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Qui són les 
persones amb IL?

 acidH, Associació Catalana d’Integració 
i Desenvolupament Humà és una entitat 
declarada d’Utilitat Pública que des de 
1994 treballa per l’atenció de les persones 
amb Intel·ligència Límit (IL) i discapacitat 
intel·lectual lleugera, la principal funció de 
la qual és la prestació de serveis per cobrir 
les seves necessitats a nivell social, laboral i 
formatiu i dedicada a millorar la seva qualitat 
de vida.

“Atenció integral a les persones 
amb intel·ligència límit i 
discapacitats intel·lectuals lleus 
i oberta a altres limitacions 
socials”.

Són aquelles que les seves capacitats 
intel·lectuals es troben just per sota del  
que es considera normal segons la OMS. 
A més presenten un dèficit en la  
capacitat adaptativa, almenys en dues de 
les següents àrees: comunicació, cura  
personal, vida domèstica, habilitats socials / 
interpersonals, utilització de recursos  
comunitaris, autocontrol, habilitats  
acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat.
Aquests dèficits fa que siguin persones 
especialment vulnerables amb dificultats 
personals, socials, educatives i laborals  
per a enfrontar-se a les exigències de 
l’entorn, essent necessari ajustar els suports 
a cada persona.

el per què  
de l’acidH

Dignitat i llibertat de la persona

Acceptació i no discriminació

Autodeterminació

Participació 

Intimitat de la persona i  
confidencialitat

Organització i funcionament 
democràtics

Absència total d’ànim de lucre

Transparència econòmica 

Professionalitat i competència

Eficàcia i eficiència 

Responsabilitat social

Congruència de les activitats

valors

la missió de l’acidH  
és millorar la qualitat de vida  

de les persones amb IL,  
mitjançant una atenció  

integral, independentment de 
la seva etiologia i de si hi ha 

algun altre trastorn. 



Límits i fronteres
La natura és un entramat de línies, de colors, de batecs. Les línies dels 
rius que recorren un territori solcant serpents d’aigua cristal·lina, les 
línies de les muntanyes que creen un skyline en els cels blaus, les línies 
de la costa on s’abracen les sorres de les platges i les aigües del mar, 
les línies de l’horitzó on perden les seves diferències el cel i la terra... 
Línies, tantes línies. 

Les línies són una riquesa de la natura, que assenyalen la diversitat i la 
integració de la diferència, tot respectant les característiques de cada 
realitat. Mal viscudes esdevenen fronteres, zones d’exclusió, murs im-
penetrables. 

Els nens i les nenes, els homes i les dones, també tenim les nostres 
línies. Les més visibles es reflecteixen en el cos. Altres, més subtils, 
s’endinsen en l’interior. També la nostra intel·ligència té els seus límits. 
L’esguard expert de la psicologia sap llegir-les quan observa un coe-
ficient intel·lectual determinat, un dèficit en la capacitat adaptativa i 
una manifestació del seu traçat abans dels 18 anys. Aleshores detecta 
una situació que requereix una atenció especial, propera, educativa.

L’acidH n’és conscient i ha creat fa ja més de vint anys un servei 
d’integració perquè les línies no esdevinguin fronteres. Les línies no 
afecten a la dignitat, però mal compreses poden convertir-se en discri-
minació. Cal desfer fronteres, cal eliminar les zones d’exclusió, cal en-
derrocar murs... per recuperar les línies originals i viure-les  de manera 
creativa, humana, amorosa.

Qualsevol història educativa és sempre una història d’amor. Un amor 
que es desplega en un vocabulari variat: acceptació, respecte, dedi-
cació, atenció personal, implicació, fe en les possibilitats de cadascú, 
confiança, acompanyament... La memòria per als antics tenia la seu 
en el cor. Per això avui en aquesta pàgines recordem tot un any. És a 
dir filtrem a través del cor els esdeveniments viscuts per totes les per-
sones que integrem acidH com a col·lectiu. Una memòria que sempre 
acaba en reconeixement agraït i sincer. El nostre.

Malgrat que sóc President de l’acidH  
des de mitjans de l’any 2015, faré la  
presentació d’aquesta memòria en nom de la 
nostra Fundadora, la Germana Montserrat Baró.

La Montserrat en les xerrades que  
vam mantenir abans que acceptés  
la presidència, em va facilitar molta  
informació i em va donar alguns consells, recor-
do ara un d’aquests consells que se’m va quedar 
gravat en la ment per la seva rellevància: “per 
sobre de tot, s’ha de fomentar un ambient ale-
gre entre els nostres usuaris, per tal de procurar 
la seva felicitat”.

Unes paraules que sintetitzen molt bé la missió 
de l’acidH, que és la d’educar, cuidar, acollir, 
formar, cercar feina,  
divertir, servir, comunicar, facilitar  
la màxima autonomia i una vida  
“normalitzada” als nostres usuaris/es  
de l’Associació i, també a les  
persones tutelades de la Fundació. 

Tal com diuen les sigles de l’Associació, la nostra 
tasca és procurar la Integració i el Desenvolupa-
ment Humà de les persones amb Intel·ligència 
Límit o Discapacitat Intel·lectual lleu.

En aquesta memòria del 2015, hom  
podrà comprovar la gran tasca que han dut a 
terme durant l’any els nostres  
professionals i el voluntariat, en  
el desenvolupament de la missió a  

la qual ens hem referit.

És un honor per mi estar, amb la màxima humi-
litat, al davant d’aquesta ajudadora i prestigiosa 
organització que, amb tant encert i permanent 
dedicació ha presidit fins ara la que sempre 
romandrà essent la presidenta “de facto”, la 
Montserrat.

Tots els que hem participat d’una manera o 
altra en la construcció de l’acidH,  
li estarem sempre agraïts i esperem que ens 
pugui seguir donant el seu suport durant molts 
anys.

Dr. Ferran  
Morell i Brotad  
President acidH

Pneumòleg del Vall 
d’Hebrón Institut de  
Recerca (VHIR).
Director Interstitial Lung 
Disease, Hypersensitivity 
Pneumonitis and  
Pulmonary Fibrosis  
Program.
Catedrátic de  
Pneumología emérit de 
l’Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). 
Cap de Servei de  
Pneumologia de 
l’Hospital Vall d’Hebrón. 
(1995-2014).

LLuís Serra i 
Llansana 
Patró de l’acidH 
 
Doctor en Psicología 
(URL, Barcelona),  
llicenciat en Teología 
(PUG, Roma), llicenciat 
en filosofía (UB).
Director del Centre  
de Vida Religiosa i  
Espiritualitat. 
Profesor a la Facultad de 
Teología de Catalunya, a 
l’ISCREB i Espailúdic. 
Col·laborador en la línia 
Psicología y Espiritualitat 
del Grup d’Investigació 
Psicología, Persona  
Context (Universitat 
Ramon Llull). 
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testimonis
“M’agrada aquesta escola per-
què la sento com la meva casa, 
hi ha respecte entres companys, 
les persones que venen noves 
s’adapten molt ràpid i hi ha molta 
confiança entre els mestres i els 
alumnes.”
Irene Tomàs, 2n cicle d’ESO

“M’agrada que els mestres 
entenguin què ens passa i es 
posin al nostre lloc. Aquesta 
escola ens ajudar a tenir un futur 
i a superar les nostres dificultats.” 
Andrea Ballesta, 2n cicle d’ESO

“L’escola Vida Montserrat és per a 
mi la millor oportunitat que hem 
trobat a Barcelona per acom-
panyar a la nostra filla en el seu 
desenvolupament. Per primer cop 
puc dir que la Martina ha trobat 
a l’escola, un lloc on sentir-se des 
del primer dia integrada, escol-
tada, acceptada i guiada. Se que 
està en el millor lloc per créixer 
sana.” 
Bernadette Solé, mare de la Martina 
Calero, 2n cicle d’ESO

Com ho fem?
1. Potenciant les aptituds, actituds i habilitats dels 
alumnes:

• Mitjançant metodologies experiencials, 
dinàmiques, participatives i constructives de 
coneixement.

• Grups de 10 alumnes per aula.

• Partint 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 espai-temps on és 
poden relacionar entre iguals i així compartir interessos i 
inquietuds similars afavorint d’aquesta manera el seu crei-
xement personal i social.

