eduquem
divertim
cuidem
acollim
formem
protegim
memòria 2014

Les persones amb intel·ligència límit es caracteritzen
perquè tenen un quocient intel·lectual (QI) entre 70 i 85,
just per sota del que es considera normal per l’OMS, però
per sobre del que es considera retard mental

Donar a conèixer el col·lectiu amb intel·ligència límit,
així com promoure i defensar els seus drets.

acidH, és una entitat declarada d’Utilitat Pública que
treballa per l’atenció de les persones amb intel·ligència límit
i discapacitat psíquica lleu, la principal funció de la qual és
la prestació de serveis per cobrir les seves necessitats a nivell
social, laboral i formatiu.

Integrar les persones amb intel·ligència límit
en l’àmbit social i laboral.

És una entitat sense ànim de lucre dedicada a millorar la
qualitat de vida, mitjançant una atenció integral a persones
amb intel·ligència límit i discapacitats intel·lectuals lleus i
oberta a altres limitacions socials.

Oferir la formació adient perquè cada persona pugui
desenvolupar el seu potencial humà.

Sensibilitzar la societat de l’existència d’un col·lectiu
de persones ignorades.
Investigar i col·laborar en l’estudi
de la intel·ligència límit.
Promoure una millora de la qualitat de vida
dels nostres usuaris/àries i tutelats/ades.
Crear recursos i serveis específics.
Protegir el col·lectiu d’acord amb figures jurídiques
previstes legalment.

Montserrat
Baró i Sans
Presidenta

En aquesta memòria,
deixeu-me dir-vos que
no hi trobareu tan
sols estadístiques, sinó
històries de vida de nois
i noies, i de com l’acidH
ha anat responent a les
seves inquietuts.

Estem celebrant els 20 anys de l’acidH, potser
per això en aquesta memòria del 2014 i com a
presidenta en funcions em toca dir alguna cosa
i, aprofitant l’avinentesa, crec que és una oportunitat per comunicar-vos que el setembre del
2015 m’arribarà el relleu. Després d’intentarho força temps, he trobat la persona a qui
em dóna plena confiança deixar l’acidH. Estic
molt contenta de que el nou President sigui
un membre del nostre Patronat, em semblava
una de les condicions indispensables, i a la fí
el Dr. Ferràn Morell, ha acceptat amb aquestes
senzilles paraules: ”em mou només la voluntat
de poder servir”. Gràcies Ferràn.
Durant el 2014 hem estat celebrant aquests 20
anys i s´han fet molts actes, faré memòria dels
més importants:
El 28 de març vam iniciar les celebracions dins
de casa. Professionals, nois i noies de tots els
serveis, amb un tó festiu ho van festejar amb
una xocolatada i un certàmen per a crear el
rétol d’aquests 20 anys.
El 25 de juny vam fer un acte informatiu de
l’acidH i de tots els projectes que s’estàn portant a terme per mitjà d´un curt metratje.
L’Asha Miró va presentar l’acte i en Toni Albà
ens va regalar una de les seves millors representacions. Va ser un acte molt simpàtic i amb
gran participació de públic. Al 19 de setembre, el GospelSolidari dels 20 anys al Casino
de l’Aliança del Poblenou, amb el grup GospelGràcia, vam fer un plè.
El 22 de novembre, vam tenir “L’Audiència
Irreal”, amb el Rei Joan Carles (Toni Albà) al
Teatre de l’acidH,una tarda super divertida, on
tothom va riure i s’ho va passar d’allò més bé.

Des dels inicis, l’Associació ha volgut oferir a
les persones amb IL serveis integrals que els
ajudessin a integrar-se a la societat. Podreu
constatar que el que va ser un somni al principi per la meva part, ara, després de 20anys
puc dir que s’ha fet realitat. Tots els serveis de
l’inici, avui, continúen i ampliats i, encara se
n’han creat de nous. No ha estat fàcil, però
hem comptat amb l’audàcia, la creativitat i la
fidelitat dels professionals i de les persones
amigues de l’acidH.
Com ja sabeu, acidH dona una resposta integral a les persones que sense aquesta entitat
quedarien ignorades per la societat, és per
això que us demanem que llegiu amb interés
aquest memòria, doneu a conèixer el col·lectiu
IL, i feu tot el que estigui a les vostres mans,
trobar socis, ajuts, col·laboracions, per a poder
continuar oferint-los aquest suport de vida tan
indispensable.
A mi nomès em resta, un profund agraïment
a tantes persones que han fet possible aquest
Projecte, siusplau, continueu amb la vostra generositat, implicació i compromís, val la pena
seguir apostant per les persones a les que la
vida no els ha afavorit tant i que tenen el dret
a poder desenvolupar al màxim el seu potencial, i poder veure amb goig la seva realització.
Jo deixo la presidència però no marxo, seguiré
lluitant amb vosaltres, seguiré al vostre costat.
Moltes gràcies
Montserrat

El teatre esdevé una eina
d’integració social, de
normalització de formes de
ser diferents, de potenciar
altres capacitats i de
promoure la inclusió

acidH és una referència
imprescindible del sector de
la discapacitat intel·lectual a
Catalunya. També, pel que fa
a l’esport.

Avui us presentem les activitats més importants de l’acidH, les de cada dia a favor del
nostre col·lectiu, persones joves amb IL.

Francesc
Martínez de Foix
President de la Federació
Catalana d’Esports per a
Persones amb Discapacitat
Intel·lectual ACELL i del
Comitè Organitzador dels
Jocs Special Olympics
Barcelona i Calella 2014

La seva capacitat, cohesió i vitalitat
deuen ser les claus dels seus èxits i la
seva notorietat, de la que esportivament
hem tingut darrerament grans notícies:
per una banda, la seva aliança amb una
dels entitats més emblemàtiques de
Gràcia, els Lluïsos, i per altra, el resultat
directe del creixement esportiu, ben
visible grans Jocs Special Olympics de
Barcelona i Calella 2014, tant en
participació (5 equips de bàsquets),
com en resultats (èxit clamorós).
Jocs Special Olympics Calella
3o octubre-2 novembre
acidh a 2n classificat
acidh b 1r classificat
acidh c 3r classificat
acidh fem. a 1r classificat
acidh fem. b 2n classificat

Enhorabona, que així sigui amb
tot i, al menys, per 25 anys més!

Toni
Albà i Noya
Des 1980 gira amb els seus
espectacles per arreu de la
geografia catalana i
internacional. Actor, mim i
pantomim, autor i director,
però també com a companyia i productora, ja que actualment produeix els seus
prpis espectacles des de la
Companyia Toni Albà.

Societats molt diverses han creat i
desenvolupat totes les formes teatrals
que coneixem avui. Aquestes societats
han convertit aquest art en una carta
de presentació essencial de la cultura
que les defineix. Al teatre ens poden fer
visitar altres mons i altres indrets que
no coneixíem. Ens expliquen històries
pròpies i alienes. Ens fan sentir el que
senten d’altres éssers humans.
Per tant ens posen al lloc de l’altre...
que és exactament el que fa l’actor quan
es fica dins la pell del personatge.
El teatre és, en essència, un art
col·lectiu que reflecteix la vida del
col·lectiu a cada època i a cada lloc,
amb moltíssims estils diferents i amb
múltiples finalitats. Des de l’acidH, una
d’aquestes finalitats, en el sector de
la discapacitat intel·lectual, és que
esdevé una eina d’integració social,
de normalització de formes de ser
diferents, de potenciar altres capacitats
i de promoure la inclusió com a
ciutadans de ple dret en una societat
poc equitativa i molt competitiva.

Voldria felicitar a l’acidH pel seu
20è Aniversari i per la tasca
desenvolupada.
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testimonis
m ’ eduq uen . Àrea E d u cativa
“... tant els meus companys
com jo tenim un nivell semblant, ens costa aprendre i
l’escola ens dona la oportunitat
d’estudiar en un nivell adaptat.
En altres escoles no hagués
pogut seguir als altres. L’escola
em dona l’oportunitat i la confiança de poder continuar cap
endavant amb els meus projectes i tenir il.lusions.”
Óscar Pozo, 2n cicle d’ESO

“.... m’agrada que tots tinguem
els mateixos llibres i la manera
que m’ensenyen els profes.”
Patricia Vilanova, 1er cicle d’ESO

“...aquesta escola és l’escola
que la Laia necessitava. Està encantada d’anar-hi, fins i tot les
vacances se li fan llargues.Des
que va a aquesta escola s’ha
espavilat molt, ja no te por de
sortir sola al carrer i agafar el
transport públic per tal de sortir
amb els seus amics. Ens fa molt
contents. Només ens sap greu
no haver conegut abans aquesta escola.”
Montse i Lluís, pares de la Laia de 2n
cicle d’ESO

Escola de Vida Montserrat 11-18 anys
L’Escola de Vida Montserrat d’acidH dona resposta socioeducativa, formativa i terapèutica a nois i noies adolescents amb capacitat
Intel·lectual Límit.
En molts casos el funcionament personal i social
dels nostres alumnes, es veu agreujat perquè
s’afegeixen dificultats adaptatives derivades de
trastorns de l’aprenentatge o/i de la personalitat.
És un centre docent concertat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Codi de Centre: 08059226
Actualment te una matrícula de 80 alumnes
d’edats compreses entre els 11 i els 18 anys.
S’imparteix l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria amb una Modificació Curricular autoritzada pel Departament d’Ensenyament en la Resolució de 4 d’Octubre de 2002.

Els nostres alumnes
Aquesta tipologia coneguda com a “límit”, “fronterer” o “borderline”, és difícil i complexa ja que
es tracta d’un camp poc investigat i poc atès des
d’un abordatge interdisciplinari.
El 2% dels nens en edat escolar presenten un
rendiment baix a causa de limitacions en llur desenvolupament cognitiu i neuromaduratiu.

S’entén per intel·ligència límit un nivell de capacitat situat entre un 70 i 85 de Coeficient
Intel·lectual.
Son nens amb un desenvolupament maduratiu
alentit, el potencial d’aprenentatge és significativament inferior a les expectatives de la
seva edat. Presenten un ritme d’aprenentatge
lent, dificultats en desenvolupament del llenguatge, raonament lògic i en la gestió de la planificació del espai i del temps.
El comportament i la imatge d’aquests nois ha
acabat adaptant-se a les expectatives que sobre
d’ells s’han format els altres, construint un autoconcepte negatiu amb una manca de seguretat, la suma dels dos factors ha derivat en
un nivell baix d’autoestima i un alt grau de
vulnerabilitat.
Ens basem en la relació educador-educand,
i fem us d’una metodologia i filosofia que
s’adapta al col·lectiu i no a l’inrevés.
L’objectiu de l’escola és oferir al nostre alumnat els suports necessaris des de l’àmbit de
l’educació i el desenvolupament personal per
a potenciar el camí cap a l’autogestió i així a
la inclusió social, així com promoure la seva
inclusió com a ciutadans de ple dret en una
societat més justa i solidària.

