incrementat
les activitats de prevenció i treball comunitari. Continuem
essent essencials. Malgrat les circumstàncies exposades, continuem obrint camins i eines útils per a les
famílies amb infants de 0 a 6 anys. Enguany estrenem
un ambiciós projecte d’intercooperació, que ha rebut
el suport d’una subvenció econòmica per a Projectes
Singulars de la Direcció General d’Economia Social de la
Generalitat de Catalunya. De la mà d’altres dues cooperatives del nostre sector, Deltacoop i Magroc, impulsem
la creació de l’aplicació mòbil TreasureFamilyApp, amb
continguts digitals dirigits a promoure el desenvolupament infantil a partir de propostes de joc vivencials,
corporals i relacionals. Amb la finalitat d’usar la tecnologia per humanitzar la criança, el projecte compta amb la
participació tecnològica de Jamgo, sccl i audiovisual de
Claraboia, sccl. Volem que sigui una fórmula innovadora
per arribar a tota la població, més enllà del servei assistencial públic. Alhora, hem posat en marxa el programa
Peücs, un dispositiu preventiu d’acompanyament, per
via telemàtica i presencial, adreçat, des de la normalitat
i naturalitat de la criança, a famílies amb nadons de 0 a
4 mesos. En col.laboració amb totes les Àrees de Salut
de l’Hospitalet de Llobregat i finançat per l’Obra Social “la
Caixa” de l’Hospitalet.
Continuem apostant per la formació a nivell intern
dels treballadors vinculats a la cooperativa i també en
relació amb les diferents activitats dirigides a estudiants

i professionals de l’àmbit educatiu. Destaquem la col.
laboració iniciada amb l’Institut Superior d’Estudis en
Psicologia (ISEP), així com amb el Govern de Canàries,
amb la voluntat de transmetre la nostra experiència
organitzativa i clínica en el servei d’atenció als infants
amb trastorns del desenvolupament. Ens renovem
organitzativament i creixem com a cooperativa, amb la
incorporació de dues noves sòcies. Fruit del treball intern
realitzat durant l’any passat, s’ha reactivat la dinàmica
societària, amb la creació de Comissions de treball sobre
Sostenibilitat Ambiental, Igualtat i perspectiva de Gènere
i Participació. Tanmateix, al mes de desembre s’ha produit el relleu en la Direcció Tècnica de l’organització, de
manera que Lucía Sánchez, després de 10 anys de bona
feina i servei, ha passat el testimoni a Georgina Díaz,
que assumeix la responsabilitat en un moment complex, alhora que il·lusionant. Moltes gràcies a les dues i
molta força. Implicats i compromesos en les federacions
del sector, al llarg del 2021 hem continuat formant part
de la Junta de la Unió Catalana de Centres d’Atenció
Precoç (UCCAP), treballant per la consistència del sector
i com a interlocutors amb l’administració pública. També
hem continuat formant part de la Comissió de Gestió
de la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya, per tal de potenciar el valor social que les cooperatives aportem.
Un agraïment sincer a totes les persones de l’equip
per la vostra entrega i responsabilitat. Ha estat un plaer
treballar plegats aquest 2021 i sentir la vostra voluntat de
créixer!
Eduard Díaz Cubillo
President de Baulacreix, sccl

