
QUÈ ÉS ACOSU?

 

Descripció de la Entitat i la seva Missió, Visió i Valors

L’Associació Comarcal pro discapacitats del Baix Llobregat (ACOSU), 
és una entitat privada sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública, està situada a Molins 
de Rei i atén a persones amb disminució psíquica de tota la comarca del Baix Llobregat.

La majoria de la població té altres diagnòstics afegits, com pot ser: trastorns de conducta, 
trets de malaltia mental, disminució sensorial,  afectacions físiques, TGD, síndrome de 
Down, etc.

L’Associació va crear a l’any 1967 el Taller Ocupacional amb l'iniciativa d'un grup de pares 
que volien donar respostes a les necessitats dels seus fills i filles que començaven a tenir 
edat laboral i en tota la comarca no trobaven cap lloc on desenvolupar habilitats laborals i 
inserir-se en el món adult.
La creació de les Llars Residències, a l’any 1982,  va ser la resposta a un procés que es va 
iniciar feia més de 25 anys amb la creació de l'Escola, Tallers i l’Esplai. 

A l’any 1997 i en el 2006 es van crear els Serveis d’Inserció Ocupacional (SOI) que formen 
part del Centre Ocupacional, després de recorra un camí i valorar, tant l’Associació com 
l’Administració, que calia atendre de manera específica un perfil determinat d’usuaris dintre 
d’aquests serveis.



La Politica de Qualitat de la nostra Entitat  està molt lligada a la Missió, Visió i Valors

La Missió millorar la qualitat de  vida i promoure la inclusió social i laboral de les persones 
amb discapacitat i les famílies, donant suport i oportunitats des d’un compromís professional 
i ètic

La Visió Ser referent d’organització social implicada en el desenvolupament integral de les 
persones amb discapacitat i la seva inclusió social i laboral apostant per l’excel·lència en la 
gestió de serveis.

Aconseguir un elevat nivell de satisfacció i benestar per a les persones amb discapacitat i 
les seves famílies.

Els Valors ens els què ens basem per assolir aquesta Missió i visió son: 

• Dedicació i Afecte Condició imprescindible per treballar amb persones

• Compromís La missió no es possible sense la participació activa de tots els 
components de l' entitat i el compliment dels requisits de la normativa

• Orientació a la persona Totes les accions de l'entitat aniran orientades a la millora 
de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la de les seves families

• Treball en equip Es tracta d'afavorir el bé comú per sobre del individual, prioritzar el 
què necessita l' equip per sobre del interessos personals. 
Solidaritat i coordinació multidisciplinar són bàsics

• Comunicació informació de tot el què fem i com ho fem, amb la màxima claredat i 
sinceritat

• Qualitat Fonament de la professionalitat, la millora contínua i l’innovació dirigits a 
aconseguir la satisfacció de necessitats i demandes de les persones amb 
discapacitat i de les seves famílies.

• Millora i  avaluació continua compromís de qualificació  de tots  els  membres de 
l’entitat, del servei, la gestio i els resultats



En el Taller Ocupacional Alba acullim a persones majors de 16 anys i amb la valoració 
establerta en la normativa vigent. 

El Taller compta amb tres serveis

• Taller de manufacturats Alba, on atenem a usuaris amb un grau de disminució igual o 
superior al 65% amb valoració de STO i STO amb auxiliar.  

            Amb 126 places registrals autoritzades.  

• Taller de manufacturats Alba1, amb 25 places de SOI.

• Taller de Manufacturats Alba 2, amb 14 places de SOI.

El Centre està ubicat a  la part alta de Molins de Rei, al carrer Pere Quart, nº 1, 
en un edifici de tres plantes amb supressió de barreres arquitectòniques. 

Per donar als nostres usuaris el servei de menjador tenint cuina pròpia amb personal 
extern, per tant els menjars es preparen diàriament, fet que diu molt respecta a la qualitat 
dels aliments.

Tenint en compte que atenem a  usuaris de tota la comarca, 
oferim a les famílies el servei de transport en 3 rutes

Ruta 1
Vallirana – Corbera – Sant Andreu de la Barca – Pallejà - St. Vicenç dels Hots -  Molins de Rei.

Ruta 2
Sant Just – Sant Joan Despí – Sant Feliu de Llobregat – Molins de Rei.

Ruta 3 
Hospitalet – Cornellà – Sant Boi – Sant Vicens dels Horts – Molins de Rei.

amb la ruta Martorell – Molins de Rei de Fundació Arc de Sant Martí, col·laborem  amb les 
despeses de l’acompanyant.



Les nostres Llars Residències són  tres centres residencials per a persones amb 
autonomia per a les activitats de la vida diària, quan la seva permanència al nucli familiar es 
converteix en impossible o desaconsellable com a conseqüència de problemes derivats de 
la pròpia disminució, per manca de família o pel fet de no disposar de condicions 
econòmiques socio-familiars i assistencials adequades.

Els Centres estan situats al nucli urbà de la població de Molins de Rei. Fins a 30 d’abril de 
2015 la capacitat del nostre servei va se de 38 places, 5 de les quals per a joves entre 14 i 
18 anys que accedeixen al nostre servei a través de la DGAIA i la resta destinades a places 
ICASS (de 18 a 65 anys).         