Com ho fem?
1. Potenciant les aptituds, actituds i habilitats dels alumnes:
• Mitjançant metodologies experiencials,
dinàmiques, participatives i
constructives de coneixement.
• Ratio de 10 alumnes per aula.
• Partim de la realitat de cada alumne i
de les seves capacitats per potenciar
les seves competències.
• Proximitat educativa.
• Professionals especialitzats.
• Didàctiques adequades als estils
cognitius dels alumnes.
2. L’escola és un agent social, un espaitemps on és poden relacionar entre iguals i
així compartir interessos i inquietuds similars
afavorint d’aquesta manera el seu creixement
personal i social.
3. La inclusió social, participant en projectes educatius amb altres escoles o entitats
socials, participant en projectes educatius organitzats per la ciutat i en projectes d’àmbit
europeu.
4. El treball amb famílies. Mitjançant trobades amb els professionals que configuren el
projecte Individual de l’alumne i el Grup de
Suport Familiar.

Projectes Educatius amb els
que treballem. Àmbit Local.
Agenda 21 . Oficina de Recursos
Sostenibles ( Ajuntament de Barcelona)
Programa per a facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més
sostenible, mitjançant una intervenció local.
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Hem presentat els treballs literaris del nostre
alumnat als Jocs Florals del districte i també
al Concurs Literari d’Alvent, organitzat per
l’associació ALVENT i als Premis Roseta de
Madrid.
L’Elena, alumna de 2n cicle, ha guanyat el 3er
Premi en la categoria de prosa en el Certamen
Literari del Districte de Gràcia.
Open Day de la Fundació Johan Cruyff

Hi ha 184 escoles que elaboren la seva pròpia Agenda 21 en un marc comú de treball.
La nostra escola s’ha compromès a millorar el
tractament de residus implantant el sistema
de reciclatge i l’educació en la sostenibilitat
energètica i el consum responsable.

Hem participat en la jornada esportiva que organitza la Fundació Johan Cruyff. 30 alumnes
i més de 40 centres educatius on els valors del
treball en equip i la superació són el “ leifmotive”.

Audiència Pública. Institut Municipal
d’Educació de Barcelona (Ajuntament de
Barcelona)

S’ha dissenyat el Treball de Síntesi amb el nom
“ Filius Romae Venit MMXIV! D’on venim i a
on anem?” .

A través d’aquesta proposta educativa els
joves de Barcelona poden reflexionar sobre
temes d’actualitat que els afecten i expressar
la seva opinió en un acte públic presidit pel
propi alcalde de la ciutat.

Sortida a Tarragona, 65 alumnes durant 4 dies
amb l’objectiu de trobar respostes al títol del
projecte.

La temàtica d’aquest curs ha estat la inclusió,
sota el títol XIX Audiència Pública als nois i
noies de Barcelona. Barcelona educadora i inclusiva. Tothom és ciutat i ciutadania.
Jocs Florals pel Districte de Gràcia
El Departament de Llengües han organitzat el
Certamen Literari amb motiu de la diada de
Sant Jordi i la Patrona de l’Escola, la Verge de
Montserrat.

El Treball de Síntesi
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L’any en dades

L’alumnat
82 alumnes adolescents i joves
42 noies / 40 nois
4 alumnes proposats per a titular el

Graduat en Educació Secundària amb modificació curricular.

12 alumnes Finalització d’etapa.
6 alumnes orientats a continuar la seva

formació en recursos de formació professional de nivell 1 i nivell 2 ordinaris.

6 alumnes orientats continuar la seva

formació en recursos de formació professional adaptada de nivell 1.

Primer cicle:
44 alumnes
55 sortides
16 tallers a l’escola

Segon cicle:
38 alumnes
58 sortides
2 tallers a l’escola

L’equip escolar:
docents, tècnics i organització
Claustre format per 21 membres.
L’equip docent: 9 mestres tutors de grup,
1 mestre d’educació física i 5 educadors.
L’equip tècnic: 1 psicòloga, 1 logopeda i 1 treballadora social.
L’equip organitzatiu: secretària del centre,
cap d’estudis i directora.
Serveis Externs
Coordinació entre professionals de diferents
serveis externs de caràcter psicopedagògic.
• EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) : SansMontjuïc, l’Eixample, St Martí, Horta Guinardó, Nou
Barris, Sarrià St Gervasi i St. Andreu.

• CREDA (Centre de Recursos per a Deficients
Auditius).

• Centre de recursos educatius Joan Amades
per a deficients visuals: amb la col·laboració del
Departament d’Educació i de la ONCE.

• Centres de Recursos Pedagògics (CRP).
Districte de Gràcia i Horta Guinardó.

• Serveis socials de base. Barceloneta, Gràcia i
Eixample.

• EAIA equips d’atenció a l’infància i
adolescència en alt risc social.
• CSMIJ Centre Salut Mental Infantil i Juvenil.
• UTAC (Unitat de Tècniques Alternatives i
Augmentatives de Comunicació).

Acollida i formació
d’estudiants en pràctiques
UB i UAB, UNED i de la Universitat Abat Oliva
han comptat amb el nostre recurs com a eina
de formació pels estudiants de pràctiques.
9 alumnes de pràctiques .
Facultat de Pedagogia, Psicopedagogia,
Educació Social, Psicologia, Grau de Magisteri i Logopèdia.
4 estudiants de CFGS d’Integració Social.
Escola de Formació Professional de CEYRARCO.
3 estudiants americans que han fet un programa d’aprenentatge i servei.
Institut Americà CEA Learn You Potential.
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testimonis
La meva primera impressió
va ser una mica negativa ja
que pensava que estava en
un lloc equivocat.
A mesura que han anat passant els dies ho veig d’una
altra manera.
A l’Acidh he aprés que
tothom té problemes i que
entre tots ens podem ajudar.
Els professors m’han valorat
tal com sóc i a més a més he
aprés a dibuixar i a cuinar.
Les sortides que fem són
molt interessants ja que he
pogut visitar llocs culturals i
emblemàtics de la ciutat de
Barcelona.
Crec que m’he adaptat bé
tant amb els altres alumnes
com amb els professors.
Milen Esteve, 29 anys

m ’edu q u en. À rea Edu cativa

Escola d’adults 21-60 anys
Assistim a les persones amb IL o discapacitat
intel·lectual lleugera. Aquestes persones, que
pateixen unes necessitats educatives especials,
desitgen millorar la seva formació i assolir uns
objectius d’educació instrumental bàsica per poder accedir amb més facilitat a la seva integració
en el camp social i laboral.
Impartim Formació Instrumental i Bàsica sempre
dirigida a l’autonomia en les activitats de la vida
quotidiana. Entenem la formació d’adults com
el conjunt d’activitats educatives, cíviques, socials i formatives que tendeixen a desenvolupar
el potencial Humà de cadascú, ja que tenim en
compte la globalitat de la persona i no tan sols
els aspectes socialitzadors i de temps de lleure,
afavorint així una formació integral que facilitarà
la seva inclusió social i laboral.
Davant l’augment de demanda de persones que
no estan en edat escolar i que, o bé presenten
un retard global en els seus aprenentatges, o bé
volen enriquir els seus coneixements i millorar les
seves competències tècniques i professionals, la
nostra Escola ofereix actualment una oferta formativa responent a les noves necessitats educatives actualment existents.
Un grup de professionals i voluntaris treballen
amb la finalitat expressa d’atendre les necessitats

d’aquest col·lectiu i de plantejar, d’una manera
sistematitzada i continuada, el seu accés als recursos d’integració reconeguts per la legislació
vigent i, en definitiva, de fer-los arribar els mitjans necessaris per a que puguin aconseguir una
formació bàsica que s’adeqüi a llurs interessos i
habilitats, per aconseguir finalment la seva total
integració social i laboral.
Ho fem perque existeixen necessitats específiques, dins el camp educatiu, en les persones a les
quals ens dirigim que es deriven d’una formació
deficient o poc adaptada a les seves característiques, que hauria de ser corregida en l’àmbit de
la Formació Instrumental i Bàsica si volem aconseguir el desenvolupament global i la plena integració de l’individu.
El nostre projecte educatiu vol contribuir a la
millora de les aptituds, actituds, habilitats i capacitats d’aquest col·lectiu i, la seva integració
socio-laboral, des de l’assoliment dels objectius
que fixem en la formació bàsica de cada nivell.
Volem constituir un instrument operatiu, pràctic i
flexible, que permeti en tot moment adaptar-nos
als interessos i necessitats educatives dels alumnes. Creiem que allò que és ideal en l’educació i
formació de les persones és planificar sobre les
necessitats concretes d’aquestes: hem d’estar
sempre oberts a idees i unitats curriculars noves.
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Com ho fem?

15. Relacionar amb la vida personal i quotidiana de les persones adultes l’aprenentatge.

• que es pugui atendre a la diversitat del
alumnes.

1. Adquirir els coneixements bàsics de la comunicació escrita en les llengües catalana i
castellana.

16. Donar un mínim de normes de caràcter general per la comunicació tant oral com escrita.

La metodologia es bassa en exposicions teòriques curtes seguides d’activitats més pràctiques i experimentals totalment relacionades
amb allò que s’ha explicat.

2. Comprendre amb l’observació de fets i
fenòmens senzills del medi físic i natural.
3. Conèixer els aspectes socials, culturals,
geogràfics i històrics de Catalunya, tradicions
i costums.
4. Formar per a la convivència i el respecte
cap a la diversitat cultural i lingüística.
5. Millorar les competències en la utilització de
les operacions bàsiques per tal d’interpretar
les possibles situacions quotidianes.
6. Tenir consciència del propi cos i adquirir els
coneixements que beneficiïn la seva salut.
7. Saber argumentar les idees i propostes i
contrastar-les amb altres persones.
8. Augmentar l’autonomia personal, social i
laboral.

17. Treballar el compromís, responsabilitat,
disciplina i organització del temps.
18. Desenvolupar i potenciar les capacitats,
preferències i habilitats de cadascú.
3 grups segons les capacitats bàsiques de lectosecriptura i càlcul i franges d’edat.
1 grup d’alfabetització i 2 de neolectors.
Matèries: català-castellà, socials-naturals, matemàtiques bàsiques i pràctiques, informàtica, cuina, plàstica, transició a la vida adulta,
anglès i teatre.
Sortides culturals d’interès a diversos museus,
exposicions, fires, serveis ciutadans, etc.

Metodologia

9. Millorar la confiança i pujar l’autoestima.

Hem adequat la nostra actuació a les característiques del grup d’alumnes i el seu entorn.