5

6

Situació actual de l’Atenció
Precoç a Catalunya

La nostra societat continua vivint immersa en un
canvi permanent i els esdeveniments se succeeixen a
un ritme molt ràpid. Ningú no podia predir, l’any 2020,
l’arribada d’una pandèmia mundial. La societat, en
conjunt, no estava preparada per fer front a la magnitud
dels esdeveniments derivats de la crisi sociosanitària
de la COVID-19: dificultats econòmiques, socials, de
salut i emocionals que afecten gran part de la població.
El moment actual ens serveix per reflexionar i extreure
algunes conclusions a fi de garantir una millora de servei
i fer front a la nova realitat que es va configurant arran
d’aquesta pandèmia. Un cop iniciada l’activitat presencial al CDIAP, hem observat un increment sostingut
en les demandes que arriben al servei. Aquest no és
un cas particular del nostre centre, sinó que, segons les
dades reflectides a l’Informe Anàlisi de Situació: Atenció
Precoç 2020/2021, elaborat per la UCCAP, és una
tendència generalitzada a tota la xarxa d’atenció precoç
catalana. El creixement de demandes suposa:
– Augment del temps d’espera per iniciar la valoració i/o tractaments.
– Reducció de les freqüències assistencials.
– Afectació en les tasques preventives i de
detecció.
– Priorització forçosa dels casos a atendre segons
els criteris recollits al Decret d’Atenció Precoç.
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Aquesta situació evidencia una manca de recursos
públics per fer front a l’agreujament dels trastorns
del desenvolupament, que requereixen enfocaments
interdisciplinaris i integrals, ja que comporten el risc de
convertir-se en trastorns mentals més greus i amb pitjor
pronòstic. En el moment actual, els tres grans reptes
de futur per garantir una atenció de qualitat als infants
atesos al CDIAP són:
– Des de l’administració, dotació dels recursos
necessaris per cobrir la demanda d’atenció amb
suficiència i qualitat.
– Disminució de l’excessiva pressió assistencial
que pateix l’atenció precoç a Catalunya per aconseguir una qualitat més alta del servei.
– Progressió en la qualitat de l’atenció, que fomenti
oportunitats de creixement professional i humà amb
condicions laborals adequades.
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2. 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,
té com a activitat principal la gestió del Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat, un servei de titularitat pública,
així com de diversos programes formatius que amplien la
mirada sobre l’atenció a la infància i a la família. La prestació d’un servei d’atenció precoç de qualitat ha estat
una prioritat per a nosaltres, i ho avalem amb la certificació per TÜV Saarland Certification, que garanteix que
el nostre Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) segueix la
norma internacional ISO 9001/2015. La nostra missió és
treballar 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.
Baulacreix vol ser un servei referent de ciutat i donar
respostes a les necessitats detectades en l’àmbit de
l’atenció a les persones dins del nostre territori. A partir
de la nostra experiència clínica, generem nous projectes
preventius, terapèutics, educatius i formatius en relació
amb l’atenció a la infància i participem en activitats de
recerca i investigació. Ens organitzem segons els valors i
principis propis del cooperativisme de Catalunya: adhesió
voluntària i oberta, gestió democràtica i autònoma,
implicació econòmica, intercooperació, responsabilitat
social, equitat i solidaritat.

Organització i empresa.
Relleu de la Direcció
tecnicoclínica de Baulacreix.
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En aquest any 2021 ens hem continuat adaptant
als efectes de la pandèmia de la COVID-19, sense
aturar-nos i reformulant les dificultats cap a noves oportunitats. L’equip de Baulacreix ha participat en programes
de docència, formació i projectes innovadors de futur.
Durant el mes d’abril de 2021, s’ha produït el relleu de les
dues coordinadores de centres: Georgina Díaz i Iolanda
Pujals, a les quals agraïm tota la tasca realitzada, amb
eficàcia i professionalitat, en el temps tan difícil que ens
ha tocat viure. En el seu lloc, comptem actualment amb
Núria Molas com a coordinadora del centre sud, i amb
Alicia Gómez del centre nord. Totes dues estan mostrant
la seva responsabilitat i compromís amb les noves
funcions assignades. Vull aprofitar aquest espai per acomiadar-me com a directora tècnica, després de 7 anys
de dedicació i més de 10 anys formant part de l’equip
directiu de Baulacreix. Ha estat un recorregut enriquidor
que m’ha permès créixer professionalment i personalment. Agraeixo el vostre suport al llarg d’aquests anys i
el treball compartit amb els diferents equips de professionals, equips directius, col·laboradors i altres agents
de la xarxa. A tots aquells amb qui hem coincidit i teixit
lligams entre les nostres entitats amb professionalitat i
integrant mirades, gràcies. Continuo a Baulacreix com
a terapeuta, amb la tranquil·litat d’haver pogut dur a
terme un bon relleu amb Georgina Díaz, que ocupa la
direcció tècnica de Baulacreix, des de gener de 2022.