3. La inclusió social, participant en projectes educatius 
amb altres escoles o entitats socials, participant en pro-
jectes 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

Agenda 21 . Oficina de Recursos Sostenibles 
(Ajuntament de Barcelona). Programa pensat per 
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.

184 escoles que elaboren la seva pròpia Agenda 21 en 
un marc comú de treball. La nostra 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.

Audiència Pública. Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona (Ajuntament de Barcelona). Donar 
l’oportunitat als infants i joves de participar en la vida 
pública de la seva comunitat.  Els joves de Barcelona 
poden reflexionar sobre temes d’actualitat que els 
afecten i expressar la seva opinió en un acte públic 
presidit per l’alcaldesa de la ciutat. 

Jocs Florals, Districte de Gràcia. Departament de 
Llengües. Certamen Literari amb motiu de la diada 
de Sant Jordi i la Patrona de l’Escola, la Verge de 
Montserrat. A banda de presentar els treballs literaris 
del nostre alumnat als Jocs Florals del districte també 
els presentem al Concurs Literari d’Alvent, organitzat 
per l’associació ALVENT i als Premis Roseta – Orange 
de Madrid. 

Open Day de la Fundació Johan Cruyff. Cada any, des 
de l’àrea d’Educació Física, participem en la jornada 
esportiva que organitza la Fundació Johan Cruyff. Més 
de 40 centres educatius, els valors del treball en equip 
i la superació són el “leitmotiv”.

El Treball de Síntesi. Cada any es dissenya un Treball 
de síntesi on participen els primers 5 cursos de l’etapa. 
Triem un destí i allí hi passem 4 dies de convivència. 

Una part del programa està basat en activitats 
socioculturals i científiques lligades a les particularitats 
del territori i l’altra en activitats lúdiques. Pretén ser un 
projecte on s’eduqui en els valors, drets i deures de la 
convivència i es treballin les diferents àrees mitjançant 
un projecte. Aquest curs es va dissenyar el projecte 
“Tems al temps”. Varem estar allotjats a Sallars de 
Pallars a la comarca de Pallars. Hi varen participar 65 
alumnes i 14 professionals.

Aprenentatge i Servei amb els estudiants de CEYR 
ARCO. Els alumnes d’Integració Social de Ceyr Arco, 
en el marc d’Aprenentatge i Servei, realitzen un taller 
trimestral de temàtica social amb els alumnes dels 
diferents cursos.

El Projecte Erasmus. Unió Europea, gestionat pel 
Departament d’Educació i el Ministeri d’Educació i 
Ciència. Impulsa la mobilitat d’idees, de professionals i 
d’alumnes, promovent l’intercanvi cultural entre persones 
originàries de diferents països europeus involucrades i 
compromeses amb el món de l’educació. 

Involucra tots els grups de l’escola, mitjançant activitats 
que potenciïn la qualitat de vida de les persones amb 
algun tipus de discapacitat, amb l’objectiu de poder-lo 
compartir amb altres escoles d’Europa, realitzant inter-
canvis d’alumnes. Hem participat en dues convocatòries 
amb els projectes “Learning to live” i “1001 ways of co-
munication” amb les convocatòries de Comenius.

La comissió Comenius, hem presentat el projecte 
d’Aprenentatge i Servei: empoderament dels col·lectius 
vulnerables, “Service learning. Empowering vulnerable 
groups”. 

Esport i Inclusió. Lleurespot i l’escola. Jornada esporti-
va/lúdica amb escoles ordinàries on es donen llaços rela-
cionals entre els nostre alumnat i els altres estudiants de 
les escoles participants. Treballem l’objectiu de visibilitat 
del nostre alumnat per així treballar la inclusió social.

Dona resposta socioeducativa, formativa i terapèutica a 
nois i noies adolescents entre els 12 i els 18 anys amb ca-
pacitat intel·lectual límit (IL) o discapacitat intel·lectual 
lleugera, durant l’Educació Secundària Obligatòria. Cen-
tre docent concertat amb el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. Codi de Centre: 08059226. 
L’escola te una matrícula de 82 alumnes (11 - 18 anys).

S’imparteix l’etapa ESO amb una Modificació Curricular de 
Centre autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

Els nostres alumnes

L’enquadrament d’aquesta tipologia coneguda com a “lí-
mit”, “fronterer” o “borderline”, és difícil i es tracta d’un 
camp poc investigat i poc atès des d’un abordatge interdis-
ciplinari. El 2% dels nens en edat escolar presenten un ren-
diment baix a causa de limitacions en llur desenvolupament 
cognitiu i neuromaduratiu.

Intel·ligència Límit (IL), nivell de capacitat situat entre 
un 70 i 85 de Coeficient Intel·lectual, (85-115, mitjana) just 
per sota del que considera l’OMS dins la normalitat. Les 
persones amb IL a més presenten un dèficit en la capacitat 
adaptativa almenys en dues de les següents àrees: comuni-
cació, cura personal, vida domèstica, habilitats socials/in-
terpersonals, utilització de recursos comunitaris, autocon-
trol, habilitats acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat.

Son nois i noies amb un desenvolupament maduratiu alen-
tit, essent llur potencial d’aprenentatge significativament 
inferior a les expectatives de la seva edat. 

Àmbit intel·lectual, ritme d’aprenentatge lent, dificultats 
en desenvolupament del llenguatge, raonament lògic i en 
la gestió de la planificació del espai i del temps.

Àmbit social, dèficit en les seves habilitats socials, relaci-
ons afectives i en l’assumpció d’algunes responsabilitats 
considerades pròpies de les persones adultes.

Àmbit emocional, vulnerabilitat emocional, baixa auto-
estima, baixa tolerància a la frustració i amb més probabi-
litat de presentar quadres depressius, ansietat,..

El per què de la nostra escola

El comportament i la imatge d’aquests nois ha acabat adap-
tant-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.

No serà gens fàcil trencar amb aquesta dinàmica, però si 
serà un dels objectius prioritaris de l’escola basada amb la 
relació educador-educand, i amb una metodologia i filoso-
fia que s’adapta al col·lectiu i no a l’inrevés.

L’objectiu de l’escola és oferir al nostre alumnat els suports 
i les eines necessàries des de l’àmbit de l’educació i el des-
envolupament personal i social per tal de potenciar el camí 
cap a una sana autoestima, l’autogestió i així facilitar el 
camí cap la inclusió social com a ciutadans de ple dret en 
una societat més justa i solidària.

M’EDUQUEN. ÀREA EDUCATIVA

Escola de Vida Montserrat 11-18 anys
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Projecte Univers d’Històries: d’Europa al Mòn. 
Apropament intergeneracional entre els avis i els 
adolescents per posar en valor, mitjançant la narració 
d’històries, el tresor que s’aporten entre ells. A través 
de la narració d’històries i diferents tallers de noves 
tecnologies per poder gravar i editar les trobades 
i alhora fer la transcripció de les històries narrades 
treballarem la competència digital, la de comunicació, 
l’aprendre a aprendre i creixerem amb els valors 
d’empatia i respecte .

L’any en dades
L’alumnat: 83 alumnes adoles-
cents i joves. 42 noies / 41 nois

1 alumna proposat per titular el Graduat 
en Secundària i orientat a fer una formació 
professional de nivell 2, un Grau Mig.
7 alumnes orientats a realitzar PFI,  
4 d’ells a escoles ordinàries i 3 a escoles 
adaptades. 

Primer cicle: 38 alumnes, 51 sortides, 19 
tallers a l’escola

Segon cicle: 45 alumnes, 78 sortides, 6 
tallers a l’escola

L’equip escolar: docents, tècnics i 
organització
Claustre: 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’estu-
dis i directora.

Formació de Claustre

• Formació al voltant de la Pedagogia Sistèmica, disci-
plina que ens ha donat eines per la intervenció amb 
l’alumne tenint en compte tot el seu sistema fami-
liar, i també ens ha facilitat la intervenció familiar.

• Formació d’eines 2.0.

• El 70% de professionals han fet formació específica 
per la tasca que desenvolupent a l’escola.

Serveis Externs

En la dinàmica del centre cal destacar la coordinació es-
tablerta entre professionals de diferents serveis externs 
de caràcter psicopedagògic.

• EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) : Sans-
Montjuïc, 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

Les universitats UB i UAB, Blanquerna i la Universitat 
Abat Oliva han comptat amb el nostre recurs com a 
eina de formació pels estudiants de pràctiques. Hem 
tingut la col·laboració de 10 alumnes de pràctiques pro-
vinents de les facultats de Pedagogia, Psicopedagogia, 
Educació Social, Psicologia, Grau d’Educació primària 
amb menció a l’Atenció a la Diversitat i Logopèdia.

Des de l’Escola de Formació Professional de CEYR-ARCO 
hem rebut a 3 estudiants de CFGS d’Integració Social, 
a banda dels grups que han realitzat l’Aprenentatge i 
Servei com a projecte social.

Des de l’Institut Americà CEA Learn You Potential, 
hem rebut a 5 estudiants americans que han fet un 
programa d’aprenentatge i servei mitjançant el seu 
suport i creació d’activitats a les classes d’anglès.

Mapa de Processos 
Escoles  Equips d’Atenció Psicopedagògica  

Orientació a les Famílies  Entrevista amb la Direcció 
Escolar  Valoració de les característiques de l’alumne 

 Inscripció  Resolució favorable del Consorci 
d’Educació  Matrícula.

Necessitat d’orientació de les Famílies  Web acidH 
 Entrevista amb la Direcció Escolar  Valoració 

de les característiques de l’alumne  Equip d’atenció 
psicopedagògica  Inscripció  Resolució favorable 

del Consorci d’Educació  Matrícula.

“Aquests dos anys que porto a 
l’Escola han estat molt gratifi-
cants per a mi, el motiu és que 
aprenc molt i he conegut a 
molt bones persones de dife-
rents edats. Normalment en 
les hores de descans parlem; 
fem bromes i ens ajudem quan 
tenim algun problema. A classe 
quan no surt alguna cosa bé 
ens ajudem entre nosaltres i 
també els professors.”
Olga Martínez, 39 anys 

“Vaig començar a l’Escola 
d’Adults amb una mica de por, 
però ara estic molt content per 
la meva adaptació al centre i 
amb els companys/es. M’agra-
da el tracte que rebem dels 
professors i de tot el personal 
de l’Escola. L’ambient és molt 
sa i sempre pots aprendre de 
tots i cadascun dels companys 
i ser millor persona. Recoma-
no a totes aquelles persones 
amb problemes que vinguin a 
l’Escola d’Adults.”
David Gallemí, 31 anys

Assistim a persones amb IL o discapacitat intel·lectual 
lleugera a partir dels 18 anys. Actualment tenim alumnes  
entre els 20 i 60 anys. Totes aquestes persones, que pa-
teixen unes necessitats educatives especials, desitgen mi-
llorar la seva formació i assolir uns objectius d’educació 
instrumental bàsica per poder accedir a la seva integració 
en el camp social i laboral.

Impartim Formació Instrumental i Bàsica sempre diri-
gida 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 te-
nim 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. 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 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 le-
gislació vigent.

Existeixen tota una sèrie de necessitats específiques, dins 
el camp educatiu, en les persones a les quals ens diri-
gim, aquetses 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 pretén: en primer lloc, con-
tribuir a la millora de les aptituds, actituds, habilitats i 
capacitats del col·lectiu que atenem i, en segon lloc, la 
seva integració socio-laboral, partint de l’assoliment dels 
objectius que fixem en la formació bàsica de cada nivell.

Igualment constituir un instrument operatiu, pràctic i 
flexible, que permeti en tot moment adaptar-nos als in-
teressos i necessitats educatives dels alumnes, per tant 
creiem que allò que és ideal en l’educació i formació de 
les persones és planificar sobre les necessitats concretes 
d’aquestes: així doncs, hem d’estar sempre oberts a ide-
es i unitats curriculars noves.

Com ho fem?
Per tal que els alumnes puguin desenvolupar al màxim 
les seves potencialitats educatives i socials ens centrem 
en els següents objectius:

1. Adquirir els coneixements bàsics de la comunicació 
escrita en les llengües catalana i castellana tot millorant 
la comunicació oral amb l’observació de fets i fenòmens 
senzills.

2. Comprendre amb l’observació del medi físic i natural 
la importància de la seva conservació i millora.

3. Conèixer els aspectes socials, culturals, geogràfics 
i històrics de Catalunya així com també les seves tradi-
cions i costums.

4. Adquirir la formació necessària per millorar la convi-
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Escola d’adults 21-60 anys
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vència i el respecte cap a la diversitat cultural i lingüís-
tica de les persones.

5. Millorar les competències en la utilització de les 
operacions bàsiques per tal d’interpretar les possibles 
situacions quotidianes i resoldre problemes que sorgei-
xin dins l’entorn de l’alumne.

6. Tenir consciència del propi cos i adquirir els coneixe-
ments que beneficiïn la seva salut, així com la formació 
necessària sobre higiene personal i col·lectiva.

7. Saber argumentar les seves idees i propostes i con-
trastar-les amb les de les altres persones.

8. Augmentar l’autonomia personal, social i laboral.

9. Millorar l’autoestima.

10. Saber gaudir de les possibilitats culturals i so-
cials en el temps de lleure, conèixer-les i aprofitar les 
propostes que es troben en el seu entorn.

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

12. Dominar la lectoescriptura. Els coneixements dels 
primers nivells s’articulen al voltant d’aquesta formació.

13. Incloure dins de l’àrea de llengua a més de les habi-
litats de la comprensió i expressió orals, la comprensió 
lectora i l’expressió escrita.

14. Desenvolupar les quatre vessants necessàries per la 
formació: llegir, escriure, parlar i entendre.

15. Relacionar amb la vida personal i quotidiana de 
les persones adultes l’aprenentatge per tal de poder ser 
aplicat d’immediat.

16. Donar un mínim de normes de caràcter general 
per la comunicació tant oral com escrita, sense entrar 
en aprofundiment en la reflexió i aprenentatge de nor-
mes lingüístiques.

17. Treballar el compromís, responsabilitat, disciplina 

i organització del temps. Saber valorar l’ocupació del 
temps amb sentit i treure’n profit. 

18. Desenvolupar i potenciar les capacitats, preferèn-
cies 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, matemàti-
ques bàsiques i pràctiques, informàtica, cuina, plàstica, 
transició a la vida adulta, anglès i teatre.

Realitzem sortides culturals d’interès a diversos mu-
seus, exposicions, fires, serveis ciutadans, etc., que es 
treballen prèviament i posteriorment a classe.

Metodologia

Hem adequat la nostra actuació a les característiques 
del grup d’alumnes i el seu entorn. Hem tingut en 
compte la diversitat de necessitats i perfils dels alum-
nes, tot tenint i fomentant a l’hora actituds positives, 
respectuoses, constructives i participatives. Per què 
l’aprenentatge sigui més receptiu s’insisteix en:

• l’alumne adopti un paper actiu.

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

• la classe sigui motivadora i oberta a reflexions 
i coneixements, aconseguint un bon nivell 
d’interacció entre el professor i l’alumne, per tal 
que la comunicació sigui més fluïda, i permeti 
expressar dubtes, opinions, necessitats, etc.

• que es pugui atendre a la diversitat del 
alumnes, intentant realitzar una atenció el més 
individualitzada possible.

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

S’han plantejat situacions de la vida quotidiana amb la 
intenció de gestionar l’aprenentatge el més significatiu 
possible i treballar la motivació.

Es seleccionen procediments com la manipulació, l’ob-
servació, l’experimentació i dinàmiques grupals. 

Es fan activitats diverses que permeten un correcte 
exercici i aplicació dels continguts apresos dins l’aula. 

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.

Tutories
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’Es-
cola d’Adults, la seva relació i guany en l’autonomia en 
l’entorn social i laboral i l’assessorament en recursos 
que pugui necessitar, ja sigui en les arees del lleure, 
socials, mèdiques, de psocologia o d’accés al món la-
boral.

Abans de finalitzar el curs també es realitzan reunions 
amb els familiars i tutors dels alumnes per avaluar el 
curs escolar i la situació general de l’alumne.

Igualment, a principi de curs es fa una reunió informa-
tiva del projecte educatiu de l’Escola amb els pares i 
tutors dels alumnes.

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’es-
timulació 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 con-
creta ni laboral i poques o nules relacions i hàbits soci-
als. També pateixen d’una gran mancança en l’autono-
mia pròpia en la vida quotidiàna i en la seva autoestima 
i confiança.