10. Gaudir de les possibilitats culturals i socials en el temps de lleure.

Perquè l’aprenentatge sigui més receptiu
s’insisteix en:

11. Formar-se en comportament cívic, social
i personal. Fomentar les relacions personals.

• l’alumne adopti un paper actiu durant
l’aprenentatge.

12. Dominar la lectura i l’escriptura.

• el material aportat sigui adient, divers i
presentat de forma clara i organitzada.

13. Incloure dins de l’àrea de llengua la comprensió lectora i l’expressió escrita.
14. Llegir, escriure, parlar i entendre.

• la classe sigui motivadora i oberta a
reflexions i coneixements.

En general es seleccionen procediments com
la manipulació, l’observació, l’experimentació
i dinàmiques grupals. Es fan activitats diverses que permeten un correcte exercici i aplicació dels continguts apresos dins l’aula.
De tant en tant es reuneixen els tres grups
i es fan activitats comunes (sempre és així a
les sortides culturals, a la classe de teatre i
als sopars de nadal i fi de curs) per fomentar
les relacions, cohesió i integració de tots els
alumnes de l’Escola.

d’una gran mancança en l’autonomia pròpia
en la vida quotidiàna i en la seva autoestima
i confiança.

Dades

Visibilitat

2 grups de neolectors (G.2 i G.3)

DINCAT

El nostre objectiu principal és donar una formació educativa que potenciï al màxim el desenvolupament del conjunt de les capacitats
intel·lectuals, físiques i socials.

1 grup d’alfabetització (G.1).

Consorci d’Educació de Barcelona

1 grup de taller de cuina extraescolar

Cad Paral·lel. Evo Laboral

Altres objectius

Àrea bàsica de salut Pare Claret (Gràcia)
Serveis Socials Gràcia

Escola d’Adults

IMD

MIllorar de la qualitat de vida

• Dilluns: 24 alumnes

Motivar, més confianza, millor autoestima i
més consolidat com a persona i amb uns objectius clars.

• Dimarts: 25 alumnes

Treballadors/Es Socials Fundacions,
Associacions, Centres Educació Especial,
CET’s, CO’s, SOI,s

Millorar la seva capacitat de relacionar-se.
Enfortir la seva capacitat d’autonomia en aspectes concrets

Tutories

Millorar en la inclusió social a través del les
sortides a l’exterior del centre.

El tutor de cada grup es reuneix periòdicament amb l’alumne per fer un seguiment del
seu aprenentatge, necessitats, dificultats i integració amb el grup de l’Escola d’Adults.

Responsabilitat en un objectiu concret.

El grup de persones que assisteixen a l’Escola
d’Adults pateixen un retard i un dèficit
d’aprenentatge derivat de la seva discapacitat intel·lectual, per factors d’estimulació cultural i pedagògica precària i inestable i per
entorns socio-familiars problemàtics. Molts
d’ells, abans d’assistir a l’Escola no tenien cap
ocupació concreta ni laboral i poques o nules relacions i hàbits socials. També pateixen

39 alumnes
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• Dimecres: 28 alumnes
• Dijous: 26 alumnes
• Divendres: 12 alumnes (teatre)
Taller de cuina extraescolar
• Dijous: 6 alumnes

Domini bàsic i ús de les noves tecnologies.

12 alumnes becats total o parcialment

Sumministrar recursos i assessorament per
poder accedir a noves possibilitats d’oci.

5 professors i 5 voluntaris

Consolidar-los mitjançant els coneixements
i aprenentatge, potenciar els nous coneixements bàsics.
Trobar el seu lloc en món i el seu entorn.
Millorar la consolidació personal, seguretat
i autoconfiança veient-se ubicats socialment
per estar inclosos en un grup d’iguals.

Mapa de Processos
Treballadors/es socials
Entitats, institucions i
centres
Cercadors entitats
Fulletons informatius
Web Acidh
Contacte treballadora social Acidh o direcció
Entrevista amb direcció
Escola Adults
per avaluació alumne per pertenència al grup
d’alumnes d’Acidh i adaptació al grup (alumne
i pares o tutors). Valoració possible beca
Presentació de documentació requerida.
Inscripció. Assignació del grup d’enssenyament
Seguiment de l’alumne. Tutories. Derivació
a posibles serveis o recursos d’interès i necessitat
de l’alumne
Seguiment i orientació amb
les famílies o tutors
Reunions informatives
famílies / tutors
Avaluació del procés
d’aprenentatge i de maduració i autonomia de
l’alumne. Valoració amb l’alumne i valoració i
orientació amb famílies o tutors.
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testimonis
“Les Activitats Extraescolars,
per a mi, són una estona per
gaudir amb els amics, tenir
una estona per fer les coses
que t’agraden, tindre
motivació per passar-m’ho
bé però sobretot és disfrutar
i aprendre. Pots donar idees
molt bones a teatre i utilizar
la imaginació. A les Colònies
d’Estiu et pots divertir
moltíssim i canvies la teva
forma de fer les coses quan
estàs amb compañía i
relaxada.”
Kàtia Iglesias

m ’ eduq uen . Àrea E d u cativa

Extraescolars a partir d’11 anys

L’any en dades

• Campionat Esportiu del Garraf a Vilanova
i la Geltrú.

Activitats extraescolars i lleure

• Campionat de Catalunya de futbol sala a
Manlleu.

• Bàsquet: 42

• Campionat de Catalunya de bàsquet a
Badalona.

Fem activitats extraescolars i de lleure per a adolescents i joves amb intel.ligència límit o discapacitat intel.Lectual lleugera: bàsquet (apadrinats
pels Lluïsos de Gràcia), tennis taula, hip-hop, fem
de periodistes!, Reforç escolar, reforç matemàtic,
anglès, rodant i acció, teatre i colònies d’estiu.

Actuacions concretes

• Teatre: 9

• Vestuaris nous totalment equipats i s´ha arranjat els desperfectes de la pista de bàsquet. S´ha
dotat el camp amb proteccions a les canastes i
amb dues porteries de futbol.

• Informàtica: 4

Millorem les habilitats i capacitats cognitives, socials, psicomotrives i esportives de persones amb
intel.Ligència límit o amb discapacitat intel.Lectual lleugera mitjançant la participació de les mateixes en les activitats extraescolars que es realitzen a l’escola, les quals es van adaptant en funció
dels interessos personals i necessitats dels usuaris i estructurem un entorn en el qual la persona
es pot promocionar i estar en constant formació
encaminat a la seva inserció social i laboral.

• Homologació de les instal.Lacions esportives
amb l’institut municipal d’esports (ime).

• Colònies d’ estiu : 33

Desenvolupem activitats lúdiques per complementar l’educació formal, promoguent
l’autonomia, la socialització i la participació dels
alumnes amb intel.Ligència límit o discapacitat
intel·lectual lleugera i els eduquem en un sentit
global i integrador.

• Els Lluïsos de Gràcia ens han apadrinat els dos
equips de bàsquet femení i s´ha obert la participació al torneig de bàsquet adaptat de sant jordi
a equips femenins.
• L’Institut Català de la Dona (icd) i l’Ajuntament
de Barcelona (districte de gràcia), ens han donat
les equipacions dels equips femenins i pel II torneig de bàsquet adaptat Sant Jordi.
• Pla de visibilitat de les activitats extraescolars
i de lleure a les xarxes socials: linkedin, twitter,
facebook, instagram, blog i talim.
• Prospecció per adequar les activitats extraescolars a les necessitats educatives i interessos
personals dels usuaris.

• Reforç matemàtic: 5
• Reforç escolar: 34
• Anglès: 12
Total usuaris: 139

Hem participat
• Lliga i Copa Catalana de Bàsquet AcellSpecial Olympics.
• Special Olympics Calella-Barcelona.
• Jocs Special Olympics Dinamarca (selecció
espanyola handbol).
• Cursa “els 10 blaus a Gràcia”.
• Torneig triple de parets.
• Tornieg esportiu “xamfrà” St Feliu de
Llobregat.
• Torneig “12 hores de bàsquet” dels Lluïsos
de bàsquet.
• Torneig de bàsquet adaptat St Jordi
organitzat per l’acidh i Lluïsos de Gràcia.

• Campionat de Catalunya de ciclisme a
Almacelles.

• Col.laboracions esportives: Lluïsos de
Gràcia, Xamfrà, Encert, Triple, Alfa Tegar, i
Grup Barna.
• Projecte “bàskin” de la Federació Catalana
de Bàsquet.
• Projecte “one team” del Barça i
Euroleague.

• Projecte “bàskin” de la Federació Catalana
de Bàsquet.

Visibilitat

• Projecte “one team” del Barça i
Euroleague.

Mitjans de comunicació

• Certamen curtmetratge “Súbete al Corto”
d’Alacant. Premi Interpretació Femenina
amb “mudances”.
• Presentació curtmetratge “Segones
Oportunitats” al Festival de Cinema i
Drets Humans de Barcelona.

Hem col·laborat
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Punt diari-avui, ara, btv, l’Independent de
Gràcia, Tv3, Ràdio Estel, Rtve, Canal Barça,
Periodico de catalunya, Sport, Ràdio Gràcia,
Dincat i “des del nord“ dels Lluïsos de Gràcia.
Xarxes socials
• Linkedin: 607 seguidors.
• Twitter: 257.
• Facebook: 180.
• Instagram: 88 i el nostre blog.

• Aportació d’esportistes als Jocs Specials
Dinamarca (handbol) amb Special
Olympics Catalunya: http://www.
Specialolympics.Cat/

Patrocinadors i institucions

• Visibilitat amb Talim, iniciativa social de
lleure que millora la visibilitat i la qualitat de
les activitats de lleure http://www.Talim.Cat/

• Ajuntament de Barcelona
(districte de gràcia).

• Conveni de col.laboració esportiva
amb Lluïsos de Gràcia: http://www.
Lluisosdegracia.Cat/

• Diputació de Barcelona.

• Institut Català de la Dona (ICD).
• Ajuntament de Barcelona.

• Generalitat de Catalunya.

16

Memòria acidH 2014

Memòria 20 anys acidH 2014

Activitats extraescolars i de lleure acidh ha
consolidat la seva oferta d’activitats i l’ha incrementat atenent a les necessitats educatives
i interessos personals dels usuaris. El nostre
gran objectiu és el ser un referent pedagògic
dins el món educatiu i social i aconseguir una
major visibilitat de tot el que fem.
Donem les gràcies a tots els professionals, estudiants de pràctiques i voluntaris que han fet
possible l’assoliment d’aquest projecte i sobretot als lluïsos de gràcia pel seu gran suport
al nostre club sense els que no seria possible
la nostra tasca.

Mapa de processos

testimonis
Quant fa que vens al club?