Georgina Díaz, a més de tenir una gran formació i experiència clínica, ha ocupat al llarg d’aquests anys funcions
de responsabilitat i gestió organitzativa a Baulacreix i,
de ben segur, donarà continuïtat a les línies de futur que
s’han treballat darrerament i en les quals també hi ha
estat implicada. Finalment, vull agrair tota aquesta etapa
viscuda i compartida amb l’equip de professionals de
Baulacreix, estic molt feliç del punt on ens trobem i, per
damunt de tot, de l’equip de persones que el configuren
en aquests moments: diverses, diferents, humanes i
compromeses amb els valors de l’entitat. Per descomptat, moltes gràcies a les famílies i als infants a qui tenim
l’oportunitat d’atendre, per tot allò que ens aporten i amb
els quals aprenem cada dia.
Lucía Sánchez Hernando
Directora Tècnica Baulacreix
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Comissions de treball societari
Durant el 2021 hem reactivat el treball societari de la cooperativa. Ens hem organitzat en diferents comissions per treballar la
sostenibilitat mediambiental, la igualtat de gènere i l’enxarxament
amb altres cooperatives.

Sostenibilitat ambiental
En els darrers anys, hem anat prenent consciència que la
protecció i la cura del medi ambient és una necessitat ineludible. Considerem que la responsabilitat de les organitzacions
per minimitzar el seu impacte hauria de ser una prioritat. Des de
la cooperativa Baulacreix, volem actuar en conseqüència i, per
tant, seguint amb la línia de gestió responsable, aspirem a ser
una entitat compromesa amb el nostre entorn i el medi ambient.
Pretenem impulsar una política de sostenibilitat en relació
amb la nostra activitat, amb l’objectiu de reforçar i dur a terme
pràctiques de prevenció de residus i consum responsable. Volem
evitar la generació de residus, minimitzar costos i adoptar pràctiques respectuoses. Per tal de garantir el correcte desplegament
d’aquesta política, hem dissenyat un pla d’acció i l’hem fet extensiu
a tot l’equip de professionals (constituït per vint-i-cinc persones de
diferents disciplines), amb la voluntat que tothom el senti com a
propi i l’integri dins la seva activitat professional. A fi de reflexionar
sobre el pla i concretar les accions, hem rebut assessorament
i suport, en la revisió del contingut del pla i la seva difusió, de
Rezero, Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum
Responsable. Des de la comissió s’ha iniciat el desenvolupament
de línies d’actuació per promoure el consum responsable i l’ús
de materials i productes més sostenibles. S’ha elaborat una guia
verda per a la compra de material terapèutic i d’oficina, a la qual
hem incorporat criteris de sostenibilitat en l’elecció dels proveïdors.
Amb la finalitat de cuidar i donar més ús al nostre espai verd, s’ha
dissenyat un circuit/recorregut sensorial amb materials naturals
per desenvolupar activitats terapèutiques que es realitzarà al llarg
de l’any vinent. L’objectiu de la comissió és treballar per la millora i
el benestar de les nostres actuacions des del punt de vista mediambiental. Volem prioritzar la sensibilització i comunicació de la
nostra política a tot l’equip. Sabem que l’actuació de cadascun de
nosaltres és important.
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Igualtat de gènere
La responsabilitat social interna
engloba tots els aspectes relacionats
amb les persones que treballen a
l’empresa: condicions laborals, diversitat, igualtat de gènere, conciliació,
prevenció de riscos laborals, síndromes psicosocials i drets humans.
La Comissió per a la igualtat de
Gènere té per objectiu principal que
la nostra cooperativa quedi lliure de
discriminació sexista i garanteixi a
totes les persones, i especialment a
les dones, l’exercici dels seus drets
laborals, inclòs el dret a la igualtat.
Durant aquest any, s’ha reflexionat
sobre quin és el millor model a
seguir i quines són les properes
passes per assolir les mesures
d’igualtat necessàries a l’entitat, per
erradicar la desigualtat de gènere en
l’àmbit laboral. Després d’aquesta
primera fase de reflexió i diagnosi,
durant l’any vinent ens emplacem
a crear un protocol d’actuació i un
sistema d’avaluació que vetlli per
l’acompliment dels objectius que ens
formulem.

Espai de trobada
cooperatiu
Aquesta comissió té per
objectiu fomentar la participació
de la nostra cooperativa en espais
de trobada amb diferents cooperatives d’àmbit català, tant sectorials
com territorials i d’iniciativa social.