El nostre objectiu principal és donar una formació edu-
cativa que potenciï al màxim el desenvolupament del 
conjunt de les capacitats intel·lectuals, físiques i soci-
als. És a dir, optimizar el conjunt d’habilitats, interes-
sos, actituds i competències personals amb la finalitat 
de fomentar l’autonomia d’aquestes persones cap a la 
integració a la vida social i laboral.

Altres objectius 

MIllorar de la qualitat de vida de l’alumne.

Motivar, donar més confianza, més autoestima i conso-
lidar com a persona i amb uns objectius clars.

Millorar la seva capacitat de relacionar-se. 

Enfortir la seva capacitat d’autonomia.

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

Agafar responsabilitat en un objectiu concret. 

Domini bàsic i ús de les noves tecnologies. 

Sumministrar recursos i assessorament per poder acce-
dir a noves possibilitats d’oci.

Consolidar-los mitjançant els coneixements i aprenen-
tatges, potenciar els nous coneixements bàsics. 

Trobar el seu lloc en món i el seu entorn. 

Millorar la consolidació personal, seguretat i autoconfi-
ança veient-se ubicats socialment per estar inclosos en 
un grup d’iguals.

Projectes Educatius amb els que 
treballem.

Taller de fotografía amb expossició

Han participat els tres grups d’alumnes coneixent les 
eines bàsiques de la fotografía i traballant la realització 
de fotografies des del punt de vista objectiu i subjec-
tiu. L’objectiu final es fer una expossició del treball a 
la Biblioteca Vila de Gràcia amb el títol: “I tu, com ho 
veus?” presentant fotografies artístiques que acompa-
nyen reflexions al voltant del punt de vista i la parti-
cipació en quant a diferents maneres de mirar, viure 
des de l’experiència pròpia... Una experiència que ens 
descriu que podem donar un cop d’ull o podem anar 
més enllà i aprofundir i reflexionar sobre un fet o una 
fotografia. 

L’any en dades
L’alumnat i l’equip escolar
40 alumnes adults
23 dones / 17 homes
14 alumnes becats total o parcialment
Escola d’Adults

5 professors i 4 voluntaris

Visibilitat
• Blog escola d’adults realitzat pels alumnes

• DINCAT

• Consorci d’Educació de Barcelona

• CAD Paral·lel. EVO Laboral

• Àrea bàsica de salut Pare Claret (Gràcia)

• Serveis Socials Gràcia

• IMD 

• SEMS-DI

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

Mapa de Processos 
Treballadors/es socials  Entitats, institucions i centres 

 Cercadors entitats  
Fulletons informatius  Web acidH 

Contacte treballadora social acidH o direcció Escola Adults 
 Entrevista amb direcció 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.



14 memòria acidH 2015

testimonis
“Amb les activitats extraes-
colars aconseguim garantir la 
pràctica de l’esport a persones 
amb intel·ligència límit o disca-
pacitat intel·lectual lleugera. El 
bàsquet és un dels esport més 
instaurat i que més connecta 
amb els seus esportistes. Els 
objectius que assumim són 
establir valors socials als ado-
lescents i joves; i alimentar el 
cos i l’esperit, mitjançant la 
disciplina del bàsquet.”
José Miguel Esteller. Entrenador 
Nacional Bàsquet Acell-acidH.

“Les activitats extraescolars em 
fan passar unes molt bones 
estones. El teatre m’ha ser-
vit per treure’m la vergonya 
de sobre i per comunicar-me 
millor. A bàsquet anava per fer 
esport però em va començar a 
agradar i divertir molt i encara 
continuo anant. L’anglès em 
serveix per millorar i reforçar 
els meus estudis.”
Marta Rodríguez. Usuària 
Activitats Extraescolars acidH.

Activitats extraescolars i de lleure per a adolescents i joves 
amb IL o discapacitat intel·lectual lleugera: bàsquet (apa-
drinats pels Lluïsos de Gràcia), tennis taula, hip-hop, fem 
de periodistes!, Reforç escolar, reforç matemàtic, anglès, 
rodant i acció, teatre i colònies d’estiu.

Com ho fem?
Millorem les habilitats i capacitats cognitives, socials, psi-
comotrius i esportives mitjançant la participació en les ac-
tivitats extraescolars que es realitzen a l’escola, les quals es 
van adaptant en funció dels interessos personals i neces-
sitats dels usuaris/es. Estructurem un entorn en el qual la 
persona es pot promocionar i estar en constant formació 
encaminat a la seva inserció social i laboral.

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

Actuacions concretes
• Ś ha arranjat els desperfectes de la pista de bàsquet i 
ś ha dotat el camp amb proteccions a les canastes. Inver-
sió en material esportiu fungible.
• Ens han concedit, la homologació instal·lacions esporti-

ves amb l’institut Municipal d’Esports (IME) per poder de-
manar beques individuals per a la pràctica de l’esport de 
‘Ajuntament de Barcelona.
• Ens han apadrinat la nostra secció esportiva de Tennis 
Taula, (Lluïsos de Gràcia).
• Unificació de totes les equipacions esportives masculi-
nes (STIGA). A més a més també ens patrocinaran, a partir 
d’aquest any, el nostre Torneig de Bàsquet Adaptat Sant 
Jordi.
• Pla de major visibilitat de les activitats extraescolars i 
de lleure a les xarxes socials: Linkedin, Twitter, Facebook, 
Instagram, Youtube, Google +, Flickr, Pinterest, Vine, Pe-
riscope, Blog i Talim.
• Prospecció per adequar les activitats extraescolars a les 
necessitats educatives i interessos personals dels usuaris.
• Visibilitat de les nostres activitats al Mapa de Recursos 
de Suport Escolar de Barcelona del Consell d’Educació de 
Barcelona.
• Acord amb la Mútua MEB de Gràcia per realitzar revi-
sions mèdiques complertes amb un cost reduït.
• Presentar els nostre projecte al concurs ”Bàsquet Lo-
vers” d’Endesa i a Nike Foundation.

M’EDUQUEN. ÀREA EDUCATIVA

Extraescolars a partir d’11 anys
L’any en dades 
Activitats extraescolars i lleure
• Bàsquet: 48
• Teatre: 12
• Reforç matemàtic: 6
• Fem de Periodistes!: 5
• Reforç escolar: 10
• Anglès: 12
• Tennis Taula: 6
• Hip-Hop: 7
• Colònies d’estiu: 32
Total usuaris: 138

Hem participat
• LLiga i Copa Catalana de Bàsquet ACELL-Special 

Olympics.
• III Torneig Triple de Parets.
• Torneig “12 hores de Bàsquet” dels Lluïsos de 

Bàsquet.
• III Torneig de Bàsquet Adaptat Sant Jordi 

organitzat per l’acidH i Lluïsos de Gràcia.
• XVIII Campionat Esportiu del Garraf, Vilanova i la 

Geltrú.
• XXIII Campionat de Catalunya de Bàsquet, Blanes.
• Campionat de Girona de Tennis Taula.
• Projecte “Bàsking” de la Federació Catalana de 

Bàsquet.
• Projecte “One Team” del Barça i Euroleague.
• Trobades esportives de Tennis Taula amb l’Escola 

Esportiva de la Federació ACELL.
• Partidets d’exhibició als Lluïsos de Gràcia.
• Campionat de Bàsquet FEDAMAR-BOET de 

Mataró.

• Partit de dos clubs special apadrinats per dos clubs 
de bàsquet catalans (acidH Lluïsos de Gràcia - 
Màgics Grup Barna).

• Torneig de Tennis Taula Unificat de Reus.
• Trobada Esportiva al Club TEB a Montbau.
• Trobades inclusives de Bàsquet a Sants.

Hem col·laborat
• Conveni de col·laboració esportiva amb Lluïsos de 

Gràcia: http://www.lluisosdegracia.cat/
• Aportació d’esportistes als Jocs Specials Suïssa 

(Bàsquet) i als Jocs Mundials Specials Olympics Los 
Ángeles amb Special Olympics Catalunya: http://
www.specialolympics.cat/

• Col·laboració de visibilitat amb Talim, iniciativa social 
de lleure que millora la visibilitat i la qualitat de les 
activitats de lleure http://www.talim.cat/ 

• Col·laboracions esportives: Lluïsos de Gràcia, Triple, 
Grup Barna i Alfa Tegar.

• Projecte “Bàsking” de la Federació Catalana de 
Bàsquet i UB.