Publicitat
Família
Contacte amb
coordinació extraescolars
Entrevista
Carpeta família
Entrega documentació
Aprovació
Comunicació professionals
Inici activitat
Seguiment

17

Fa 12 anys…encara hi era el
Joan Baguè de coordinador!

em div er t eixo. À rea lle u re

Club Divertiment acidH

Com ens vas conèixer?

Per mitjà de Mosen Bada,
un conegut d’una coneguda
meva que coneixia l’Acidh i
m’el va aconsellar.
Perquè vas decidir vindre?

Per coneixer gent nova…
en aquell moment no tenia
gaires amics.
Què t’agrada i què t’ha aportat el
Club?

M’agrada el fet de tenir una
activitat que fer dissabte a la
tarda amb companys i fer excursions de dos dies o poder
fer viatges d’estiu o Setmana
Santa. El club m’aporta coneixement personal i m‘ensenya
a corregir alguns aspectos de
caire personal com la paciència, tolerancia, etc. I millorar
el meu carácter.
Anna Baza, 38 anys

El “Club Divertiment ACIDH” és un servei de lleure dirigit a persones amb capacitat intel·lectual
límit o discapacitat intel·lectual lleugera on trobar un grup de amics/gues amb els qui sortir i
realitzar activitats per Barcelona.
Proporciona un espai-temps on els usuaris es relacionen entre iguals, comparteixen inquietuds i
aprenen a gestionar i planificar el seu temps de
lleure. Promovem la iniciativa perquè decideixin
ells mateixos algunes de les activitats i procurem
estimular l’autoestima i l’autoavaluació a partir
dels principis de maduresa i de responsabilitat.
Amb seu a Santa Eulàlia 5-9 del barri de Gràcia,
oferim un espai de trobada 3 dissabtes al mes on
es fan activitats lúdiques a la ciutat de Barcelona.
Els usuaris estan dividits en tres grups en funció
de les edats:
• Gent Jove 1: 15-24 anys
• Gent Jove 2: 25-39anys
• Gent Gran: 40-65anys
L’horari habitual es de 16.30 a 20h amb una durada aproximada de 3,5h. Els usuaris van acompanyats per un monitor i una persona de suport
que ajuden a que hi hagi una bona comunicació
i integració dels membres del grup i potencien
una conducta adient en cada situació. Les esme-

nades activitats les programa el monitor de cada
grup amb la supervisió del coordinador i es van
modificant en funció dels interessos dels usuaris.
Algunes de les activitats portades a terme han
sigut anar al cinema, bolera, karaoke, discoteca,
concerts, exposicions, fires, festes de barri, etc.
També s’han fet tallers de manualitats, cuina i
musicoteràpia. Per complementar el servei s’han
fet dos respirs de cap de setmana.
L’objectiu principal del club de lleure es oferir un
espai en el que socialitzar-se i fer amistats, ja que
es un dels aspectes que més els preocupa al nostre col·lectiu. Oferim experiències enriquidores i
divertides i els donem pautes per a planificar el
seu temps d’oci combinant activitats lúdiques i
culturals. Durant les activitats es fomenta el respecte als companys, l’acceptarció de les diferències i a fomentar els recursos i el coneixement
d’ofertes d’oci de Barcelona. Amb el suport del
monitor i les relacions establertes amb els companys es senten part integrant, important i necessària del grup en el que s’estimula l’adquisició
d’habilitats socials i es potencia la comunicació.
És molt important fomentar el treball en grup,
les habilitats individuals i les diverses maneres de
ser i d’actuar amb persones en un entorn diferent
al familiar o escolar, i aprendre a gaudir del nostre temps lliure.
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L’any en dades
Evolució d’usuaris
Mes

Usuaris/es
Total

Gener 2014

36

Febrer 2014

35

Març 2014

33

Abril 2014

35

Maig 2014

36

Juny 2014

33

Juliol 2014

Tancat

Agost

Tancat

Setembre 2014

Tancat

Octubre 2014

24

Novembre 2014

26

Desembre 2014

26

Recursos humans

Sortides

L’equip del club de lleure està format per un
coordinador i quatre monitors: dos pel grup
de Gent jove 1, un per Gent jove 2 i un per
a Gent Gran. Sempre s’ha comptat amb el
suport de dos voluntaris que donen suport
en un grup en concret, però degut a motius
s’han rotat de grup en funció de les necessitats.

S’han realitzat dos respirs de cap de setmana
amb una nit de pernocta fora:

El coordinador procura el bon funcionament
del club fent de pont entre usuaris, monitors,
familiars/tutors i la organització ACIDH.
GRUP

TREBALLADORS

Coordinació

1 responsable

Gent jove 1

2 monitors

Gent Jove 2

1 monitor +
1 voluntari

Gent Gran

1 monitor +
1 voluntari

• Girona: febrer / 13 usuaris.
• Ocata: juny / 15 usuaris.

Patrocinadors i
institucions
Fundació Sert: 1 persona becada.
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testimonis
Quant fa que vens al club?

Al novembre del 2013, ja porto
1 any i 3 mesos

em fo r m o i em div er t eixo. À rea lle u re

Club Social acidH-Can Gelabert

Com ens vas conèixer?

Em va portar el Sr. Gustavo un
gran amic de la família des de
fa molts anys. Va ser un gran
encert el vindre.
Perquè vas decidir vindre?

Soc veïna del Barri i estava sola
a casa i m’avorria. El Gustavo
que treballa aquí al costat va
entrar a demanar informació
i va pensar que seria un gran
lloc per a mi.
Què t’agrada i què t’ha aportat el
Club?

Havia provat altres llocs com el
Corpus Christi però no hi havia
gent com jo i no m’agradava.
Aquí m’ho passo molt bé, he
fet moltes amistats i aprenc
moltes coses. Per primera vegada em sento realment integrada, valorada i més segura de
mi mateixa perquè em tracten
com a una persona adulta...
encara que sé que mentalment
no ho sóc. Sóc molt feliç!
Ana María Segú Piquè, 53 anys

L’Associació acidH amb la Fundació Privada Can
Gelabert, han creat el Club Social dirigit a persones majors d’edat amb intel.ligència límit o discapacitat intel.lectual lleugera que per diverses
circumstàncies no poden accedir al món laboral,
i que en el dia a dia tenen molts espais lliures
que la societat no els hi ofereix la oportunitat
d’aprofitar. Hem posat al seu abast un local ubicat al carrer Santa Eulàlia 5-9 del barri de Gràcia
on els socis tenen la possibilitat d’assistir, matí i
tarda, i realitzen tallers personalitzats adaptats a
les seves necessitats i interessos, els quals es van
modificant. També poden utilitzar espais adaptats pel temps de lleure com la biblioteca, la sala
d’estar i la zona de jocs. Apart dels tallers setmanals, s’han fet dos respirs de cap de setmana i 5
visites culturals anuals a la ciutat de Barcelona.
Els objectius són:
• Oferir educació i lleure.
• Promoure l’autonomia personal.
• Fomentar la participació i l’intercanvi social.
• Facilitar l’integració laboral.

El Club Social disposa de:
2 educadors a jornada complerta
1 educador en horari de matí,
1 professor d’informàtica
8 voluntaris
Combinem lleure i educació en un ambient distès
on molts d’ells assisteixen per fer amistats i socialitzar-se. Disposem d’un local de 154m2 que hem
anat distribuint en diferents espais en funció de
les necessitats que han anat sorgint:
El racó de les noves tecnologies, es un espai
de 14m2 habilitat amb 8 ordinadors i connexió a
Internet per realitzar els tallers d’informàtica.
El racó de la llar, que realitzem en un espai de
20m2 per aprendre les tasques domèstiques i de
la vida pràctica on s’imparteix el taller de cuina
setmanalment.
El racó de l’artista, tres taules de grans dimensions amb capacitat per a 27 persones en un espai de 15m2 per a desenvolupar la part artística
i per prendre apunts. Realitzem tres tallers: pintura, manualitats, temes d’actualitat, biografies,
història de l’art i jocs de taula.
4. El racó de body moving “mou-te”; degut a
que es un espai diàfan de 12m2 l’utilitzem per fer

20

Memòria acidH 2014

Memòria 20 anys acidH 2014

exercici amb el taller de “mou-te” o fer una
rotllana per fer la assemblea setmanal, el taller de música, relaxació i meditació.

Actuacions concretes

Sala d’estar, de 10m2 habilitada amb dos sofàs i TV per a conversar i visionar les pel·lícules
del taller de cinefòrum.

S’han fet dos grups en funció del nivell: els que
s’inicien en el món de d’informàtica han après
com funciona un ordinador i els seus programes principals, a navegar per Internet, crear un
compte de correu, etc. El grup avançat va fer
activitats més complexes, recerca de feina online, blog personal i del Club, power point...

6. Biblioteca i videoteca, disposa de 4 prestatgeries amb llibres i pel·lícules del seu interès.
El l Club Social Can Gelabert vol oferir un espai de trobada per a nois amb intel·ligència
límit o discapacitat intel·lectual lleugera per a
promoure la seva qualitat de vida. Per aconseguir-ho es vol millorar les seves habilitats cognitives, socials i motrius mitjançant els tallers
que es realitzen i potenciar les seves relacions
socials i ampliar el seu cercle d’amistats. Un
altre dels objectius del Club Can Gelabert és
facilitar l’integració laboral realitzant tallers
enfocats a augmentar la seva autonomia personal i ajudant-los amb la recerca de feina,
aspecte que actualment els preocupa molt. És
un servei en el que aprenen temàtiques molt
variades i que els enriqueix dia a dia, on tenen
una relació molt propera amb els educadors.
La força del Club resideix únic a la ciutat de
Barcelona i des d’ell treballem en les diferents
branques de la vida (aprenentatge, lleure, autonomia, socialització, àmbit laboral....).

