
Som una cooperativa d’iniciativa social i

solidària que ofereix atenció ambulatòria

especialitzada per infants de 0 a 6 anys que

presentin un trastorn en el desenvolupament

o estiguin en risc de patir-lo i les seves

famílies



Missió de l'entitat

Atendre els infants de 0 a 6 anys de Sant Cugat del Vallès i les seves famílies, tenint cura 

del seu desenvolupament i oferint una atenció integral i especialitzada.

D’aquesta manera, la VISIÓ és ser un centre de referència en l’atenció a la petita infància, 

consolidat en el territori de Sant Cugat del Vallès, oferint una atenció especialitzada i 

interdisciplinària dirigida als infants, les seves famílies i la comunitat.
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Objectius

Atendre i cobrir les necessitats i demandes de la família i l’entorn en el que viu el nen, donant-los

eines i acompanyant-los durant tot el procés.

Prevenir i detectar precoçment els trastorns i les situacions de risc de la petita infància (de 0 a 6

anys) de Sant Cugat del Vallès, ja que aquesta etapa és essencial pel desenvolupament i el

creixement de la persona.

Realitzar tasques preventives participant en les taules municipals i desenvolupant projectes de

recerca, docència i formació.

Participar en la coordinació i en l’assessorament d’aquells dispositius que intervenen en la

franja de 0 a 6 anys a Sant Cugat del Vallès: escoles bressol, escoles, pediatria, entre d’altres.
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Realitzar una valoració diagnòstica i atenció terapèutica des d’una visió interdisciplinària

(mèdica, psicològica, logopèdica, fisioterapèutica i social).



Fites

1988 Fundació 

DAPSI SCCL amb

seu a Sant Cugat del 

Vallès

1988

2022

2006 Creació de 

DAPSI Sant Cugat 

SCCL

2014 Grups 

psicoterapèutics

2020 Programa 

d’atenció telefònica 

gratuïta per tots 

infants 0-6 (Covid-19)

2017 Grup 

d’acompanyament 

social a  mares 

immigrades

2016 Teràpia 

aquàtica i grup 

de pares i mares

2013 Programa AGIRA 

(Assistència Global a 

Infants amb Risc 

d’Autisme)

2021 Grup 

d’artteràpia

2022 Creació 

document 

“Senyals 

d’alarma TEA”



El nostre públic

El nostre públic són infants de 0 a 6 anys del municipi

de Sant Cugat del Vallès amb alteracions en el

desenvolupament o amb risc de patir-los, de caire

biològic, psicològic i/o social (llenguatge i

comunicació, afectacions motrius, alteracions

conductuals i/o emocionals...).

També atenem les famílies d’aquests infants per

ajudar-los a potenciar el màxim possible els recursos

de l’infant i l’adaptació a l’entorn, garantint així una

millora de la qualitat de vida.



Raons per patrocinar-nos

6. Oferim una atenció terapèutica de qualitat sempre recolzant les potencialitats de l’infant

1. Som una cooperativa sense ànim de lucre consolidada i reconeguda a Sant Cugat del Vallès

2. Atenem anualment un 10% d’infants de 0 a 6 anys i les seves famílies de la ciutat

3. Conformem un equip interdisciplinar de professionals compromesos per atendre de manera 

integral a l’infant i les seves famílies

4. Atenem el desenvolupament dels infants de 0 a 6 anys de Sant Cugat del Vallès en totes les 

seves àrees (social, emocional, cognitiva, motriu i de llenguatge).

5. Treballem en xarxa amb tots els dispositius públics i privats que incideixin en l’infant



Col·labora amb nosaltres
Patrocinador

Des de 300 €/ anuals, apareixeràs en la nostra Web, xarxes

socials i nota de premsa.

Col·laborador puntual

Amic de l'entitat

Pots donar suport a una activitat terapèutica concreta

mitjançant aportació econòmica o material. Consulta’ns!

Apareixeràs en la nostra Web i xarxes socials.

Fes una donació puntual econòmica de la quantitat que

prefereixis, apareixeràs en les nostres xarxes socials.

No t’encaixa cap? Parlem-ne!



Patrocinador

Rebreu un informe semestral amb les dades

d’impacte (aparició en mitjans de comunicació

i xarxes socials, nombre de beneficiaris i

nombre d’activitats)

Col·laborador puntual

Amic de l'entitat

Rebreu un informe anual amb les dades d’impacte

de l’activitat a la que hagueu donat suport

(aparició en xarxes socials i nombre de beneficiaris

de l’activitat)

Diploma d’agraïment i destinació de l’aportació.

Et mantenim al dia



Comencem?

Persona de contacte: Anna López

Telèfon directe: 672 21 11 26

Email: dapsi@dapsisantcugat.cat