• Projecte “One Team” del Barça i Euroleague.
• Incorporació del nostre Delegat Esportiu, Sr. Ferran 

Delgado, a la Junta Directiva de la Federació 
ACELL.

Visibilitat
Mitjans de comunicació 

Punt Diari-Avui, Ara, BTV, L’Independent de Gràcia , 
TV3, Ràdio Estel, RTVE, Canal Barça, Periódico de Ca-
talunya, Sport, Mundo Deportivo, El 9, Ràdio Gràcia i 
“Des del Nord” dels Lluïsos de Gràcia.

Xarxes socials

• Linkedin: 1.153 seguidors.
• Twitter: 528.
• Facebook: 260.
• Google+: 40.
• Pinterest: 35.
• YouTube: 33, Flickr, Periscope, Vine  

i el nostre Blog.
Patrocinadors i institucions

Ajuntament de Barcelona. Generalitat de Catalunya. 
Diputació de Barcelona. Associació de Voluntaris de la 
Caixa. STIGA. Lluïsos de Gràcia. FC Barcelona. UFEC. 
Universitat de Barcelona. Federació ACELL. Special 
Olympics Catalunya. DINCAT.

Hem consolidat l’oferta d’activitats, el nostre gran 
objectiu és el ser un referent pedagògic dins el món 
educatiu i social i aconseguir una major visibilitat. Do-
nem 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.

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

El “Club Divertiment acidH” és un servei de lleure dirigit 
a persones amb capacitat intel·lectual límit o discapaci-
tat 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 gestio-
nar i planificar el seu temps de lleure. Promovem la inicia-
tiva perquè decideixin ells mateixos algunes de les activi-
tats i procurem estimular l’autoestima i l’autoavaluació a 
partir dels principis de maduresa i de responsabilitat. 

Com ho fem?
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: 12-24 anys

• Gent Jove 2: 25-39anys

• Gent Gran: 40-65anys

L’horari habitual es de 16.30 a 20h amb una durada apro-
ximada de 3,5h. Els usuaris van acompanyats per un moni-
tor i una persona de suport que ajuden a que hi hagi una 
bona comunicació i integració dels membres del grup i po-
tencien una conducta adient en cada situació. Les esmena-
des 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 por-
tades 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 musicoterà-
pia. 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 aspec-
tes que més els preocupa al nostre col·lectiu. Oferim expe-
riències 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 neces-
sària 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 habi-
litats 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.

EM DIVERTEIXO. ÀREA LLEURE

Club Divertiment acidH
L’any en dades 
Evolució d’usuaris

MES
USUARIS/ES  

TOTAL

Gener 2015 26

Febrer 2015 27

Març 2015 27

Abril 2015 26

Maig 2015 26

Juny 2015 26

Juliol 2015 Tancat

Agost 2015 Tancat

Setembre 2015 Tancat

Octubre 2015 29

Novembre 2015 32

Desembre 2015 31

Recursos humans

L’equip del club de lleure està format per un coordina-
dor i quatre monitors: dos pel grup de Gent jove 1, un 
per Gent jove 2 i un per a Gent Gran. Hem comptat 
amb el suport de d’un voluntari que ha donat suport 
en el grup de Gent Jove 2 i aquest any, com a nove-
tat, s’ha promogut des de la empresa Liberty una ac-
ció de voluntariat en la que els seus treballadors han 
col·laborat en les activitats que ells escollien de forma 
puntual.

El coordinador procura el bon funcionament del club 
fent de pont entre usuaris, monitors, voluntaris, fami-
liars/tutors i la organització acidH. Els monitors fan la 
planificació de les activitats mensuals acordades amb 
els usuaris del seu grup i els acompanya en el moment 
de la activitat. Està en contacte amb les famílies i els 
usuaris per resoldre qualsevol dubte de les activitats.

GRUP TREBALLADORS

Coordinació 1 responsable

Gent jove 1 2 monitors

Gent Jove 2
1 monitor +  
1 voluntari

Gent Gran 1 monitor

Sortides

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

• Manresa/Cardona: febrer / 10 usuaris.

• Tarragona: juny / 12 usuaris.

Patrocinadors i 
institucions
Fundació Sert: 1 persona becada

Liberty: Els treballadors de l’empresa d’assegurances 
Liberty, promogut per l’empresa “voluntariado y estra-
tegia”, han col·laborat amb nosaltres com a voluntaris 
de forma puntual en algunes de les activitats dels dis-
sabtes. Mensualment la coordinadora ha enviat a l’em-
presa de voluntariat la planificació de les activitats i ells 
informaven a Liberty perquè s’inscrivissin a la activitat 
que els hi interessava. 

“Fa 12 anys que vinc al club… 
encara hi era el Joan Baguè de 
coordinador! Us vaig conèixer 
per mitjà de Mossèn Bada, un 
conegut d’una coneguda meva 
que coneixia l’acidH i me’l va 
aconsellar. Vaig venir per conèixer 
gent nova…en aquell moment 
no tenia gaires amics.

M’agrada el fet de tenir una ac-
tivitat 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 
aspectes de caire personal com la 
paciència, tolerància, etc. I millo-
rar el meu caràcter”.
Anna Baza, 38 anys.
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“Sóc dels més joves, i ja fa 10 
mesos que vinc... que ràpid 
passa el temps! El centre me’l 
va recomanar l’assistenta social 
de l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Sants. Abans de vindre aquí 
vaig estar fent un grau mitjà per 
treure’m l’ESO però la gent se’n 
fotia de mi i al final no vaig apro-
var. La meva mare em va buscar 
un lloc amb l’ajuda de l’assistenta 
perquè sempre estava a casa sen-
se fer res, només mirava la tele 
o feia gamberrades. M’avorria i 
la veritat és que no tenia bones 
companyies. Aquí hi ha bona 
gent i des del principi he tingut 
una molt bona rebuda. 

He fet molts amics i m’encanten 
les meves monitores. Des que 
estic aquí no m’he ficat en cap 
problema. La meva mare està 
molt contenta. Tots els tallers 
m’agraden perquè estic ben 
acompanyat, però els que més 
són informàtica, pintura, biogra-
fies i jocs dirigits. M’agradaria 
trobar una feina que pugui com-
binar amb el club per no deixar-
ho mai!”

Aleix García Vidal, 25 anys

L’Associació acidH amb la Fundació Privada Can Gela-
bert, 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. 

Consisteix en un espai socioeducatiu, on l’aprenentatge i el 
lleure s’interrelaciona per potenciar les seves capacitats, la 
seva autonomia personal i social i, en particular oferir-los 
un espai adaptat a les seves necessitats especials i que els 
faciliti estar actius i tenir la possibilitat de relacionar-se en-
tre ells durant els moments del dia en que ningú els ofereix 
una atenció, activitats o una feina digna. 

Hem posat al seu abast un local al carrer Santa Eulàlia 5-9 
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, sala d’estar i zona de jocs. Apart dels tallers que 
es porten a terme setmanalment, s’han fet dos respirs de 
cap de setmana, 6 visites culturals i d’oci anuals dintre de la 
ciutat de Barcelona.

Els objectius són:

• Oferir educació i lleure.

• Promoure l’autonomia personal.

• Fomentar la participació i l’intercanvi social.

• Facilitar la integració laboral.

Com ho fem?
El Club Social disposa de:
1 coordinador a jornada complerta
2 educadors en horari de matí
1 educador en horari de tarda 
1 professor d’informàtica
11 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 realit-
zar 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, disposem de tres taules de grans di-
mensions 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.

El racó de body moving “mou-te”; degut a que es un 
espai diàfan de 12m2 l’utilitzem per fer exercici amb el ta-
ller de “mou-te” o fer una rotllana per fer la assemblea 
setmanal, el taller de música i meditació.

EM FORMO I EM DIVERTEIXO. ÀREA LLEURE

Club Social acidH-Can Gelabert 

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

Biblioteca i videoteca, disposa de 4 prestatgeries amb 
llibres i pel·lícules del seu interès.

El Club Social Can Gelabert ofereix un espai de trobada 
per a nois amb IL o discapacitat intel·lectual lleugera 
per a promoure la seva qualitat de vida. Per aconse-
guir-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 aju-
dant-los amb la recerca de feina, aspecte que actual-
ment 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....).

