MEMORIA D’ACTIVITATS ANY 2022
1.

DADES IDENTIFICATIVES

NOM DE L’ENTITAT: DACESMA (Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido
en Mallorca)
NOM DEL REPRENTAT : Francisco Andrés Crespo Olivares
CARREC DEL REPRESENTANT: President

2.

ANTECEDENTS DE L’EMPRESA

DACESMA es una associació sense ànim de lucre, els fins de la qual són: la
rehabilitació, assistència i ajuda a persones amb dany cerebral sobrevingut i als
seus familiars.
2004

Es va crear DACESMA el 22 de juny. Fou creada per familiars de persones
afectades juntament amb persones conscients de les necessitats de les persones
amb dany cerebral sobrevingut.

2005

Inici de les intervencions terapèutiques als afectats per DCS. Fisioteràpia i
Neuropsicologia.

2006

Continuació de les intervencions als afectats. Fisioteràpia i Neuropsicologia.
Primeres ajudes econòmiques concedides per S’Institut (Consell de Mallorca).

2007

2008

2009

Intervencions terapèutiques als afectats. Fisioteràpia i Neuropsicologia.
Cessió per part de l’Ajuntament de Felanitx d’un local de 165m2 al
Poliesportiu Guillem Timoner.
Intervencions terapèutiques als afectats. Fisioteràpia i Neuropsicologia.
Ajudes concedides per l’IMAS (Consell de Mallorca).
Primer projecte d’acció integral a les famílies dels afectats, cofinançat per
L’Obra Social “La caixa” i el Govern Balear.
Intervencions terapèutiques als afectats. Fisioteràpia, Neuropsicologia.
Continuïtat de les accions per als familiars dels afectats.
Ajudes concedides per l’IMAS (Consell de Mallorca).
Primeres ajudes econòmiques concedides per l’Ajuntament de Felanitx.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Intervencions terapèutiques als afectats. Fisioteràpia i Neuropsicologia.
Ajudes concedides per l’IMAS (Consell de Mallorca).
Projecte d’acció integral a les famílies dels afectats, cofinançat per l’Obra
Social “La Caixa i l’Ajuntament de Felanitx.
Intervencions terapèutiques als afectats. Fisioteràpia i Neuropsicologia.
Ajudes concedides per l’IMAS (Consell de Mallorca).
Ajudes econòmiques concedides per l’Ajuntament de Felanitx.
Conveni amb l’Ajuntament de Felanitx de cessió de local, adaptat amb
300m2, al carrer Rocaberti,1.
Intervencions terapèutiques als afectats. Fisioteràpia i Neuropsicologia.
Ajudes econòmiques concedides per l’Ajuntament de Felanitx.
Intervencions terapèutiques als afectats. Fisioteràpia i Neuropsicologia.
Ajudes econòmiques concedides per l’Ajuntament de Felanitx.
Renovació de les ajudes concedides per l’IMAS (Consell de Mallorca).
Autorització com a Centre de Neurorehabilitació per part de l’IMAS.
Intervencions terapèutiques als afectats. Fisioteràpia i Neuropsicologia.
Conveni econòmic amb l’Ajuntament de Felanitx.
Donació d’una furgoneta adaptada per al transport dels usuaris, valorada
amb 28.500 euros, per part de la Fundació Frank Bekenbauer.
Renovació de l’Acció integral a les famílies del afectats.
Ajudes concedides per l’IMAS (Consell de Mallorca).
Intervencions terapèutiques als afectats. Fisioteràpia, Neuropsicologia i Teràpia
Ocupacional i Logopèdia.
Autorització per part de la Conselleria de Sanitat com a Establiment
sanitari.
Acció integral a les famílies dels afectats.
Donació d’un equip modern per al departament de Fisioteràpia valorat en
12.200 euros, finançat íntegrament per l’Associació La Mano que Ayuda
(ALMA).
Conveni econòmic amb l’Ajuntament de Felanitx.
Contracte menor amb l’IMAS per impartir serveis de Neurorehabilitació.
A l’octubre es presenta a la licitació pel projecte de serveis per a persones amb
discapacitat en xarxa de IMAS.
Contractació equip de professionals amb un programa de 2 anys que
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durarà el projecte de l’Imas. Neuropsicologia, fisioteràpia , teràpia
ocupacional i auxiliar de clínica.
2017
Adjudicació del contracte. Incorporació de la Treballadora Social. I
increment de la jornada laboral dels professionals.
2018
Pròrroga del contracte. Integració a mitja jornada de logopeda.
2019