1. Informàtica (nivell 1 i 2)

2. Manualitats/pintura
Han après a retallar, cosir, dibuixar, construir,
dissenyar, manipular, etc. Se’ls hi ha ensenyat que amb material reciclat es poden fer un
munt de coses; hem fet anells amb filferro,
màscares amb guix, pintades amb varis tipus
de pintura i tècniques, recipients amb vinils,
etc. Estimulem la creativitat, la motricitat fina
i la capacitat espacial dibuixant i pintant figures geomètriques.
3. Cuina
És un dels aspectes que més els ajuda a augmentar l’autonomia a la seva llar. Procurem
que aprenguin a cuinar el seu propi menjar i
a saber utilitzar els diferents estris de cuina.
Hem tractat la part teòrica de l’alimentació
saludable.
4. Música
Impartit per una pedagoga musical s’han treballat diverses temàtiques com el ritme, la
coordinació, estils musicals i moviment.
La música ofereix un entorn de recolzament i

amistat que minva el sentiment d’aïllament i
implica un compromís regular cap a la resta
de companys. Alguns dels beneficis d’aquest
taller ha sigut ajudar a controlar la respiració,
prendre consciencia corporal i desinhibir-se.
5. Història de l’art
Combinat la teoria i la pràctica aprenent història i conceptes del diferents tipus d’art com
la pintura, la arquitectura o la música i hem
dedicat una sessió mensual a plasmar en paper el que han après.
6. Temes d’actualitat
Hem tractat temàtiques molt variades dirigides a augmentar els seus coneixements sobre
el món que els envolta i a millorar la seva autonomia personal realitzant debats per estimular la seva capacitat de raonament on hem
potenciat aspectes com el respecte i la tolerància envers a les opinions dels companys.
7. Lectoescriptura/càlcul
Te l’objectiu de reforçar la comprensió lectora, millorar l’ortografia i augmentar la atenció. Al taller de lectoescriptura s’adapta a la
diferència de nivell dintre del mateix grup.
Hem combinat aquest taller amb exercicis de
càlcul aplicat a la vida quotidiana treballant
amb exemples pràctics, jocs en els que utilitzem € ficticis.
8. Biografies
Hem parlat de personatges rellevants del passat i de la actualitat per fer un viatge a través
de la història en el que els participants han

après continguts que els ajuden a entendre
el món en el que vivim. Es pretén que tinguin
nocions d’història i suscitar en ells la curiositat per conèixer.
9. Cinefòrum
L’educador ha fet unes propostes de pel·lícules
de temàtiques molt diverses i sotmet a la votació dels usuaris Per a seguir el fil argumental es fa un descans a mitja pel·lícula. Un cop
finalitzada hem fet una taula rodona per comentar diferents aspectes a nivell tècnic i argumental i s’ha creat un debat.
10. Relaxació
Portat a terme per un voluntari de Reiki, consisteix en aconseguir que es relaxin mitjançant
pensaments positius, aromateràpia, bols tibetans i complimentat amb un massatge suau.
L’objectiu ha sigut incrementar la capacitat
per relaxar-se cada cop que ho necessitin i
disminuir l’estrès.
11. Meditació
També el porta a terme un voluntari. S’ha partit d’un tema basat en els valors on es manté
una conversa que invita a reflexionar. Posteriorment s’han practicat exercicis de meditació amb moviment o sense, que els fa prendre
consciencia del seu propi cos, concentrar-se,
disminuir la ansietat i aprendre a relaxar-se.
12. Mou-te
Lo majoria del socis no fa cap tipus d’exercici
físic al llarg del dia i aquí fan alguna activitat

que implica moviment. Realitzen estiraments
i coordinació motriu.

L’any en dades

13. Hort urbà

Evolució del nombre d’usuaris

L’Ajuntament de Barcelona ens va cedir un
hort urbà a la zona de Vallcarca el qual hem
compartit amb els usuaris del SOI d’acidh.
Cada grup ha anat un dia concret de la setmana i han preparat la terra, sembrat, tingut
cura del que hem plantat i recollit la collita
que es reparteix entre els participants.

Mes

Usuaris/es
Total

Gener 2014

46

Febrer 2014

47

Març 2014

49

14. Aprenentatge amb l’oci
(activitats dirigides)

Abril 2014

52

Han posat en pràctica diferents habilitats a
través dels jocs de taula. Domino, trencaclosques, cartes, daus, memory, jocs de sobretaula... En funció de la temàtica del joc s’estimulen
la memòria, l’atenció, la agilitat numèrica i la
cohesió de grup en els jocs d’equip.

Maig 2014

53

Juny 2014

51

Juliol 2014

46

Setembre 2014

46

Octubre 2014

47

Novembre 2014

48

Desembre 2014

53

15. Tallers monogràfics
Per atraure la atenció dels usuaris hem realitzat bimensualment un taller monogràfic
amb una temàtica atractiva realitzada per talleristes voluntaris coneixedors de la matèria
en cada àmbit. Cada taller s’ha realitzat en
un dia i ha tingut una durada aproximada de
2 hores, exceptuant el taller de curtmetratge
que han sigut 30h. Els tallers monogràfics realitzats el curs 2014 han sigut el d’afectivitat
i sexualitat, cinema, ioga, danses orientals i
curtmetratge.
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De dilluns a dijous
Matins

9:30 - 13:30h

Tardes

15:30 - 19:30h

orientades a reforçar les habilitats cognitives,
socials i psicomotrius dels nostres usuaris.

14 d’aquests tallers establerts dins

divendres
Matins

9:30 - 13:30h

Tardes

Tancat

Matins

Tancat

Tardes

16:30 - 19:30h

Tallers setmanals: 14

Recursos Humans
Hem disposat d’un equip multidisciplinari
composat per 1 coordinadora, 2 educadors,
1 tallerista i 8 voluntaris

l’horari setmanal entre el matí i tarda

• Coordinació: una persona a temps complert que realitza 37,5 hores setmanals

5 tallers impartits com a tallers mono-

• Tècnic tallerista: 2 educadors; un amb dedicació de 15 hores setmanals els matins i
l’altre que fa una jornada completa de 37,5
hores.

gràfics amb la durada d’un matí.

dissabte

•

19 tallers amb temàtiques diverses

20 h. setmanals de tallers amb
una mitja de 20 participants per taller.

3 tallers nous història de l’art, biografies i meditació i s’ha substituït el taller de
cant per el taller de música.

•

Tallers monogràfics 2014: 5

•

Mitja d’usuaris matins: 25

25 persones mitja de participants matí.

•

Mitja d’usuaris tardes: 12

12 persones mitja de participants tarda.

• Voluntaris del Club: 8 voluntaris repartits
entre l’horari del matí i de la tarda. Tots els
voluntaris estan assegurats a través de la
Fundació Pere Tarrés.

Hem participat
• Fira Solidària de Nadal dels Jardinets de
Gràcia aportant artesanies realitzades
durant el taller de manualitats.
• Sant Jordi, paradeta per a vendre roses
naturals i punts de llibre artesanals fets al
taller de manualitats.

• Reunions de la comissió de mediació
juntament amb altres treballadors que es
dediquen al sector del lleure. Les sessions
es van portar a terme a la seu de Dincat i
va estar dinamitzat per la Susana Cordón,
coordinadora d’àrees d’atenció precoç i
educació.

Hem fet difusió
• S’ha creat un blog http://clubsocialacidh.
wordpress.com.
• S’han enviat mails amb informació a
entitats del sector, treballadors socials,
sesm-di (centre de salut mental per a
persones amb discapacitat) per a informar
del nostre servei.

Patrocinadors i
institucions
• Fundació Can gelabert
• Ajuntament de Barcelona

•
•
•

Mitja d’usuaris dissabtes: 8
Respirs caps de setmana: 2
Mitja d’usuaris als respirs: 16

3 sortides de cap de setmana
16 usuaris per sortida

5 visites culturals Barcelona mit-

ja de 17 usuaris per activitat.

Hem col·laborat
• Manufacturació de la decoració del
carrer Fraternitat de Baix per les festes de
Gràcia. L’esmena’t carrer va guanyar el
segon premi.

Aquest projecte no hauria pogut existir sense
el suport de la Fundació Can Gelabert ni de
la col·laboració dels voluntaris que ens han
ajudat a portar a terme totes les activitats. Es
pretén continuar donant-lis suport en les diferents branques de la vida i ser un projecte de
referència en l’àmbit del lleure i la formació
per a aquest col·lectiu.
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testimonis
Vaig al centre de Psicologia
i porto quatre anys i em va
molt bé, perque he tingut
problemes per relacionar-me
amb els altres...
Estic orgullosa d’anar a la
psicologa sempre ha estat al
meu costat i jo me l’estimo
molt. Abans de coneixens
sabia que m’ajudaria i li vaig
agafar molta confiança.
HB, usuària del Centre de Psicolgia
CEPLA

em c ui den . Àrea clínica

e m c u id e n . À rea cl ínica

CPLA Psicologia Logopedia

Formació interna i externa

L’Àrea Clínica té com a accions principals la realització de psicoteràpies, tractaments de logopèdia, reeducacions, i atenció psiquiàtrica. Així mateix, organitza sessions de suport a les famílies i
cursos de formació específica sobre tot allò relacionat amb la discapacitat intel·lectual.

Actuacions concretes

Com ho fem

Hem participat

Abordant la situació personal de cada pacient de
manera integral i adaptada; oferint una atenció
continua i coordinada amb diferents professionals i familiars, marcant uns objectius adequats i
especialitzats a les seves capacitats, i dissenyant
unes pautes d’intervenció adequades. És per
aquest motiu, que des d’un enfoc bio-psico-social treballem de forma multidisciplinar amb un
equip de professionals format per psicòlegs, psiquiatra, logopeda, i treballadora social.

DINCAT. Formant part del grup de Dinamitzadors
de GSF

Per a què ho fem?
Per la detecció de diferents professionals d’acidH
de la vulnerabilitat que presenta el col·lectiu i la
falta de recursos que disposen a l’hora d’afrontar
certes dificultats psicològiques o logopèdiques i
que impedeixen poder-se adaptar a la societat i
gaudir d’una qualitat de vida satisfactòria.

Grup de Suport Familiar
Sessions clíniques

L’any en dades
Persones ateses
•
•
•
•

psicologia: 66
logopedia: 18
diagnòstic: 4
23 persones becades

Visites realitzades l’any 2014
• psicologia: 1.010
• logopedia: 437
• diagnòstic: 12

Oferim i gestionem la formació professional
dels treballadors de l’acidH. També o ferim
formació externa a mida, dins de la nostra especialitat, a empreses, centres de formació i
qualsevol entitat interessada.

Com ho fem?
Formació interna, aprofitem les opcions que
ens ofereix la formació bonificada (Fundació
Tripartita). Rebem ofertes de formació subvencionada d’empreses de formació i entitats
socials que n’organitzen, fem difussió entre
els treballadors. També es pot donar el fet de
que un treballador trobi un curs bonificable
que l’interessa i a partir de la seva demanda
es tramiti la formació.
Cada cap d’Àrea analitza les necessitats formatives del seu equip de treballadors i els hi
proposa a nivell individual o grupal la realització de cursos, també subvencionats. Aquestes propostes es poden anar fent durant l’any
en funció de les necessitats que es van detectant, però també a l’inici de l’any mitjançant la
elaboració del pla de formació de cada àrea.
Formació externa, la limitació que representa la quantitat d’hores dedicades a la gestió
de formació total (4h setmanals d’una sola

professional) no està fent possible organitzar
ni ofertar de forma activa formació externa.