Actuacions concretes 
1. Informàtica (nivell 1 i 2) S’han fet dos grups en fun-
ció del nivell: els que s’inicien en el món de d’informàtica 
han après com funciona un ordinador i els seus progra-
mes principals, a navegar per Internet, crear un compte 
de correu, etc. El grup avançat va fer activitats més com-
plexes, recerca de feina on-line, blog personal i del Club, 
power point...

2. Manualitats/pintura Retallar, cosir, dibuixar, cons-
truir, 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, pintar 

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 geomè-
triques.

3. Cuina És un dels aspectes que més els ajuda a aug-
mentar l’autonomia a la seva llar. Procurem que apren-
guin 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 coordina-
ció, estils musicals i moviment.

La música ofereix un entorn de recolzament i amistat 
que minva el sentiment d’aïllament i implica un com-
promís 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 va-
riades dirigides a augmentar els seus coneixements so-
bre 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 res-
pecte 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 di-
ferència 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 euros 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 contin-
guts que els ajuden a entendre el món en el que vivim. 
El que es pretén es que tinguin nocions d’història i sus-
citar 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 vo-
tació 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. Esport Lo majoria del socis no fa cap tipus d’exercici 
físic al llarg del dia i aquí fan alguna activitat que impli-
ca moviment. Hem realitzat activitats esportives a l’aire 
lliure i en un espai ampli, on ens hem dedicat a fer 
estiraments, jocs, bàsquet i futbol.

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. Gestalt Es una teràpia que ens ajuda a conèixer-
nos, a prendre consciència de nosaltres mateixos i a 
gestionar les nostres emocions a traves d’exercicis vi-
vencials guiats per terapeutes. Es molt beneficiosa en 
situacions d’estrès, bloquejos, depressió, inseguretat, 
problemes de relació, etc. El taller consisteix en fer 
exercicis corporals i de moviment, converses i contes 
per parlar de conflictes i emocions.

13. Aprenentatge amb l’oci (activitats dirigides)
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.
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14. Assemblea L’assemblea es un espai on es parla 
dels temes que els hi preocupen o que volen com-
partir, on s’exposen novetats i propostes per a fer al 
club. Un espai on creem debat i on parlem de temes 
d’actualitat. Per finalitzar la sessió fem 10 minuts de 
moviment/estiraments per a traure tensions i activar 
el cos.

15. Tallers monogràfics Per atraure la atenció dels 
usuaris hem realitzat bimensualment un taller mono-
gràfic amb una temàtica atractiva realitzada per talle-
ristes voluntaris coneixedors de la matèria en cada àm-
bit. Cada taller s’ha realitzat en un dia i ha tingut una 
durada aproximada de 2 hores. Els tallers monogràfics 
realitzats el curs 2015 han sigut el de musicoteràpia, 
dansa del ventre, relaxació, entrevista a la persona en-
carregada d’efectes especials de la pel·lícula ‘fast and 
furious’ i la realització d’un videoclip.

L’any en dades 
Evolució del nombre d’usuaris

MES USUARIS/ES  
TOTAL

Gener 2015 48

Febrer 2015 46

Març 2015 51

Abril 2015 50

Maig 2015 50

Juny 2015 49

Juliol 2015 52

Setembre 2015 49

Octubre 2015 49

Novembre 2015 49

Desembre 2015 49

DE DILLUNS A DIJOUS

Matins 9:30 - 13:30h

Tardes 15:30 - 19:30h

DIVENDRES

Matins 9:30 - 13:30h

Tardes Tancat

DISSABTE

Matins Tancat

Tardes 16:30 - 19:30h

• Tallers setmanals: 14

• Tallers monogràfics: 5

• Mitja d’usuaris matins: 26

• Mitja d’usuaris tardes: 15

• Mitja d’usuaris dissabtes: 7

• Respirs caps de setmana: 2

• Mitja d’usuaris als respirs: 23

20 tallers amb temàtiques diverses orien-
tades a reforçar les habilitats cognitives, socials 
i psicomotrius dels nostres usuaris. 

15 d’aquests tallers establerts dins 
l’horari setmanal entre el matí i tarda. 

5 tallers impartits com a tallers mono-
gràfics amb la durada d’un matí. 

18 h. setmanals de tallers amb una 
mitja de 22 participants per taller.

2 tallers nous Gestalt i esport, i s’ha 
suprimit el taller de relaxació. 

25 persones mitja de participants matí. 

12 persones mitja de participants tarda.

2 sortides de cap de setmana 23 
usuaris per sortida 

5 visites culturals Barcelona mitja 
de 25 usuaris per activitat al matí i 16 per la 
tarda. 

Recursos Humans

Hem disposat d’un equip multidisciplinari composat 
per 1 coordinadora, 4 educadors i 11 voluntaris

• Coordinació: una persona a temps complert que re-
alitza 36 hores setmanals

• Educadors: 4 educadors distribuïts en horari de matí 
i tarda amb una dedicació variada cadascú d’ells; un 
amb dedicació de 20 hores setmanals els matins, 
l’altre que fa una jornada completa de 36 hores i el 
quart que cobreix 8 hores setmanals entre el matí i 
la tarda. 

• Voluntaris del Club: 10 voluntaris repartits entre 
l’horari del matí i de la tarda. Els dissabtes per la 
tarda tenim un voluntari que s’encarrega de fer ac-
tivitats pels usuaris que assisteixen al centre. Tots els 
voluntaris estan assegurats a través de la Fundació 
Pere Tarrés. 

Hem participat
• A la fira solidària de Nadal dels Jardinets de Gràcia 

aportant artesanies realitzades durant el taller de 
manualitats.

• Durant la diada de Sant Jordi s’ha muntat una 
paradeta per vendre roses naturals i punts de llibre 
artesanals fets al taller de manualitats.

• Conjuntament amb els usuaris del SOI hem 
participat, al taller de fotografia ‘puc fer un milió 
de coses’ el qual ha estat dinamitzat pel fotògraf 
documental Héctor Mediavilla i portat a terme 
amb el suport de la Maribel Guillén i la Lorena 
Guasch. Desprès de sis mesos de treball els usuaris 
van fer una exposició a la seu del districte de gràcia 
i se’ls va gravar per a les notícies de Btv i a la ‘la 
aventura de saber’ de Tv2.

Hem col·laborat
• Hem col·laborat en les 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
• Perqué la información de les activitats realitzades i 

les que estan planificades estiguin a l’abast de tots 
tenim un blog http://clubsocialacidh.wordpress.
com. En ell informem de tot el que fem en el dia a 
dia amb el suport de documentació gràfica.

• Ens seguim coordinant amb entitats del sector, 
treballadors socials, sesm-di (centre de salut 
mental per a persones amb discapacitat) per a 
informar del nostre servei. La majoria de casos 
venen derivats de treballadors socials.

Patrocinadors i 
institucions
• Fundació Can gelabert

• Ajuntament de Barcelona

El Club ha tingut una gran rebuda des de els seus inicis 
al setembre del 2012 i s’ha vist reflectit en l’augment 
progressiu dels socis degut a varis motius. Primerament 
perquè es un servei inexistent al nostre entorn; hi ha 
una manca de recursos diürns per al col·lectiu amb 
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intel·ligència límit o discapacitat intel·lectual lleugera i 
els serveis que els hi acostumen a oferir estan espe-
cíficament enfocats al lleure/esport o a la realització 
de cursos/tallers de duració determinada i amb una te-
màtica específica.

El Club Can Gelabert està obert a totes les persones 
del nostre col·lectiu que siguin majors d’edat on com-
binem lleure i educació en un ambient distes on molts 
d’ells acudeixen per fer amistats i socialitzar-se.

Hem realitzat un total de dinou tallers (incloent els mo-
nogràfics) adaptats a les seves capacitats i necessitats, 
els quals hem anat modificant en funció dels seus inte-
ressos on s’ha donat una atenció personalitzada. 

Té una gran cobertura d’horari, ja que obrim matí i tarda 
entre setmana i els dissabtes per la tarda a diferència la 
resta de centres que realitzen aquest tipus de serveis que 
habitualment obren en una franja horària més reduïda. 

El club Can Gelabert - acidH te com a objectiu inte-
grar a aquest col·lectiu oferint un espai on relacionar-se 
amb es seus iguals, sentir-se part d’un grup així com 
facilitar la integració laboral realitzant tallers enfocats 
a augmentar la seva autonomia personal, aspecte que 
actualment els preocupa molt. Es un servei en el que 
aprenen sobre temàtiques molt variades i que els enri-
queix dia a dia.