Subvenció del Govern Balear de IRPF per l’any 2019-2020.
Aprovació del concert amb l’IMAS de dos serveis: Serveis d’atenció
integral i promoció de l’autonomia per persones amb discapacitat física
amb l’adjudicació de 13 places i el Servei de promoció, manteniment i
recuperació de l’autonomia funcional per persones amb discapacitat física
amb l’adjudicació de 26 places.
Contractació a mitja jornada de psicòloga clínica.
Contractació a mitja jornada de fisioterapeuta.

2020

Increment de la jornada de la fisioterapeuta a 30 hores setmanals.
Increment de la jornada de la logopeda a 30 hores setmanals.
L’obra social La Caixa entrega a Dacesma 6.080 € per dur a terme el
projecte “Noves tecnologies i productes per a la rehabilitació”. Dita
subvenció permet la innovació tecnològica de Dacesma, s’inverteix en la
compra de:
Un televisor, un seguidor visual (tobii eye tracker), un volant i pedals, una
wii amb el joc wii fit i els materials del joc, una taula ergonòmica, una
pantalla tàctil i una llicència de neuronup (programa d’estimulació
neuropsicològica), tableta tàctil, programa Scribd i altres materials de
rehabilitació.
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2021

Amb la subvenció del 0,7 % de l’IRPF que gestiona la Conselleria d’Afers
Socials i Esports hem renovat la flota de transport adaptat adquirint una
furgoneta Opel Zafira.
A més s’han adquirit eines d’inversió tecnològiques, com dos ordinadors
portàtils, dos ordinadors de taula i la creació d’una pàgina web.

2022

Contractació d’una nova auxiliar a mitja jornada per proporcionar el
Servei d’Atenció polivalent.
Increment de la jornada a la logopeda a 37,5 hores setmanals.
Adquisició d’un local per augmentar serveis durant els pròxims anys.

Actualment, Dacesma compta amb dotze treballadors. Nou són professionals
sanitaris: Dos fisioterapeutes, una terapeuta ocupacional, una neuropsicòloga,
una psicòloga, una logopeda, una treballadora social i dues auxiliars de clínica.
Tres són professionals no sanitaris: un conductor del transport adaptat, una
comptable i una persona de neteja.

Equipament

A)

Equipament informàtic:
1 servidor hp6160.
8 ordinadors de torre amb 8 monitors
sala de fisioteràpia
consulta logopèdia
consulta neuropsicologia
consulta teràpia ocupacional
consulta treball social
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consulta psicologia
comptabilitat
1 portàtil hp aula polivalent
1

portàtil Toshiba aula polivalent

1 portátil per comptabilitat
1 Tablet Samsung 7

Sistema informàtic en xarxa wifi a tot l’edifici.
B)

Maquinària
televisió 42” (aula polivalent)
televisió 42” (sala de fisioteràpia)
Wii (sala de fisioteràpia)
gelera (cuina)
cafetera (aula polivalent)
placa d’inducció (cuina menjador)
extractor de fums (cuina menjador)
microones (cuina menjador)
microones (aula polivalent)
telèfon mòbil
tres telèfons inalàmbrics

C) Sala de fisioteràpia
1 taula rectangular
1 cadira oficina (braços, rodes)