Considerem que són importants les
aliances i relacions de confiança
per tal de possibilitar oportunitats
d’intercooperació, compartir recursos i generar sinergies de canvi,
creixement i transformació de la
nostra societat.

Professionals
amb compromís
L’equip de Baulacreix està compromès amb els infants i les famílies
amb les quals treballem quotidianament. També amb la comunitat i el
teixit associatiu de proximitat, 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.

Un equip vocacional
L’objectiu és col·locar les
persones al centre, sigui l’equip
professional, la comunitat de col·laboradors i docència, així com els
infants i les seves famílies.
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Enguany seguim experimentant un augment en el volum de casos i un agreujament de la simptomatologia dels infants,
fruit d’una situació social, econòmica i
personal complexa i de molta vulnerabilitat. Nosaltres, com a equip de professionals del CDIAP, hem estat al costat
d’aquestes famílies per escoltar-les,
acompanyar-les i ajudar-les en allò que
tenim al nostre abast. Sentim que molts
infants i famílies han trobat en nosaltres
un espai i un respir de suport per sostenir
les seves angoixes. Un equip format per
professionals de la psicologia, la psicomotricitat, la fisioteràpia, la logopèdia,
la neuropediatria i el treball social amb
vocació de servei públic i humà. questa
situació tan complexa també ha tingut un
impacte important dins del nostre equip,
dificultant encara més una tasca ja difícil
com és la de la conciliació familiar. Malgrat això, hem unit forces per continuar
donant resposta a les necessitats de les
famílies, amb esforç, dedicació i creativitat; ingredients que ens fan de trampolí
per mirar el futur amb la il·lusió de nous
projectes. Hem crescut com a equip i com
a cooperativa, ajustant-nos a les circumstàncies actuals per continuar creixent i
construint un projecte de futur.
Marta Reig
Logopeda de Baulacreix
Jose Cerro
Psicòleg de Baulacreix
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3. Què fem
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, que forma part de la xarxa de CDIAPs
del Departament de Drets Socials 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 interdisciplinar 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,
entre d’altres) com a través de la col·laboració amb altres
professionals externs (supervisió clínica, monogràfics,
etc.). 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, així com els interpersonals i socials i els
relacionats amb el seu propi entorn (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
• 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 en el municipi:
– Educació: escoles bressol, escoles públiques i
privades d’educació infantil i educació primària; en
coordinació a partir de l’EAP i dels serveis psicopedagògics propis de les escoles, serveis educatius de
l’Ajuntament.
– Salut: els CAP de cada districte de la ciutat i
hospitals de referència.
– Serveis Socials: les Unitats Bàsiques d’Atenció
Primària de cada districte.
– Serveis de Lleure i Espais Familiars.
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Dades assistencials i
clíniques
L’activitat assistencial del
CDIAP de Baulacreix es desenvolupa de forma exclusiva al municipi
de L’Hospitalet de Llobregat. El
CDIAP disposa de dos centres per

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. És
important recordar les especials
característiques demogràfiques
de L’Hospitalet de Llobregat: una
població amb 264.657 habitants, dels
quals 16.179 són infants amb edats