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-los suport en les 
diferents branques de la vida i ser un projecte de re-
ferència en l’àmbit del lleure i la formació per a aquest 
col·lectiu.

EM CUIDEN. ÀREA PSICOSOCIAL

CPLA Psicologia Logopedia
“Tinc dislèxia i altres dificultats 
d’aprenentatge. Vaig al Centre 
de Psicologia i Logopèdia aci-
dH des de l’any 2008, on faig 
logopèdia. Allà m’han donat 
i em donen eines i estratègies 
per poder millorar les meves 
dificultats de llenguatge oral i 
escrit. Els seus ensenyaments 
m’han ajudat a expressar-me, 
entendre, llegir molt millor i fer 
menys faltes ortogràfiques.”
M.R / Usuaria del CPLA

“D’ençà que el meu fill ve al 
CPLA, l’han ajudat a assumir 
el seu grau d’intel·ligència, 
està molt content i li ha pujat 
l’autoestima, abans no volia ni 
sentir parlar d’anar al psicòleg 
i ara ell mateix intenta quedar 
per seguir la teràpia. Com a 
mare ha estat molt satisfactori 
i m’han tractat realment bé 
ajudant-me a veure les sortides 
que tenim, tant pel meu fill 
com per nosaltres.”
Mare d’un usuaria del CPLA 

Es va crear l’any 1995 a partir de la necessitat detectada de 
poder fer un bon diagnòstic a les persones amb capacitat 
intel·lectual límit. Des d’aquell moment es va oferir també 
atenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdia. 

Com ho fem
Abordem la situació personal de cada pacient de manera 
integral i adaptada; per un equip especialitzat. Entenem la 
salut com un equilibri entre factors biològics, psicològics i 
socials que interaccionen i s’influencien entre sí. Adaptem 
el tractament en funció de les necessitats i capacitats de 
cada persona, dissenyant unes pautes d’intervenció ade-
quades. Es realitza de manera individual o en grup segons 
sigui mes adient. 

Per a què ho fem?
Per la gran importància que suposa tenir un bon diagnòs-
tic, ja que aquest marca el treball a realitzar. Les persones 
amb intel·ligència límit no sempre disposen dels recursos 
necessaris alhora d’afrontar les dificultats pròpies de cada 
etapa vital. És per això que es necessari l’atenció especia-
litzada de professionals per abarcar aquestes dificultats.

Actuacions concretes
Diagnòstics, teràpies i reeducacions setmanals.

1 teràpia de grup i 3 tallers terapèutics. 

Supervisions setmanals.

Tallers d’estiu.

Tallers de sexualitat a l’escola d’acidH, Vida Montserrat.

Coordinacions amb altres serveis externs. 

Projecte ningú sense teràpia.

L’any en dades
Persones ateses 

• psicologia: 78
• logopedia: 16
• diagnòstic: 9

Visites realitzades l’any 2015
• psicologia: 1.270
• logopedia: 392
• diagnòstic: 31
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EM CUIDEN. ÀREA PSICOSOCIAL

Formació interna i externa
Oferim i gestionem la formació professional dels treballa-
dors de l’acidH. També o ferim formació externa a mida, 
dins de la nostra especialitat, a empreses, centres de for-
mació i qualsevol entitat interessada. El nostre objectiu és 
compartir els nostres coneixements teòrics i pràctics sobre 
IL adquirits en el dia a dia de la nostra pràctica professional.

Com ho fem? 
Cada cap d’Àrea analitza les necessitats formatives del seu 
equip de treballadors. Des de l’equip de formació s’analitzen 
i es realitzen propostes formatives d’aquestes necessitats, ja 
sigui de manera individual o organitzant cursos a mida oberts 
a diferents professionals, que responguin a les necessitats de-
tectades. També donem suport en la gestió d’aquestes ac-
cions, en coordinació amb els professionals de comptabilitat i 
recursos humans. En formació externa, disposem de diferents 
cursos ja dissenyats tot i que estem oberts a organitzar cursos 
a mida.

La formació dels treballadors incideix directament en la seva 
motivació i enriquiment tant personal com professional. El re-
ciclatge 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.

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
• Principis en Pedagogia sistèmica (àrea educativa). 

• Anàlisi pràctica de casos en residència d’atenció a la 
diversitat funcional (àrea habitatge).

• La Sexualitat i l’abús sexual a persones amb discapaci-
tat (formació transversal).

• Gestió del temps (formació transversal).

• 38 accions formatives a treballadors a empreses i enti-
tats externes.

Hem col·laborat
• DINCAT, Fundació Pere Tarrés, FEMAREC i EEC (Escola 

Europea de Coaching).

Per poder ajudar a les persones amb discapacitat 
intel·lectual és imprescindible l’entorn familiar. Des 
d’aquest espai oferim assessorament, grup de suport fa-
miliar “el café dels Dilluns”, i l’escola de pares. 

L’objectiu és que les famílies tinguin un espai on 
s’intercanviïn experiències, on es rebi informació sobre 
el món de la discapacitat, on es puguin resoldre dubtes 
i sobretot, on es descobreixin els aspectes positius de la 
col·laboració entre persones que es troben i que els uneix 
un fet comú.

Recursos Humans

• 1 directora 
• 3 psicòlegs
• 2 logopedes
• 1 psiquiatre
• 1 voluntari (recepcionista)

Hem participat
Acollida i formació d’estudiants 
en pràctiques

Diferents centres han comptat amb el nostre recurs 
com a eina de formació pels estudiants de pràctiques. 
Aquest any hem comptat amb dues alumnes de pràcti-
ques de psicología (una de la UB i l’altre de Blanquerna, 
Ramon Llull) i 1 alumne del màster en psicopatología 
clínica infanto – juvenil de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

També ha vingut a fer practiques al nostre centre un 
estudiant de PFI d’administratiu d’acidH.

Hem col·laborat
Projecte de sexualitat amb VB

Hem fet difusió
• CSMA St Feliu

• Asproseat

• SEMSDI

Patrocinadors i 
institucions
• MIB

• Fundació Sert 

• La Caixa

• Departament d’Ensenyament  
de la Generalitat

• Fundació Armengou

“Ens ha encantat que des 
d’acidH s’organitzés el curs 
d’anàlisi pràctica de casos en 
residència. Ens ha proporcionat 
una perspectiva molt enriqui-
dora, de la qual hem pogut 
aplicar moltes coses en la 
nostra tasca diària i amb molt 
bons resultats. Ens agradaria 
poder seguir participant en 
formacions com aquesta.” 
Esther Garcia, Educadora referent Llar 
residència Zona Franca.
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“Me ha cambiado la vida. 
Ahora estoy mejor que antes, 
no es lo mismo. Me compro lo 
que yo quiero. Me siento libre 
para hacer lo que quiero. Ten-
go más tiempo para mí y mis 
cosas. Las decisiones las toma-
mos nosotros mismos, antes 
las normas eran de la residen-
cia y ahora son nuestras. He 
aprendido a usar el ordenador, 
ir a comprar, cocinar, hacer los 
menús de cada semana, etc. 
Mis amigos pueden venir a 
casa. 

Todo el grupo hacemos cosas 
y nos vamos por ahí: a cenar, a 
comer, de viaje, vemos parti-
dos en casa, etc. En definitiva, 
estoy contento donde estoy.”
Salvador Ribas (usuari llar amb 
supervisió)

L’Àrea d’habitatge compta amb 4 llars residencia, 7 llars 
amb supervisió i El Programa de Suport a l’Autonomia a 
la Pròpia llar.

Les llars residència 
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 neces-
siten la provisió d’un servei substitutori de la llar. Proporcio-
nen la cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament, 
manutenció convivència, atenció personal, relacions inter-
personals 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 21h (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 independèn-
cia personal i la integració social de la persona. 

Les nostres llars amb supervisió

Travessera (capacitat 3 persones)

Valencia (capacitat 4 persones)

Quito (4 habitatges, capacitat 1 ó 2 persones)

Sant Andreu (1 habitatge, 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 comu-
nitaris.

M’ACULLEN. ÀREA HABITATGE

LLars Residència i Suport a l’Autonomia

L’any en dades
El nombre de famílies interessades en aquest servei és 
de 26.
Número d’assistència al grup de suport familiar amb 
freqüència mensual, 8/10 famílies.