• Cursos Educa Amb l’Art (Programa Apropa)

La formació dels treballadors incideix directament en la seva motivació i enriquiment
tant personal com professional. El reciclatge
i formació continuada ofereix no només la
possibilitat d’assolir nous coneixements i tècniques, si no també espais de reflexió interessants a l’hora de percebre les situacions del
dia a dia des d’una altra perspectiva, el que
permet tant als treballadors com als serveis
innovar, avançar i crèixer (aquesta darrera, sobretot a nivell de qualitat de la feina).

Area educativa

També possibilita que la entitat es posi al dia
sobre les noves eines i tècniques i que es pugui
avançar en concordància amb la resta de la societat i de la comunitat educativa i científica.

Formació realitzada
Area laboral
• Gestió del temps
• Curs bàsic de tècniques d’enquadernació
• Modificació de la capacitat d’obrar i funció
tutelar

• De les neurociències a la escola
• Alimentació i hàbits saludables en persones amb DID
• Patologia DUAL
• Intervenció logopèdica en les alteracions
de l’aprenentatge de la lectoescriptura

Formacio transversal
• Curs de Gestió de projectes
• Curs de SUB-DEA (aprenentage del funcionament d’una màquina desfibriladora).
• El curs de Patologia DUAL que es va cursar
a la escola va ser organitzat i impartit per
professionals de l’acidH.

Hem col·laborat
Hem realitzat formació gestionada per l’empresa
ASSOPER FORMACIÓ, amb Dincat, i SEPRA.
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testimonis
Cuando vivía con mi madre
siempre salía con ella, nunca
sola y siempre por el barrio,
me protegía mucho. Pero
desde que vivo aquí, en la
llar-residencia, me siento más
libre he aprendido a ir sola
a muchos sitios, al médico,
a trabajar, a comprar y ha
tomarme un café.
Aunque echo de menos vivir
con mi familia aquí me encuentro mucho mejor, me
siento protegida, he conocido personas nuevas, voy a la
escuela donde tengo muchos
amigos. Además me siento
muy a gusto con mi compañera de habitación, que me
ayuda mucho a hacer cosas
que me gustan, como punto
o ganchillo.
Lo único que cambiaría es
que no hubiera tantas discusiones entre los compañeros,
ya que así estaríamos mejor”
Belarmina Ferrero

m ’ a c ull en . Àrea habitatge

LLars Residència i Suport a l’Autonomia
L’Àrea d’habitatge compta amb 4 llars residencia,
8 llars amb supervisió i El Programa de Suport a
l’Autonomia a la Pròpia llar.

Les llars residencia
Son equipaments integrats dins l’entorn comunitari, adreçats a persones amb intel·ligència límit
o DI lleu, amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33% que necessiten la provisió d’un
servei substitutori de la llar. Proporcionen la cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament,
manutenció convivència, atenció personal, relacions interpersonals i integració social. A les
nostres llars es genera un ambient familiar que
propicia la participació activa dels usuaris a les
rutines domestiques i organització interna.
Horari d’atenció: 15 a 9h (dilluns a divendres i les
24 h. els caps de setmana, festius i vacances)

Les nostres llars
Zona Franca (capacitat 9 persones)
Sicília (capacitat 10 persones)
Vil amari (capacitat 7 persones)
Providència (capacitat 5 persones)

La llar amb supervisió
es un habitatge situat en un entorn normalitzat
que ofereix un suport professional intermitent
a les persones que hi conviuen. Aquest suport
afavoreix la màxima independència personal i la
integració social de la persona.

Les nostres llars amb supervisió
Travessera (capacitat 3 persones)
Valencia (capacitat 4 persones)
Quito (6 habitatges, capacitat 1 ó 2 persones)

El programa de suport a
l’autonomia
Ajut personal que sol·licita la pròpia persona
beneficiaria al Departament de Benestar Social i Família per a rebre el servei d’una entitat
col·laboradora del programa.
Possibilita l’autonomia de les persones que viuen
soles al seu domicili amb suport puntual a la seva
llar per a la realització de les activitats diàries, alimentació, cura de la salut, utilització dels sistemes
de protecció i coneixement de recursos comunitaris.

Com ho fem?
Les persones usuàries dels nostres equipaments d’habitatge reben un suport personalitzat basat i centrat en les seves pròpies
necessitats. Els equips de professionals elaboren conjuntament amb la persona els plans
de treball que recullen les necessitats detectades pel professional i sentides per la pròpia
persona per tal d’establir uns objectius i una
metodologia d’intervenció. Es fomenta en tot
moment l’autodeterminació i participació de
l’usuari en el seu procés de desenvolupament
personal tant a nivell individual (mitjançant
entrevistes, elaboració del projecte educatiu)
com a nivell grupal a les assemblees i òrgans
de participació.
Es treballa, en definitiva, per a millorar la qualitat de vida de les persones, per a assolir una
vida independent i autònoma i aconseguir
una integració el més normalitzada possible
a la nostra societat.
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Actuacions concretes

L’any en dades

2 persones han pogut fer el pas a una vida
més independent a una llar amb supervisió.

Llars amb supervisió i PSAPLL:
16 persones ateses
Entrades noves al Programa: 7

Creació i obertura nova llar amb

supervisió, capacitat per a 4 persones

Projecte de rehabilitació d’un
bany, residencia Sicília per a la seva adap-

tació per a persones amb mobilitat reduïda

Preparació, organització i implementació de processos i
protocols per adaptar l’àrea
d’Habitatge a la normativa ISO

Sexe/Edat
Edat		Homes		Dones
20-30 anys

1		

2

31-40 anys

2		

1

41-50 anys

4		

3

51-60 anys

2		

1

> 60 anys		
Grau de disminució
		Homes		Dones
<33%		
33%-64%

8		

6

65%		
> 65%		1		1
Convivència
		Homes		Dones
Sol		1		1
parella		4		4
altres per.

4		

2

28

Memòria acidH 2014

Memòria 20 anys acidH 2014

Tutelats

Tutelats

		Homes		Dones

		Homes		Dones

SI*		4		3

SI*		7		24

NO		5		4

NO		1		2

Patrocinadors i
institucions
Institut Municipal per a persones
amb disminució
Patronat Municipal de l’Habitatge

Llars residencia:
34 persones ateses
Entrades noves a les llars:
4 persones
Sexe/Edat

Professionals de les llars: 16
Professionals de les llars amb
supervisió i PSAPLL : 3
1 Cap d’Area i 1 adjunta a direcció

testimonis
em fo r m en. À rea laboral
“Hemos trabajado mucho en
el año 2014. Hemos hecho
muchísimo papel. Estoy más
espabilado en muchas cosas.
Las salidas me han gustado,
muy entretenidas, unas más
que otras. Con los compañeros muy bien, hablo mucho
con ellos.”
Ángel Bueno

Edat		Homes		Dones
20-30 anys

2		

8

31-40 anys

4		

9

41-50 anys

1		

3

51-60 anys

1		

6

Hem participat
Taller de formació per a professionals del
PSAPLL organitzat per DINCAT

> 60 anys		

Hem col·laborat

Grau de disminució

Participació al grup de treball del PSAPLL de
DINCAT

		Homes		Dones
<33%		
33%-64%

5		

65%		

1

16

> 65%		2		10

Participació a la Xarxa d’Habitatge d’Inclusió
Social de l’Ajuntament de Barcelona
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“Estoy bien, me siento a
gusto en el taller. A veces me
agobio cuando alguna gente
pega gritos. Hacer papel me
cuesta un poco, pero luego
salen cosas muy bonitas. Las
salidas son chulas, las actividades me gustan mucho.
Montse Soler

Servei Ocupacional d’Inserció
Aquest any 2014 el SOI de l’acidH ha continuat
prestant un servei de qualitat als seus usuaris
i usuàries, i engegant el projecte de promoció
dels articles de paper artesanal que s’elaboren.
Hem d’agrair sobretot l’entrega de l’equip professional, que treballa dia a dia per a millorar la
qualitat de vida de les persones ateses, i a totes les persones, empreses i institucions que han
col·laborat d’alguna manera o altra a fer possible
el projecte. Moltes gràcies! acidH
El Soi és un servei pre-laboral, que ofereix una
atenció diürna a un grup de 25 persones adultes,
per a la millora o manteniment de les competències personals i laborals.

Com ho fem?
Oferint un programa d’activitats de 9 a 17 hores que inclouen activitats prelaborals (taller de
paper artesanal/manipulats) i d’ajustament personal i social (habilitats socials, arteràpia, natació, dansa, ioga, sortides a la comunitat, taller
d’hort urbà, taller de notícies d’actualitat i taller
de cuina).
Per a millorar la qualitat de vida de les persones
que atenem.

Accions
Hem dut a terme noves activitats dirigides als
usuaris : hem iniciat l’activitat a l’Hort urbà del
Turull, un grup d’usuaris i usuàries ha participat
en un taller de creació musical “Escolta, descobreix i crea la teva música”, organitzat i subvencionat per la Fundació La Caixa, i hem realitzat
un espectacle de dansa obert a les famílies.
Les sortides d’aquest any ens han permès visitar molts llocs interessants i a l’estiu hem anat
de viatge a Ainsa, al Pirineu Aragonès. Per cobrir
algunes despeses del viatge hem muntat 2 parades de roses el dia de Sant Jordi.
Hem iniciat la realització de tallers de paper artesanal, impartits pels propis usuaris: hem dut a
terme un taller per a un grup de treballadors de
la multinacional Crawford.
Hem col·laborat en accions del barri de Gràcia:
Jornada Gràcia Inclusiva, en motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat, 2a
Festa Teixint Connexions per La Marató de TV3, i
la Cursa de Gràcia, els 10 Blaus.
S’han dut a terme diverses accions per a la
promoció dels articles de paper artesanal que
s’elaboren al servei: creació de la marca PA PÉ,
venda d’articles a la Botiga La Taza Solidaria, edi-

30

Memòria acidH 2014

Memòria 20 anys acidH 2014

ció d’un vídeo promocional elaborat per un
alumne de l’escola de disseny Elisava , formació a mida dels professionals en tècniques
d’enquadernació, participació a la Fira Solidària de l’Ajuntament als Jardinets de Gràcia
i al Boulevard Sou d’Art de la Casa Batlló
Links i adreça correu
Vídeo PA PÉ: https://vimeo.
com/114900256
pa_pe@acidh.org

L’any en dades
Persones ateses : 26
Hem participat en 2 fires.

Hem participat/
col·laborat

Patrocinadors i
institucions
Departament de Benestar Social i família
Ajuntament de Barcelona
Escola de disseny Elisava
Anna Queralt (dissenyadora i fotògrafa)
Empreses clients : Ideàtica, JP Slot,..