compreses entre els 0 i el 6 anys, i
una alta de població, estimada en
21.343,3 hab./km², segons dades de
l’any 2021 de Idescat. L’Hospitalet
és la segona ciutat més densament
poblada de tot Catalunya, de tot
Espanya i de tot Europa, amb una
especial pressió a La Florida-Les
Planes i a Collblanc-Torrassa.
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Formació i docència
L’equip de professionals de Baulacreix ha acumulat una gran
expertesa durant els gairebé quaranta anys de trajectòria de la
cooperativa. Amb aquest bagatge, creiem molt necessari integrar
l’activitat assistencial amb la de recerca i 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. Per donar l’oportunitat a professionals
i famílies de continuar formant-se des de casa, amb la voluntat de
reduir el contacte social i contribuir a frenar la pandèmia, la formació al llarg del 2021 ha estat majoritàriament en format on-line.
Alguns exemples són:
Formació per a famílies
– El desenvolupament dels infants de zero a vint-i-quatre
mesos.
– L’alimentació.
– Infància i pandèmia.
– Taller per al desenvolupament de l’Autoestima dels infants.
– CICLE DE XERRADES per commemorar el dia internacional
de les persones amb discapacitat.
Formació per a professionals
– Els Dols invisibles en l’etapa perinatal i primers anys de
vida.
– 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.
– L’infant i el vincle.
– Seminari sobre la tècnica i metodologia d’observació a
l’aula de l’escola bressol.
– Sessions clíniques de formació continuada PEDIATRIA
- CDIAP.
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Docència en el curs: abordaje
integral en atención temprana
Entre d’altres participacions com a docents durant
l’any 2021, destaquem la realitzada en el curs “Abordaje
integral en atención temprana”, amb la complicitat i
confiança de Miguel Llorca Linares, professor de la
Universidad de La Laguna. Aquesta iniciativa formativa
ve impulsada por la Dirección general de Dependencia
y Discapacidad del Gobierno de Canarias a travès de
la Escuela de Servicios Sociosanitarios y Sociales de
Canarias. Es tracta del primer curs dirigit a procurar una
formació integral especialitzada en matèria d’atenció
temprana als terapeutes. Tot i que a la Comunitat
Autònoma de Canàries es duien a terme valoracions
i intervencions en menors amb necessitats d’atenció temprana, no és fins el 2017 que es comença a treballar per
normalitzar aquesta disciplina de manera conjunta entre
les conselleries competents en matèria sanitària, educativa i social, fet que ha permès realitzar un treball amb
criteris ben definits des de totes les disciplines implicades. L’any 2019 es publica la Ley de Atención Temprana.
L’any 2020 comencen a funcionar dues Unidades de
Atención Temprana (UAT): una a Tenerife i l’altra a Gran
Canaria. L’any 2021 s’incorpora la UAT a Fuerteventura
i es comencen a preparar per a la seva incorporació
les UATs a La Palma, Lanzarote, La Gomera i El Hierro,
respectivament. El curs impartit amb una metodologia

on-line asincrònica ha anat dirigit als professionals que
opten a formar part de les UAT. Els objectius d’aquest
curs eren facilitar el treball precoç amb nens de 0 a 6
anys i comptar amb una formació interdisciplinar dels
professionals de les Unidades de Atención Temprana
(UAT):
– Conèixer els fonaments de les diferents disciplines de l’Atenció Precoç.
– Desenvolupar habilitats d’interrelació i treball
col·laboratiu.
– Identificar signes d’alarma en el desenvolupament precoç dels infants.
– Desenvolupar una actitud empàtica amb les
necessitats dels infants i la demanda i dificultats de
la seva família.
En el curs es van inscriure més de 50 professionals, entre els quals personal d’entitats del Tercer
Sector i de la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de
Canàries, entre d’altres. Els alumnes, a l’enquesta final,
van valorar la formació amb puntuacions excel·lents.

Pràctica clínica assistencial
A finals del 2021, reprenem el 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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Nou projecte
terapèutic:
PEÜCS, Grup
d’acompanyament
per a mares i pares
amb nadons
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Des de Baulacreix hem posat en marxa grups
d’acompanyament terapèutic per a famílies amb nadons
entre 0 i 4 mesos de vida, amb l’objectiu d’oferir-los
una via d’acompanyament, suport i contenció a la nova
situació. Sabem que el naixement d’un nadó canvia
totalment la vida de la família. La nova situació genera
sentiments molt intensos i, com a experts en aquest
camp, coneixem la importància dels primers vincles
amb el nadó. Arran de la pandèmia de la COVID-19, hem
detectat diferents situacions de famílies que acabaven de
tenir un nadó i que se sentien aïllades, angoixades i sense
recursos. Disposaven de menys suport de la família
extensa, es trobaven més aïllades a nivell social, sentien
por i acumulaven molts dubtes i inseguretats davant de
com actuar amb l’arribada del nadó a la llar. Els objectius
d’aquest grup d’acompanyament han estat:
– Facilitar un espai de trobada i d’intercanvi on
pares i mares puguin compartir les seves vivències i
experiències.
– Oferir atenció al nadó i a la seva família per tal
d’afavorir els primers vincles psicoafectius.
– Reforçar una percepció positiva de les funcions
maternals i parentals i de les seves competències.
– Oferir suport, recursos i informació des de
diferents disciplines (neuropediatria, fisioteràpia i
treball social) i serveis de la zona (espais familiars i
escoles bressol).
Cada grup ha estat estructurat en 6 sessions de 90
minuts, de periodicitat setmanal i format presencial o
telemàtic. Els destinataris han estat les famílies residents
a l’Hospitalet de Llobregat. L’activitat no ha representat
cap cost econòmic per a les famílies, ja que ha estat
finançada per l’Obra Social “la Caixa” de l’Hospitalet.
Hem fet difusió del projecte contactant amb 43 serveis
públics de la ciutat (CAPS, Escoles Bressol, serveis
socials, Hospital/ASSIR, EAP, CAID, Centres Privats..)