5

1 cadira
1 paperera
1 impressora
2 ordinadors de torre
Llitera
Bipedestador
Bicicleta estàtica
Cinta de marxa
Grua per a persones amb mobilitat reduïda
Pilota de Bobath
Bossu
Pilotes de diferents mesures, textures i pes
Peses de 0.5, 1,2 i 3 Kg
Bandes elàstiques
Paral·leles per treballar la reeducació de la marxa
Escales i rampa
Espatllera
Cadires
Piques
Cons
Rotllos
Falques
Plans inestables
Estorilla
Caixa de textures per potenciar la sensibilitat de l’hemicòs
C) Àrea de recepció
Taula
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6 cadires
1 Paperera
1 Fotocopiadora
D) Sala polivalent
12 cadires amb braços
3 taules
barres a lo llarg de la part dreta de la sala fixades a la paret
1 pissarra
E) Bany adaptat
1 wc adaptat amb barres
1 lavabo
1 dutxa amb trespol antideslizant
1 taburet incorporat a la dutxa
1 dispensador de paper
1 interruptor d’auxili
F) Arxiu
2 arxivadors amb claus (expedients usuaris)
3 estanteries per carpetes d’administració
2 taules
G) Consultes.
1.

1.taula ovalada de 120x100
1. cadira oficina (braços, rodes)
2. cadires confident
1. paperera
1.impresora
1. ordinador de torre
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2.

1.taula quadrada de 140x80
1. armari amb portes i clau, de 200x90
1. cadira d’oficina, (braços i rodes)
2. cadires confident
1 ordinador de torre

3.

1. taula de 140x80
1. cadira oficina, (braços i rodes)
2. cadires usuaris
1. ordinador de torre

4.

1 taula de 140x80
1 cadira oficina (braços i rodes)
2 cadires usuaris
1 impressora
1 ordinador de torre

L’aula polivalent, l’aula de psicomotricitat, el rebedor, la sala d’espera i els
despatxos, estan climatitzats, amb calefacció i aire a condicionat.
A cada una de les consultes els diferents professionals tenen el material
específic per portar a terme la rehabilitació:
-

Sala de neuropsicologia: tests neuropsicològics per realitzar la valoració,
jocs, objectes per a fer els diferents exercicis d’estimulació cognitiva
(dominó de sinònims, material visual, material informàtic,....).

-

Sala de teràpia ocupacional: material de valoració, cons de
neurorehabilitació, ajudes tècniques varies, taula ergonòmica, massilla
terapèutica de diferent duresa, objectes per exercitar la motricitat fina
(“canicas”, cordes, botons,....).
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-

Sala de fisioteràpia: material de valoració, tot l’equipament anomenat al
principi d’aquest punt, a més d’objectes de manipulació i motricitat fina
(diana, blocs de construcció,....).

-

Sala de logopèdia: material de valoració, llibres i material específic de
logopèdia (lotos, estimulació del llenguatge,...).

-

Sala de treball social i psicologia : material de valoració, equipament per
emmagatzemar les dades personals, contractes assistencials, prestacions
socials,...dels diferents usuaris.

-

Sala de comptabilitat: programa de comptabilitat, material d’arxiu.

-

Sala polivalent: jocs, material de manualitats, llibres, utensilis, material
d’estimulació cognitiva,...

El centre no incideix de forma negativa al medi ambient amb el seu
funcionament.
Es porta a terme una gestió informatitzada, amb programes individuals que estan
comunicats amb un sistema informàtic amb xarxa. A més, es fan tractaments amb
eines tecnològiques.

3.

PROJECTE O ACTIVITAT.

3.1.

DENOMINACIÓ

Servei de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional a
persones amb discapacitat física sobrevinguda i Servei d’atenció integral i
promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat física.
3.2.