Actes del barri de Gràcia: Cursa Els Blaus,
Jornada Gràcia inclusiva, 2a Festa Teixint
Connexions per La Marató de TV3

Dades econòmiques

Hem fet difusió

Finançadors: Departament de Benestar social i família de la Generalitat de Catalunya

Fira Solidària de Nadal de l’Ajuntament de
Barcelona
Boulevard Sou d’Art
La Taza solidaria

Convocatòria estatal IRPF
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testimonis
pu c fer u n m ilió de feines. À rea laboral
“ Vaig començar al STIL
perquè volia trobar un lloc de
treball com a conserge.
Em van ensenyar tots els
mecanismes per cercar feina
i per superar entrevistes de
treball. Vaig treballar com a
conserge i a l’octubre em
van oferir la vacant de
recepcionista a l’Entitat”
Joan, actualment en actiu

“Vaig estar compaginant
la feina de cambrera amb
l’assistència l’STIL fins que
em van oferir també la feina
d’estampació a la Botiga del
Barça. Així, vaig estar treballant a les dues empreses.
Quan vaig finalitzar els contractes vaig tornar a l’STIL”.

Servei d’Inserció Laboral
Aquest any 2014 hem continuat oferint un servei d’inserció de qualitat, aconseguint resultats
que ens impulsen a continuar treballant, preparant les persones per a l’áccés al mercat laboral
ordinari i sensibilitzant les empreses per a que
s’atreveixin a incorporar persones amb d’altres
capacitats als seus equips. Hem iniciat un treball
en xarxa amb 7 entitats més de Barcelona, amb
les que ens hem constituït com a Xarxa inserció Barcelona.

i noves tecnologies i formació en competències
transversals), i rep el seguiment individualitzat en
el lloc de treball un cop s’incorpora a l’empresa,
mitjançant el treball amb suport.

Fem accions de formació i orientació per a millorar l’ocupabilitat de les persones que tenen interès per a treballar al mercat laboral ordinari en
el servei del STIL (Servei-taller d’inserció laboral),
prospecció i sensibilització a les empreses per a
aconseguir llocs de treball adaptats i acompanyament a les persones inserides mitjançant el
treball amb suport.

• Hem incorporat nous mòduls formatius al
STIL.

Georgina, en recerca de feina

Com ho fem?
Cada participant del servei d’inserció té una tècnica de referència que l’acompanya i orienta en
tot el procés de recerca de feina, facilitant-li eines
a través de les tutories individuals i els mòduls formatius grupals al STIL ( competències clau, anàlisi de l’ocupabilitat,recerca de feina, informàtica

Perquè creiem que la inserció laboral és un dret i,
a més a més, facilita la inclusió social i el benestar
personal de qualsevol persona.

Accions
• Hem treballat els canals i les eines per a la Recerca de feina, però també les competències
clau, l’anàlisi de l’ocupabilitat, les competències transversals i les noves tecnologies. Durant l’any hem complementat els mòduls amb
sortides i d’altres activitats per a reforçar els
continguts : visita a l’oficina de treball, visita a l’oficina jove de treball, xerrada sobre els
drets i els deures dels treballadors amb Eixam,
dinàmica grupal en teràpies alternatives amb
Artemisa, visita a la Fira de Discapacidad y
empleo. I hem innovat introduint eines de
coaching en el treball individual i grupal amb
els nostres usuaris i usuàries.
•
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• Hem visitat noves empreses per a fer
prospecció empresarial i aconseguir llocs
de treball adaptats : Neucroissant, Onet,
Técnicas de limpieza, Icaria, Initial, Nestlé, Fund.Grupo Hada, Fres&co, Decathlon,
Burberry, Senfer, Casa Ametller, Mullor,
1000 Friends. Amb noves i antigues empreses col·laboradores hem formalitzat 33
contractes laborals.
• Alguns dels participants han realitzat pràctiques: 2 a Casa Carlota com a il·lustradors
gràfics, 1 com a mosso de magatzem, 1
com a auxiliar de sala i 1 com a auxiliar de
reparador del calçat.
• Hem participat a l’acte organitzat per la
Fundació Mapfre, per celebrar la inserció
número 1.000 del Programa “Junts ho podem fer”, la que va aconseguir un usuari
nostre al Mc Donalds
• Hem assistit a totes les jornades de portes
obertes per a oncèixer les altres entitats
membres de la Xarxa inserció Barcelona:
Acapps, Ecom, Aura, Fundació catalana
Síndrome de Down, Eal, Tres Turons i Joia.
• Els estudiants del certificat de professionalitat d’inserció laboral de persones amb
discapacitat, de Vapor Llonch de Sabadell,
han visitat el nostre servei d’inserció, escollit com a centre de bones pràctiques.
• Hem passat a ser entitat de 2a corona de la
Fundació Aura, dins el Programa Incorpora.
• A finals d’any l’equip ha crescut i ja tenim
tècniques!!

L’any en dades

Hem col·laborat

Entitats que ens deriven
participants

Dades CET

64 persones (36 homes i 28 dones)
14 noves empreses visitades,
7 han formalitzat contractes
laborals amb els usuaris
33 contractes nous
5 convenis de pràctiques

Empreses del mercat
laboral ordinari

Evo laboral, Fundacions tutelars (Som fundació, fundació acidH,...), Iniciatives solidàries,
Aura

Servei de Bugaderia Blanc

Hem obtingut una valoració 4,5 sobre 5 en
els qüestionaris de satisfacció administrats
als participants del STIL, de 5 sobre 5 ens els
qüestionaris de satisfacció administrats als
participants de TAS i de 4,3 sobre 5 en els
qüestionaris de satisfacció administrats a les
empreses.

Hem participat
Xarxa inserció Barcelona
Associació catalana de treball amb suport
Comisió d’inserció laboral d’ECAS
Comissió per a la millora de la Integració Sòciolaboral les persones amb funcionament
intel·lectual límit, Generalitat de Catalunya

Correus, IKEA, El Corte Inglés, Decatlon, Laboratoris Dr.Echevarne, OAK House School,
Botiga FCB, McDonalds, COC Delicatessen SL,
Ideas y empleo, Casa Ametller, Pansfood SA,
Neucroissant, FresCo, Rápido y bién.

Centres especials de treball
Grup Sifu, Interès social, LD, Maximaeficàcia
SL, Initial, IFS, Metròpolis, TEB Solutions, Fundació Cares, CET AcidH

Hem fet difusió
Feria de la discapacidad y empleo

Patrocinadors i
institucions
Departament d’empresa i ocupació
Ajuntament de Barcelona

Empreses que han acollit persones en pràctiques
Casa Carlota, IKEA, Restaurant Carmel, 1000
friends.

Altres
Fundació Mapfre (Programa “Junts ho podem
fer”), Fundació Randstad, Portalento , Programa Incorpora, Entitats xarxa inserció BCN
(Acapps, Ecom, Aura, Fundació catalana Síndrome de Down, Eal, Tres Turons i Joia), Eixam,
Oficina de Treball del carrer Aragó, Oficina Joves de Treball, Barcelona Activa i Artemisa.

Dades econòmiques

Finançadors
Departament d’empresa i ocupació ( Programa POIN 2013-14, Programa TAS 2013-14,
Programa SIOAS 2014-15)
Ajuntament de Barcelona (Projecte Empoderar les persones amb intel·ligència límit per a
l’accés i el manteniment del lloc de treball al
mercat ordinari)

Des de Blanc servim tant a petites com a
grans empreses i entitats com clíniques, clubs
esportius, restaurants, serveis socials i particulars.

38 Clients
Facturació

242.304,70€

acidh.
Sector industrial Les Pedreres-nau d-1
ciurana b

Servei de Catering Shuup
Des de Shuup adaptem l’oferta de menús a
la demanda del client i cuidem al màxim la
prestació del servei. Esdeveniments i actes
puntuals, congressos, convencions, buffets,
cocktails, dinars de treball, coffe-breaks, festes privades, i servei a domicili.

23 Treballadors
74 Clients
Facturació
113.974,56€
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testimonis
“Estic molt content dels
quatre anys que he estat
formant-me, sobretot aquest
any que és l’últim per mi.
Me’n vaig content i amb
un molt bon record de
l’Acidh.
Gràcies per tot. “
Héctor Roura, cursant 2n curs PFI

em f o r m en p er a tr eb a llar . À rea laboral

Formació professional bàsica
Aquest any 2014 hem continuat ofertant formació professional bàsica per a joves, impartint
els Programes de qualificació professional inicial
(2013-14), i els Programes de formació i inserció
(2014-15).

Accions

Impartim formació professional bàsica adreçada
a joves sense titulació de l’ESO, en els perfils professionals d’Auxiliar d’hoteleria : cuina i serveis
de restauració, i Auxiliar en activitats d’oficina i
en serveis administratius generals.

Definició, temporalització, programació trimestral, calendaris i planificació espais i professionals.

Adaptem el currículum formatiu dels programes
a les necessitats i interessos del grup de joves,
per tal d’oferir una formació significativa i funcional.

Inici de curs

Per a què ho fem?
Per a que els joves adquireixin les competències
personals i professionals necessàries, en aquesta etapa de transició de la vida escolar a la vida
professional.

Jornada de portes obertes PFI 2014-2015
Procés acollida, valoració i selecció nou alumnat

Sessió informativa i presentació del curs, dirigida
a l’alumnat, famílies i/o referents.
Desenvolupament accions formatives amb una
planificació i programació prèvia atenent els interessos i necessitats dels diferents grups.
Tutories, avaluacions, reunions amb les famílies
i/o referents.
FCT , formació en centres de treball: prospecció
d’empreses i visita als llocs de treball, valoració
del encaix interessos i necessitats empresa/alumnat, propostes de derivació, presentació i inici de
pràctiques
Treball en xarxa amb diversos professionals vinculats amb l’alumnat

L’any en dades

Hem col·laborat

S’han format 54 joves
12 empreses han acollit alumnes en pràctiques
8 alumnes han iniciat un itinerari d’inserció al servei
d’inserció laboral,
8 alumnes han continuat estudiant en diverses formacions
3 alumnes han trobat un lloc
de feina.

Empreses on els alumnes han
realitzat la FCT (formació en
centres de treball)

Hem obtingut una valoració 4,2 sobre 5 en
els qüestionaris de satisfacció administrats
als alumnes i de 4,7 sobre 5 en els qüestionaris de satisfacció administrats a les famílies
(2013-14).

Escoles i entitats que ens han
derivat alumnes

Hospital de Bellvitge, Confortel (4 hotels),
Restaurant Cal Robert, Parc de recerca biomèdica de Barcelona, Correus, Associació Catalana de la premsa comarcal, Interpass, Il.lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona, Consulting
Emma Vandrell, GPL, Clece central, FresCo,
Grameimpuls.

Escola Fàsia, Lèxia, Flor de Maig, Mare de Déu
de Montserrat i altres CEE.
Projecte D.I.D.àctica.