i mitjançant els nostres canals de difusió principals:
Instagram, web de Baulacreix i mailing professional. La
resposta dels serveis ha estat favorable i ha generat gran
interès entre els professionals dels diferents sectors.
Durant el període comprès entre març i desembre del
2021, hem engegat tres grups preventius per a mares,
pares i nadons. La majoria de famílies han valorat
positivament el grup, com un espai per intercanviar
experiències, dubtes, inquietuds i sentir-se acompanyats. La satisfacció pels resultats obtinguts en la
posada en pràctica del projecte Peücs, que constata la
necessitat social i la satisfacció de les famílies participants, ens encoratja i motiva a tirar endavant nous
projectes en aquesta línea amb la finalitat de continuar
atenent les famílies de l’Hospitalet de Llobregat.
Georgina Díaz
Psicòloga i Psicoterapeuta
Núria Molas
Psicòloga i Psicoterapeuta.
Coordinadora del Centre Sud del CDIAP
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Col.laboracions amb
la ciutat de
l’Hospitalet
de Llobregat
Des de Baulacreix participem
en el teixit associatiu, educatiu i
cultural de la ciutat perquè entenem
la cultura com a un element generador de vincles entre les persones.
Establim ponts i aliances amb altres
institucions de la ciutat, per tal
d’incentivar sinergies enriquidores
per als infants i joves de la ciutat de
l’Hospitalet.

L’Escola Superior d’Art i Disseny
Serra i Abella
www.serraiabella.cat
L’Escola Superior d’Art i
Disseny Serra i Abella i Baulacreix
han signat un conveni de col·laboració que neix amb un doble
objectiu: estrènyer la cooperació
entre entitats de la ciutat i sensibilitzar la infància i les seves famílies
a partir de les arts plàstiques. L’any
2021 l’alumnat de quart del cicle
superior d’il·lustració va realitzar, dins
del programa docent, un concurs de
propostes per tal d’implementar un
projecte artístic a l’espai de recepció
del centre de l’Avinguda del Carrilet
de la cooperativa. Es van rebre fins a
17 propostes. Mitjançant un procés
participatiu de tots els professionals,
es va escollir la proposta guanyadora. Durant el període estiuenc, es
va aprofitar la baixada de la intensitat
del servei per dur a terme tota la
tasca d’implementació. Es valora
molt positivament l’acció i agraïm la
bona predisposició d’Àngels Franch,
directora de l’escola, i d’Isabel
Codina i Gemma Lorenz, professores implicades en el projecte.
Isabel Codina contesta unes breus

preguntes sobre l’experiència:
Del projecte, que t’agradaria
destacar?
Per a nosaltres és un projecte
molt interessant perquè és una
col·laboració amb una entitat que
es troba molt a prop de l’escola i
que desconeixíem. Per altra banda,
de seguida ens vam posar d’acord
amb la manera en què s’havia de
dur a terme. Va ser un projecte molt
engrescador per als alumnes perquè
el treball guanyador s’havia de
realitzar en un espai real.
Quins reptes heu hagut de
superar per portar-lo a terme?
El primer repte va ser encabir-ho
en la programació del curs i trobar el
grup que millor podia participar en la
proposta que ens va fer Baulacreix.
La Gemma Lorenz havia de fer
l’activitat “Aplicació de la Il·lustració
a un espai” en el mòdul de projectes
i encaixava perfectament amb la
proposta.
Quina escena o moment
divertit o anècdota destacaries?
El moment més interessant va
ser quan l’alumna guanyadora del
projecte va haver de realitzar-lo in
situ.
Isabel Codina
Coordinadora pedagògica
Escola Superior d’Art i Disseny
Serra i Abella
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jugar a través del gaudi dels infants.
Per altra banda, la mirada de la
fisioterapeuta, clau per ajudar en la
seva part terapèutica i poder seguir
creixent sanament.
Quins reptes heu hagut de
superar per portar-lo a terme?
El fet de trobar un espai adequat, on les famílies s’avinguin a
arribar-hi i acostumar-se a conèixer
un lloc nou, establint noves rutines
d’assistència a les sessions.