El nou projecte compte amb capacitat per a 36 places SISPAP (de18 a 65 anys) distribuïts en: 

Llar residència Alba 1
residents amb diferents grau d’afectació i trastorn.
en total hi ha 16 residents. 
està situada al carrer Rafael de Casanova, 77-79, Esc A, 1-2, 1-3 i 1-4.

Llar residència Alba 2
composta per 8 persones amb un grau elevat d’ autonomia.
situada a l´avinguda Valencia número 21, 6-2.

Llar residència Alba 3
amb una capacitat per a 12 persones.
predominen un grup d’adults amb diferents tipologies d’autonomies. 
està situada al passeig del terraplè, número 81, baixos.

Amb la voluntat d’implementar un Sistema de Gestió de Qualitat amb certificació, el darrer 
any la Junta Directiva va constituir una Comissió de qualitat formada pels directors de cada 
servei, els qual van començar a formar-se en les Normes ISO 9001.
El 11 de maig d’enguany está prevista la primera auditoria i en el transcurs d’aquest any 
l’Entitat es certificarà. 
Més enllà d'això, tota la gestió del Centre es portarà a terme sota les línies de treball 
proposades.



Objectius especifics de cada servei

L’Associació 
té definits els següents objectius per al Taller Ocupacional Alba (STO / STOA /SOI).

Objectiu   general  
Assolir, dins les possibilitats de cada usuari i a traves d’un pla d’atenció individual, la seva 
integració social i laboral, facilitant el pas, sempre que sigui possible, vers formules més 
integradores a la comunitat.

Objectius   específics  
Valorar la situació i necessitats de cada usuari.

Elaborar un pla d’atenció individual a cada usuari.

Procurar l’equilibri emocional i afectiu.

Realitzar accions i/o activitats que potenciïn l’autonomia personal i social dels usuaris. 

Promoure l’integració i participació activa dels usuaris en l’entorn social més immediat.

Fomentar la comunicació i l’expressió ajustada als diversos contextos i llenguatges.

Contribuir en la seva autodeterminació i funcionament independent.

Potenciar l’assoliment dels hàbits i destreses, d´habilitats i aptituds laborals.

Afavorir l’adquisició d’habilitats manipulatives. 



Els objectius establerts per les Llars residència 
d’acords a les característiques del serveis són els següents

Objectius   generals  
Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència al 
conjunt de les activitats de la vida diària, atenent a les necessitats individualitzades de 
rehabilitació i terapèutiques.

Proporcionar una bona qualitat de vida als usuaris i atendre totes les necessitat 
individualitzades de la persona, tenint cura dels tractament corresponents.

Afavorir el manteniment i recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Objectius   específics  
Proporcionar  a  les  persones  amb  discapacitat  intel.lectual  allotjament,  alimentació  i  els 
suports que necessiten en funció de les seves característiques.

Desenvolupar i mantenir les habilitats personals i socials per la realització de les activitats de 
la vida diària.

Vigilar la salut i promoure estils de vida saludables.

Facilitar el desenvolupament personal i social mitjançant la utilització de recursos 
comunitaris i fomentar les activitats de convivència, oci i temps lliure, fomentant la integració 
en l’entorn. 

Afavorir els contactes familiars i les relacions interpersonals.

Atendre de forma programada les necessitats individuals dels usuaris amb discapacitat 
intel·lectual mitjançant un pla d’atenció individual, per tal d’aconseguir el màxim d’autonomia 
possible. 

                                     



Objectius generals

Dintre de la Gestió general dels Serveis
l’Associació té definits els següents objectius comuns

Assolir un bon grau de satisfacció de les persones ateses i dels seus familiars/tutors.

Complir amb les normatives vigents.

Ajustar la gestió econòmica dels Serveis als pressuposts aprovats al començament de l’any.

Millorar i/o mantenir les instal·lacions i els equipaments.

Afavorir la comunicació i el treball en xarxa. 

Proporcionar formació continua als professionals de l’Entitat.

Facilitar i promoure la coordinació dels equips de professionals.

Mantenir estables els equips de professionals.

Altres serveis:
A més dels serveis de menjador i transport descrits, la nostra entitat, mitjançant empreses 
externes dona cobertura i assistència en dos àmbits:

Fisioteràpia
Psicologia

                                          



    Dades a 31/12/2014                            
                                                                             
L’equip humà

                       Recursos Profesionals                              Nombre de Persones

Personal Contractat per ACOSU 49

Serveis Professionals Externs 2

Personal d'Empreses de Serveis 9

Personal Pràctiques de Formació 1

                                                                             
Nombre d'usuaris (Beneficiaris)

                                    Servei                                           Nombre de Persones

Servei de Teràpia Ocupacional 84

Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar 31

Servei Ocupacional d'Inserció 35

Llars - Habitatges 38

Membres de la junta Directiva

 Montse Gustems i Batlle                                      Presidenta  

 Antonio Vila Martínez                                             Secretari  

 Francisco Javier Acarreta Rivera                             Tresorer  

 Higini Ballesteros Rodriguez                                        Vocal  



     
Associació Pro Discapacitats del Baix llobregat

 



    

     Ingressos any 2014

Subvencions Quotes Donacions

1.536.995€ 242.038€ 5.867€

1.784.901€
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      Despeses any 2014

Despeses 
Personal

Consums Amortització Despeses 
Financeres

Altres
Despeses 

1.533.284€ 331.328€ 6.010€ 7.320€ 181.749€

2.059.691€
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