Hem fet difusió
Jornada de portes obertes PFI 2014-15

Patrocinadors i
institucions
Departament d’Ensenyament
Consorci d’Educació
Fundació BCN Formació Professional
Fundació privada Maite Iglesias Baciana

Dades econòmiques
Finançadors
Departament d’Ensenyament
Fundació Godó
Fundació privada Maite Iglesias Baciana
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115

professionals

397

persones
usuàries

34

voluntaris/es

624

socis/es
col·laboradors/es

48

empreses
col·laboradores

l’acidH en xifres
DESPESES 2014

INGRESSOS 2014

junta

comité d’honor

Montserrat Baró i Sans Presidenta

Joaquima Alemany Roca

Ismael Adell i Hierro Vicepresident

Eugeni Gay Vendrell

Lluís Ezequiel Pedrerol i Durall Secretari

Provincial dels Jesuïtes

COMPRES

184.228,99

LLEGATS I DONACIONS

70.845,79

LLOGUERS

150.263,94

PRESTACIÓ DE SERVEIS

552.777,45

Pius Camprubí i Jamila Tresorer

Josep Martí Maspons

PERSONAL

2.567.268,48

VENDA PRODUCTES

411.206,29

VOCALS

Joan Josep Pintó Ruiz

QUOTES COL.LABORADORS

252.662,99

Rosa Baró i Sans

Xavier Puigdollers Noblom

Elisenda Campos i Pino

Mª Teresa Roca Formosa

REPARACIONS I CONSERVACIO
SERVEIS PROFESIONALS
ASSEGURANCES
SERVEIS BANCARIS

41.115,62
103.772,30
15.440,67
3.549,88

SUBMINISTRAMENTS

133.591,43

ALTRES SERVEIS

168.822,27

TRIBUTS+IVA NO DEDUIBLE

40.976,48

AJUTS MONETARIS

28.988,55

DESPESA FINANCERA

26.325,30

AMORTITZACIONS
TOTAL

ALTRES

89.892,45

GOVERN AUTONÒMIC

1.909.758,61

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
ENS LOCALS
TOTAL

36.984,00
189.366,00

3.513.493,58

Els comptes de l’acidH 2014 han estat auditades per la firma
Gonzalez & Cia Auditors i les podeu trobar www.acidH.

Joaquim Poch i Sala
Esteve Cabré i Puig
Antoní Balcells Sanahuja

consell assessor

Miquel Fitó Badal

Jaume Ferrer Sancho

Pía Ferrer i Jeremíes

Juan Jose López Burniol

Jaume Nonell Torras

Joan Crespo Bertrana

37.151,68
3.501.495,59

Àngel Font

comissió delegada

Jordi Peña Casanova

Montserrat Baró i Sans Presidenta

Carmen Salinas Molina

Antoni Balcells Sanahuja Vice-President

Francesc Torralba Rosselló

Miquel Fito i Badal Secretari

Anabel Drese del Fraile

Pius Camprubí Jamila Tresorer

Joaquim Cervera

Esteve Cabré i Puig Vocal

Pasqüal Balañà

Ismael Adell i Hierro Vocal
Pia Ferrer Jeremias Vocal
Lluís Ezequiel Pedrerol i Durall Vocal
Vicenç Ferrer Andreu Vocal

Enric Puig Jofra
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plataformes

agraïments

clients

ACTAS
Associacio Catalana de Treball amb
Suport http://www.actas.cat
ACACER
Associació Catalana d’Empreses de
Col·locació i Recol·locació http://www.
acacer.com/
DINCAT
Discapacitat Intel·lectual Catalunya
http://www.dincat.cat
ECAS
Entitats Catalanes d’Acció Social
http://acciosocial.org/
Taula del Tercer Sector
http://www.tercersector.cat/
VORAVIU
Agrupació Catana d’Entitats Pro
Persones amb Intel·ligència Límit
http://voraviu.org/
ENLINEA
Asociacion pro personas con
inteligencia límite http://www.
asociacionenlinea.org/

AAPP

ABD- Associació i Benestar
ACELL
AFAMMEBAN
Agència Catalana de Certificació
Agència Catalana de Turisme
Agupació Guinovart Obras
Agrupament Esplai Collserola
Ajuntament de Barcelona
Arana Restauració, S.L.
Arquebisbat de Barcelona
Associació Colla Bastonera de Barcelona
AXA Seguros Generales
Banc de Recursos
Barcelona Activa SPM, S.A.
Barcelona Business Pass
Catalana de Frascos S.A.
Catalunya Carsharing
CECOT
CERCENADO ESPORTS
Circulo de Lectores
Comunitat de Propietaris Milà i Fontanals,
60-68
Consell Escolar Municipal de Barcelona
Conselleria de Govern – Generalitat Catalunya
Consorci de l’Administració Oberta de
Catalunya
Convergència i Unió
Creu Roja
Deloitte, S.L.
Departament d’Economia i Coneixement
Departament de Benestar i Família
Departament de Governació i R.R.I.I.
Departament de Justícia
DINCAT
Districte de Cuitat Vella – Aj. de Barcelona
Districte de Gràcia – Aj. de Barcelona
Districte de Santa – Aj. de Barcelona
Dog Moixet, S.L.
EAP Dreta de l’Eixample
FCVS
Federació de Colles de Sant Medir
Federació de Cooperatives de Catalunya
Federació ECOM

Generalitat de Catalunya:
Dept. Empresa i Ocupació
Dept. Benestar Social i Família
ICASS
(Institut Catala d’Assistència i Serveis
Socials)
ICD (Institut Català de les Dones)
Dept. Ensenyament
Dept. Economia i Coneixement
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad
Ajuntament de Barcelona
Districte de Gràcia
Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat
Diputació de Barcelona

Ferrocarril Metropolità de Barcelona
Fets – Finançament ètic i social
FIV Barcelona
Fundació ADECCO
Fundació Agrupació Mútua
Fundació Can Gelabert
Fundació Catalana Tutelar –Som FundacióFundació CIREM
Fundació Oncolliga
Fundació Privada Síndrome de Down
Fundació Rafael Campalans
Fútbol Club Barcelona
Gabriel y Simón
Herder Editorial, S.L.
Himali Restaurant, S.L.
Hoteles Ronda, S.L.
Hostal Barbera, S.L.
ICAB
Ideàtica S.L.
Institut Català de la Dona (ICD)
Institut Municipals de Serveis
Instituto de Cardiologia
Institut Municipal de Persones amb
Disminució
Institut Ginecològic Mitre
Institut de Reproducció
ISDIN, S.A.
Klüberm Lubrications GMBH
La Tarantella Restauración
LLuïsos de Gràcia
Maralex 51, S.L.
Mesopotamia, S.L.
Mutuam
Nexe Fundació
Obres Missionals Pontificat
Parcs i Jardins de Barcelona
Parròquia de Corpus Christi
Pensió Miami, S.L.
Pepsico Foods
Residència Dolça Llar. S.L.
Restauració Típica
Sangotardo, S.A.
Studio Wella, S.L.
Torresta, S.L.
Unidad de Cirugia Hepatobiliar
Wrigley CO., S.L.

ABERD
ACELL
Ajuntament del Masnou
Alifrés
Aliança del Poble Nou
Aradoc
Arapdis
Banc d’Aliments
Bancaja
Better Consultants, S.L.
C&A Modas S.L.
Casa Asil de St. Andreu del Palomar
CLECE central serveis integrals
CLECE restauració
Hospital de Bellvitge
Hospital de Viladecans
GPL
Parc de Recerca Biomédic de Barcelona
PRBB
Fundació Catalana de la Premsa
Comarcal
Grup Eat Out
CEE Aspasim
CEE Auxilia
CEE Carrilet
CEE Concha Espina
CEE Gavina
CEE Concha Espina
CEE Gavina
CEE Guimbarda
CEE Josep Pla
CEE La Ginesta
CEE La Sagrera
CEE Lexia
CEE Mare de Déu de Montserrat
CEE Niu
CEE Nostra Sra de Montserrat
CEE Paidea
CEE Sants Innocents

Centre Alba
Centre Cultural la Pineda
Clece S.A.
Coompañía del Trópico
Consulting Emma Vandrell S.L.
CPEE Folch i Camarassa
Creu Roja
CRP Ciutat Vella
CRP Eixample
CRP Gràcia
CRP Horta-Guinardó
CRP Les Corts
CRP Nou Barris
CRP Sant Andreu
CRP Sant Martí
CRP Sants- Montjuïc
CRP Sarrià-Sant Gervasi
EAP Badalona (Sector A)
EAP Ciutat Vella
EAP Cornellà
EAP Deficients Visuals
EAP Eixample
EAP Gràcia
EAP Horta-Guinardó
EAP Les Corts
EAP L’Hospitalet (Sector A)
EAP Nou Barris
EAP Sant Adrià – La Mina
EAP Sant Andreu
EAP Santa Coloma de Gramenet
EAP St.Martí Provençals – La Verneda
El Corte Inglés
Elim Moda
Escola EE Aspace
Escol Fasia
Escola Rel
Escola Taiga
Esportiu Claror
F. Catalana de la Premsa Comarcal

Fundació Adecco
Fundació Sant Antoni Serra Santamans
Fundació Can Gelabert
Fundació Ginesa Interpas
Fundació M.Francisca de Roviralta
Fundació Maite Iglesias Baciana
Fundació Mapfre
Fundació Oscar Rava
Fundación M. Mercedes Armenjou
Fundació PREVENT
Fundació Privada Canigó
Fundació Randstad
Fundació Privada Carmen i MªJosé Godó
Fundació Sert
Fundació BCN Formació Professional
Fundacion Intervida
Gesgrup
Grup FrescoCo SL
Grupo Constant
Gospel Gràcia
Guru
H&M
Hernández Culla & Esteban
Ideas & Empleo
Ikea Ibérica S.A.
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Institut Jeroni Moragues
Intervida
Kirya XXI
La Caixa
Lions
LB Consultores
Mitton SL
Mobles Grau
Molí Vell SL
NADIS
Nen Déu
OAK House School
Obra Social La Caixa

Perruqueria Josep Guillen
Restaurant Batlló (Noromas S.L.)
Rottary Club
Serunion S.A.
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA
Stiga
TEB Barcelona SCCL
Telepizza S.A.U.
Toni Albà SL
Ubaefitness S.L.
UNED
UPC NET
UVAME
Vil·la Joana
Zoo (Parc d’Atraccions Tibidabo)
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E D I C I Ó, C O N C E P C I Ó G R À F I C A I D I S S E N Y

acidH

eduquem
divertim
cuidem
acollim
formem
protegim
Carrer Siracusa 53
08012 Barcelona
93 285 99 77
acidh@acidh.org
www.acidh.org