DESCRIPCIÓ

El projecte que es presenta es un servei finançat per l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (IMAS), pels convenis amb alguns Ajuntaments i per activitats que
realitza l’associació, que té per objectiu l’atenció a persones que pateixen una
discapacitat física sobrevinguda de les comarques de Llevant i Migjorn de l’Illa
de Mallorca, així com a les seves famílies.
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El titular d’aquest servei es DACESMA (Associació de Dany Cerebral
Sobrevingut a Mallorca), que té la seu principal d’atenció al municipi de Felanitx.
No obstant, es té firmat un conveni amb l’Ajuntament de Son Servera en el que
s’estipula una cessió d’espai en el Centre de Salut de Son Servera perquè
Dacesma pugui acostar el seu servei als usuaris de la zona de Llevant. També es
va signar un conveni amb l’Ajuntament d’Artà en el que es dona cessió d’un
espai a la Residencia Posada dels Olors amb el mateix propòsit. En aquests
moments degut a la pandèmia del COVID-19 no s’ha pogut disposar dels
esmentats espais però la rehabilitació s’ha continuat donant al centre principal
d’atenció ubicat a Felanitx.
El servei consta de 39 places subvencionades per l’IMAS. El Servei d’atenció
integral, promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat amb 13 places
i el Servei de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional per
a persones amb discapacitat amb 26 places.

Es requisit necessari per accedir al servei comptar amb un certificat de
discapacitat igual o superior al 33%. Els usuaris amb plaça al servei i per tant
finançats per l’IMAS, son únicament aquells que han tramitat i se lis ha concedit
un grau de discapacitat del 33% o superior i es troben dins d’alguna de les 39
places anomenades. No obstant, degut al gran nombre de demandes que arriben al
servei de persones afectades per discapacitats físiques sobrevingudes, el retràs en
els tràmits per l’obtenció de discapacitat i la falta d’informació de recursos de
suport més adients, Dacesma atén també a persones que no compleixen el requisit
però necessiten tractament neurorehabilitador. Per aquest motiu, l’entitat compta
actualment amb 39 places concertades i un total de 71 persones ateses afectades
amb discapacitat física ( lesió cerebral, Parkinson Alzheimer, paraplegia,
esclerosis múltiple, etc.).
Per altra banda, l’associació assumeix un servei complementari de transport
adaptat, per tal de facilitar el desplaçament al centre principal de Felanitx dels
usuaris que ho requereixin.
Del total de persones ateses (90), la meitat utilitzen el servei de transport adaptat,
lo qual deixa patent la necessitat d’aquest servei a la nostra comarca.
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Les actuacions es centren en dos eixos: Usuaris i família. Les àrees d’intervenció
son: vida a la llar, aprenentatge, salut, seguretat, drets, activitats socials i
comunitat.
Els mitjans necessaris per portar a terme el projecte són: una infraestructura
equipada de forma adequada i suficient, a més dels diferents professionals
(treballadora social, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, logopeda,
neuropsicòloga, psicòloga, auxiliar d’infermeria, tècnic d’administració i
conductor del transport adaptat).

3.3.

OBJECTIUS

L’objectiu prioritari de l’associació es l’atenció directa tant a l’usuari com a les
seves famílies, informant, assessorant, donant suport i guiant en el procés de
canvi que l’accident o la malaltia provoca en les seves vides.
A més de derivar als recursos més adients (associacions de la xarxa de serveis,
clíniques, professionals, etc) depenent de les necessitats individuals i familiars.
Per altra banda, l’objectiu principal del projecte es millorar i mantenir
l’autonomia funcional de les persones amb discapacitat física sobrevinguda, així
com l’atenció a les famílies.
Degut a que la majoria de serveis per a persones amb discapacitat física es troben
a Palma, es pretén descentralitzar-ho i apropar-ho als afectats d’altres municipis,
podent cobrir les necessitats de forma equitativa a tota l’Illa.
L’objectiu específic es la intervenció directa i individualitzada per part dels
diferents professionals del servei als usuaris.

3.4.