L’Escola Municipal de Música
Centre de les Arts
www.centredelesartsl-h.cat
El mes de gener de 2021, vam
iniciar el projecte Ressonant amb
els més xics, un projecte creat i
compartit amb l’EMMCA L’Escola
Municipal de Música - Centre de les
Arts, amb la col.laboració de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Eugènia Tort,
professora de l’EMMCA i especialista
en pedagogia artística i musical en
la primera infància, contesta unes
breus preguntes sobre l’experiència
del grup.
Del projecte, què t’agradaria
destacar?
El fet que es posen en valor
dues eines professionals conjuntament, que sumen i es coordinen
per afavorir el desenvolupament
d’aquests infants. Per una banda, la
mirada pedagògica artística, on es
fan tot de propostes per estimular i

Quina escena o moment
divertit o anècdota destacaries?
N’hi ha molts!! Però, sobretot,
destacaria l’alegria amb què infants
i famílies viuen els moments d’aprenentatge i les emocions compartides
que es generen a les sessions.
Us plantegeu algun canvi o
modificació de cara a pròximes
edicions?
La idea del projecte és anar
millorant i sempre revisar-nos per
fer les modificacions que calgui
per aconseguir el màxim per a les
famílies i que en puguin gaudir com
més, millor!
Eugènia Tort
Professora
Escola Municipal de Música
Centre de les Arts
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4. Destacat
de l’any

Organismes de l’administració pública

Iniciem un projecte d’intercooperació: TreaSureFamilyAPP
TreaSureFamilyAPP és una iniciativa pionera que
oferirà al mercat una aplicació mòbil per donar resposta
a les necessitats de les famílies amb infants en l’etapa
de 0 a 6 anys. Encara desconeixem l’abast de l’impacte
que tindrà la pandèmia a llarg termini, però sí que sabem
que els nadons, els infants petits i els adolescents són
col·lectius especialment vulnerables a situacions de
catàstrofe (com per exemple els desastres naturals) i
que les situacions de crisi suposen una amenaça per a la
salut mental infantil (Lay et al., 2017). En aquest període,
com a especialistes, hem detectat diferents situacions
de difícil gestió emocional en famílies que acaben de
tenir un nadó o amb fills i filles petites a càrrec, ja que se
senten aïllades, angoixades i sense recursos. Problemes
emocionals que no van aparèixer en un primer moment
de la pandèmia, han emergit en el període de postconfinament, quan s’ha recuperat una certa rutina, però
persisteix el sentiment d’incertesa i impredictibilitat.
Per fer front a aquestes situacions de gran patiment i
desajust, com a professionals amb experiència en salut
mental hem de qüestionar-nos els models actuals, dissenyar plans d’actuació i recursos, tenint en compte com
s’estan organitzant i estructurant les comunitats i concretament les famílies. Acompanyar en el procés de criança
d’una forma real i efectiva és el nostre principal objectiu
en el disseny de TreaSureFamilyAPP. Baulacreix, CDIAP

5. Xarxa de
relacions
institucionals

Delta i CDIAP Magroc impulsem aquest projecte d’intercooperació conjuntament amb Claraboia i Jamgo, en el
marc de la convocatòria dels Projectes Singulars del
Programa d’Economia Social del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

CRÉIXER JUGANT

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 Drets
Socials.
Baulacreix té una estreta relació amb el
Departament de Drets Socials 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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Plataformes de representativitat
en les quals participem

6. Certificació
Acreditació TÜV
Saarland Certification

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. L’any 2021
vam continuar formant-ne part. El
gerent de Baulacreix ocupa el càrrec
de Tresorer de l’entitat.

ACAP (Associació Catalana d’Atenció Precoç) és l’entitat que agrupa
els 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. 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.