METODOLOGIA I PLA DE TREBALL

Els actius necessaris per realitzar l’activitat són tots els descrits al punt 2
d’aquesta memòria.
La forma d’accés al servei pot ser:
- Dirigint-se personalment al centre (Carrer Rocabertí, 1. Felanitx)
- Emplenar la sol·licitud per a l’accés a la xarxa pública de serveis socials
especialitzats per a persones amb discapacitat de Mallorca.
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La primera passa per entrar al servei es l’entrevista inicial amb la treballadora
social. A la qual acudeix sempre la persona afectada i un familiar o cuidador
directe, que a partir d’aquest moment serà la persona de contacte i de referencia.
La treballadora social serà la responsable d’analitzar el perfil de la persona
afectada i valorar si pot ser prestatària del servei.
Una vegada acceptat l’accés al servei, cadascun dels professionals de l’equip
multidisciplinari du a terme una valoració inicial amb els nous usuaris. Mitjançant
aquesta valoració, el professional obté unes conclusions sobre l’estat de salut de la
persona i en conseqüència marca uns objectius d’intervenció. El tractament
rehabilitador es podrà realitzar en el centre de treball o en el domicili de l’usuari i
de forma individual o grupal, segons el cas.
Transcorregut un temps ( aproximadament sis mesos) el professional tornarà a
valorar a la persona i podrà modificar els seus objectius de feina depenent de les
necessitats i de l’evolució de la persona en qüestió. D’aquesta forma, s’assegura
en tot moment d’executar unes activitats acordes amb les necessitats de la
persona,
A més, tots els objectius es consensuen amb la persona afectada i la família, de tal
forma que aquests tinguin un paper actiu en la rehabilitació.
Per altra banda, tot l’equip crearà de forma conjunta un Pla Individual d’Atenció
(PAI) en el qual queden reflectides totes les activitats que durà a terme cada
professional. A més d’establir uns objectius comuns per part de tots els membres
de l’equip. Això farà que la intervenció sigui lo més global i individualitzada
possible.
Com a norma general, les activitats individuals i grupals es realitzaran amb una
freqüència setmanal.
Des del moment que la persona accedeix al servei, i realitzada l’entrevista
d’acollida, els professionals realitzen una valoració individual per detectar les
necessitats de la persona usuària. A partir d’aquí, cada un dels professionals fixa
uns objectius d’intervenció, els quals es pretendran assolir en les diferents
sessions individuals, que es podran portar a terme al centre, al domicili o en
qualsevol altre context de l’entorn de la persona.
Finalment, l’equip de professionals consensua un Pla d’Atenció Individual (PAI)
on apareixeran els objectius de l’equip multidisciplinari.
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3.5.

DESTINATARIS

El servei està dirigit a aquelles persones majors de 16 anys amb discapacitat física
(mínim 33%) per causes sobrevingudes i les seves famílies, que hagin rebut l’alta
hospitalària i es trobin en fase de recuperació, estabilització o cronificació.
Les principals patologies que es tracten són: Dany cerebral sobrevingut (DCS),
esclerosis múltiple (EM), esclerosis lateral abiotròfica (ELA), malalties
neurodegeneratives, i altres afectacions que produeixin discapacitat.
Dacesma presta aquest servei principalment per proximitat a la zona de Migjorn i
Llevant de Mallorca, que comprèn els municipis referencials de l’Hospital de
Manacor: Ariany, Artà, Campos, Capdepera, Felanitx, Manacor, Montuïri, Petra,
Porreres, Ses Salines, Sant Joan, Sant Llorenç, Santanyí, Son Servera i Vilafranca
de Bonany.

3.6.

DURACIÓ

Acreditació de places amb l’IMAS.
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3.7 RESULTATS /ACTIVITATS
Fomentar una vida el més independent possible de totes les persones
destinatàries del servei, mitjançant la intervenció en diferents àrees.