L’any 2021 ha estat marcat per l’alta pressió assistencial que va iniciar-se en el darrer trimestre del 2020
i el seguiment de l’evolució de la pandèmia. No obstant
això, hem intentat que el sistema de gestió de qualitat
pogués afavorir l’anàlisi i la planificació per millorar la
nostra tasca.
Pel que fa als aspectes més assistencials, l’increment de la demanda i la gravetat dels casos ha marcat el
treball terapèutic i el seu anàlisi. Hem intentat fer-hi front
creant espais de debat, acompanyament i presa de decisions. Hem posat en marxa contactes amb els agents
derivadors, treball en grups de tractament o prevenció.
Malgrat aquestes iniciatives, l’increment del volum de
treball ha generat una important pressió pels terapeutes.
Alhora, cal pensar que la pandèmia no ha remès
com esperàvem, les onades de contagis i els nous protocols a aplicar ens han obligat adaptar-nos amb rapidesa
a aquestes exigències.

Finalment, tal com marca la normativa, hem
realitzat les auditories de control que ens corresponen
amb un resultat positiu i s’evidencia el compliment dels
requisits de la Norma Internacional ISO9001:2015.
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7. Agraïments
Volem expressar el nostre agraïment com a organització a diverses entitats amb les quals hem col.laborat
enguany i que ens han permès articular i dinamitzar els
nostres recursos per assolir un major impacte social i
una major eficàcia en la tasca que duem a terme:
Deltacoop. Cooperativa amb més de 20 anys de trajectòria en la gestió de serveis d’atenció a la infància
i a les famílies. Agrair a Gemma Garcia i a tot l’equip
de Deltacoop el seu bon fer i la seva professionalitat.
Deltacoop és una de les cooperatives amb les quals
estem impulsant el projecte TreaSureFamilyAPP.
Magroc. Cooperativa de treball associat creada el 2003,
responsable de gestionar el CDIAP de Terrassa, amb la
qual compartim espais de treball i trobada en l’àmbit de
l’UCCAP i de la Federació de Cooperatives de Treball. És
un plaer, conjuntament amb Deltacoop, haver encapçalat
el projecte d’intercooperació TreaSureFamilyAPP amb
aquest equip de professionals.
Tàndem Social. De la mà de Jaume Oller i la seva consultoria estratègica, hem consolidat una proposta de
reestructuració interna que ens ha permès engrescar-nos,
amb la seva confiança i aposta, en un projecte ambiciós
d’intercooperació.
Serra i Abella. Amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny
Serra i Abella hem signat un conveni de col·laboració
per desenvolupar una proposta artística amb l’alumnat,
que es va implementar a l’espai del Centre Sud de la
cooperativa.

EMMCA. Amb dues edicions realitzades del projecte
Ressonant amb els xics, donem per consolidat el projecte terapèutic que compartim amb l’Escola Municipal
de Música-Centre de les Arts i la col·laboració de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Agraïm a tota
l’escola, i en especial a Eugènia Tort, la seva sensibilitat i
professionalitat
La Tremenda. Agraïm la seva mirada experta en l’àmbit
de la comunicació i estratègia digital. Després de la
creació d’un nou web i una nova imatge corporativa
l’any 2020, les professionals de La Tremenda continuen
assessorant-nos per dur a terme una bona comunicació
externa.
Fundació “La Caixa”. Agraïm la col·laboració i bona
predisposició de l’Obra Social “la Caixa” de l’Hospitalet.
Gràcies al seu suport, hem desenvolupat la primera
edició del projecte PEÜCS, grup preventiu per a mares,
pares i nadons residents a l’Hospitalet.
Jamgo. Agraïm a Antonio Fernández i a tot l’equip
de Jamgo les ganes i l’interès per desenvolupar la
vessant tecnològica del projecte d’intercooperació
TreaSureFamilyAPP.
Claraboia. Encarregats d’afrontar el repte de la creació
del material audiovisual de TreaSureFamilyAPP, agraïm la
professionalitat de l’equip de Claraboia, en especial a Toni
Veas per l’empenta per fer-ho possible.

Baulacreix, SCCL
Avda. del Carrilet, 137
08902, L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon 93 296 47 52
info@baulacreix.cat
baulacreix.cat