Evitar l’exclusió social, promoure la integració a la societat i la realització
d’activitats de temps lleure.
Per assolir aquest objectiu, al centre de Dacesma es realitzen activitats d’oci i
participació social de caire grupal promogudes per l’auxiliar de clínica i per
voluntaris i d’altres en les que es pretén la inclusió i el foment d’interaccions
socials entre els usuaris.
A més, es realitzen sortides a la comunitat amb una freqüència mensual.
Enguany, el COVID-19 ens ha permès realitzar amb una freqüència mes
normalitzada aquestes sortides mensuals, que prèviament es van veure mes
compromeses per la pandèmia.
De fet la majoria de mesos els nostres usuaris, de manera voluntària, han pogut
gaudir d'una sortida.
En el 17 i 25 febrer vam ser amb grups diferents al “Forn de Sa Ràpita” a
desdejunar i passejar al costat de la platja; el 7 d'abril van gaudir d'una visita a la
fabrica de vidres “Fiore”; el 16 de juny vam ser fins a Artà a veure el Castell de
Sant Salvador, i després passegem i gaudim d'un desdejuni en una de les places
del poble; i com és costum en els mesos d'estiu realitzem sortides mes estiuenques
on vam ser el 12 i 14 de juliol a Cala Marçal, i el 5 d'agost a la piscina del
Poliesportiu de Felanitx. L'11 d'agost també, coincidint amb el comiat abans de
les vacances, dediquem un matí a anar a menjar al restaurant “l'Encreuament”; i el
22 de setembre passem el matí viatjant amb vaixell veient des d'una altra
perspectiva moltes de les calçs de la zona.
No podem oblidar l'última sessió d'esport adaptat que van realitzar els nostres
usuaris el 24 de gener al costat dels estudiants del grau de formació professional
d'Activitats físic esportives de l'institut d'Artà.
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15

16

17

18

Dins del centre són molts els tallers que s'han realitzat al llarg de l'any amb
diferents temàtiques relacionades amb l'època de l'any (tallers de panades i
rubiols, manualitats a la primavera, tallers de cuina varis...).
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A més d'això, enguany, els usuaris van tenir la iniciativa de posar en marxa un
hort d'hortalisses i fruites, el qual han anat cuidant i conreant ells mateixos, que
han donat molt bons resultats.
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Proporcionar suport a les famílies durant tot el procés d’adaptació a la nova
situació.
S’ofereix avaluació de les principals necessitats, informació sobre el dany
cerebral i les principals conseqüències, suport psicològic, acompanyament,
derivació als recursos pertinents i formació teòrica i pràctica en conseqüències del
dany cerebral i autocures dels cuidadors principals.

Treballar amb xarxa i col·laborar amb les diferents entitats (Ajuntaments,
entitats especifiques, col·legis, hospitals, voluntariat, etc ) per tal de donar
una atenció el més integral possible.

Reunió informativa sobre el funcionament de la subvenció de l’IRPF
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Aconseguir una descentralització d’aquests tipus de serveis que fins fa dos
anys només existien a la zona de Palma, motiu que dificultava l’accés
igualitari de la població de tota l’Illa.
3.8

PRESSUPOST.

Especificar les despeses / inversions que es van a realitzar, desglossat per
conceptes.
DESPESES
CONCEPTE
DESPESES DERIVADES DE L’ACTIVITAT
DESPESES DE PERSONAL

IMPORT
40.000,00
275.000,00

DESPESES D’ADMINISTRACIÓ
ALTES IMMOBILITZAT

20.000,00
126.000,00 (1)

TOTAL DESPESES

461.000,00

(1) - Adqusició nou local en propietat

INGRESSOS
CONCEPTE
DONATIUS PROVINENTS DE PARTICULARS
SUBVENCIOS I TRANSFERENCIES PUBLIQUES
INGRESOS D’ACTIVITAT PROPIA

IMPORT
5.000,00
80.000,00
261.000,00

FINANCIACIO ALIENA

70.000,00 (2)

FINANCIACIO PROPIA

45.000,00
TOTAL INGRESSOS

461.000,00

(2) - Prèstec obtingut de l'entitat Nuevo M icro Bank (Caixabank)
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