Hem participat
Programa de grups de suport familiar - DINCAT. Partici-
pem en les reunions de dinamitzadors amb freqüència 
trimestral. 

 

EM CUIDEN. ÀREA PSICOSOCIAL

Espai famílies
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Com ho fem? 
Les persones usuàries dels nostres equipaments 
d’habitatge reben un suport personalitzat basat i cen-
trat en les seves pròpies necessitats. Els equips de pro-
fessionals 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 partici-
pació 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 indepen-
dent i autònoma i aconseguir una integració el més 
normalitzada possible a la nostra societat. 

Actuacions concretes 

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

Creació i obertura nova llar amb 
supervisió, capacitat per a 4 persones 

Projecte de rehabilitació d’un 
bany, residencia Sicília per a la seva adapta-
ció per a persones amb mobilitat reduïda

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

L’any en dades

Llars amb supervisió i PSAPLL: 
10 persones ateses als seus do-
micilis i 12 persones ateses a les 
llars supervisió

Sexe/Edat

Edat  Homes  Dones

20-30 anys   3

31-40 anys 4  2

41-50 anys 4  5

51-60 anys 3  1

> 60 anys  

Grau de disminució

  Homes  Dones 

33%-64% 11  8

65%    3

Convivència

  Homes  Dones

Sol  4  3

parella  2  4

altres per. 5  4

Tutelats

  Homes  Dones

SI*  6  4

NO  5  7

Llars residència: 33 persones ate-
ses Entrades noves: 2 persones

Sexe/Edat

Edat  Homes  Dones

20-30 anys 4  8

31-40 anys 1  11

41-50 anys   3

51-60 anys 1  4

> 60 anys   1

Grau de disminució

  Homes  Dones 

33%-64% 4  17

65%  1  1

> 65%  1  9

Tutelats

  Homes  Dones

SI*  5  25

NO  1  2

Professionals de les llars: 18  
1 psicòloga i 1 cap d’àrea

Hem participat
• Jornada Vincles BCN de l’Ajuntament de Bar-

celona. Tecnologia que permet connectar les 
persones grans o persones dependents amb dis-
capacitat amb els seus cuidadors familiars, amics, 
veïns, professionals que l’atenen, teixint una xarxa 
d’atenció col·laborativa que permeti trencar les ba-
rreres d’aquelles persones que se senten aïllades. 

• Cicle Formatiu d’Integradors Socials del Cen-
tre Bemen-3. Com a docents d’una classe a estu-
diants sobre els diferents recursos d’habitatge exis-
tents i el seu funcionament. 

• Formació per a professionals del Suport a la 
llar a DINCAT. Mòdul sobre la Cura d’un mateix i la 
pròpia salut. 

• Projecte Mosaicos (DINCAT). Un projecte de 
Asociación Española de Orquestas Sinfónicas i Fe-
aps, finançat per Fundación BBVA. Aquest projecte 
implica la participació de orquestres, músics, profes-
sionals i persones amb DID interessats en la música.

Hem col·laborat
Nou impuls de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió 
Social de Barcelona. Xarxa que es va constituir amb 
la intenció d’agrupar un important nombre d’entitats 
socials que gestionaven vivendes per a persones amb 
risc d’exclusió social. L’ajuntament ha volgut reimpulsar 
aquesta Xarxa per tal de redefinir els objectius de la ma-
teixa, establir sistemes de coordinació entre les diferents 
entitats que en formen part i treballar en la possible 
incidència sobre les polítiques d’habitatge de la ciutat 
de Barcelona.

Patrocinadors i  
institucions 
Institut Municipal per a persones  
amb Disminució

Patronat Municipal de l’Habitatge
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Aquest any 2015 el SOI de l’acidH ha continuat prestant 
un servei de qualitat als seus usuaris i usuàries, i tirant 
endavant 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 mi-
llorar 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 prelaboral, que ofereix atenció diürna a 
un grup de 25 persones adultes amb l’objectiu de millorar 
i mantenir les seves competències personals i laborals.

Com ho fem?
Oferint un programa d’activitats de 9 a 17 hores que in-
clouen activitats prelaborals (taller de paper artesanal/
manipulats/tallers per a empreses) i d’ajustament perso-
nal i social (habilitats socials, artteràpia/musicoteràpia, 
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 ate-
nem.

Accions
Sis dels nostres usuaris han participat al Projecte de foto-
grafia “Puc fer un milió de coses” que va tenir lloc entre 
els mesos de gener i desembre de 2015, culminant en una 
exposició fotogràfica a la seu del districte http://www.pu-
cferunmiliodecoses.org/

Gràcies a una subvenció de DINCAT, 10 dels nostres usua-
ris van poder participar a un taller de prevenció en rela-
cions abusives dissenyat i dut a terme per professionals de 
la Fundació Vicky Bernadet.

Les sortides d’aquest any també han estat interessants i 
participatives. Al mes de juliol vam fer un viatge a Alcañiz 
(Terol). Les roses que vam vendre per Sant Jordi van fer 
més assequible el viatge.

Aquest any hem dut a terme un taller de paper reciclat 
a empleats de la empresa CSMA. El mateix taller però 
adreçat al públic infantil, el vam portar a terme dins el 
marc del Charity Day, una diada solidària organitzada per 
la empresa HP.

Hem col·laborat i participat a diverses activitats i events 
del barri de Gràcia.

pa_pe@acidh.org

EM FORMEN. ÀREA LABORAL

Servei Ocupacional d’Inserció
“Este año he estado bien en 
el SOI. Soy amigo de todos 
y aprecio mucho a todos los 
compañeros y profesionales. 
De las tareas, las que más me 
han gustado han sido hacer la 
pasta de papel y cortar el cable 
del Scalextric. Estuvo bien la 
salida al museo del chocola-
te. También me gustó mucho 
hacer el taller de fotografía los 
jueves por la mañana.”
Jordi Tuset Molas, usuari del SOI

“Me ha gustado hacer papel, 
vender rosas por Sant Jordi, la 
salida a Port Aventura y a la 
fábrica de chocolate de Sant 
Sadurní. De los módulos que 
hemos hecho, los que he dis-
frutado más son el de artetera-
pia y la piscina. Y también me 
lo pasé muy bien en el viaje de 
final de curso a Alcañiz”.
Gina Ben-Hamidi, usuaria del 
SOI d’acidH, resident a la Llar 
residència Sicília i tutelada per la 
Fundació acidH.

L’any en dades
Persones ateses: 28 
Hem participat en 2 fires.

Hem participat
• Decoració de la Plaça Joanic per a les festes de Grà-

cia.

• Taller de collage a la Cargolada de Gràcia, organitzada 
per la comissió de festes del barri.

• Taller de paper reciclat al Charity Day organitzat per 
Hewlett Packard.

• Taller de collage Mostra d’entitats de la Mercè, 
conjuntament amb l’associació in via, i organitzat 
per la FCVS.

• Cursa “els 10 blaus” preparant els lots per als participants i 
com a voluntaris el dia de la cursa.

• Festa de la Verdinada, organitzada per Teixint con-
nexions i els Lluïsos de Gràcia.

• De manera permanent els nostres productes de 
paper reciclats estan exposats a l’aparador de pro-
ductes de DINCAT, ubicat al c/Joan Güell.

• Actes del dia de la discapacitat organitzats per 
l’ajuntament de la Vila de Gràcia i el IMPD, amb 
la col·laboració de les associacions ARAPDIS, JOIA, 
acidH,...

• Primera fira de Consum responsable.

• Dia internacional del medi ambient.

• Concert de Gospel de l’acidH

• Jornada de venda solidaria de plantes de Nadal i 

productes de paper reciclat de la fundació MA-
PFRE.

• Tercera festa Teixint connexions per a la Marató de 
TV3.

• Inauguració i exposició del projecte de fotografia 
“Puc fer un milió de coses”.

• Venda de roses solidàries per la diada de Sant Jordi.

Hem col·laborat
Teixint Connexions.

Els Lluïsos de Gràcia.

Els Castellers de Gràcia.

Associació In Via.

Federació Catalana de Voluntariat Social.

Comissió de festes del barri de Gràcia.

Oficina de proximitat dels mossos d’esquadra (Lesseps 
–Vallcarca).

Associació Eneida.

Associació Arapdis.

Associació Joia.

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Ajuntament de la Vila de Gràcia.

Fundació la Caixa.

Aula ambiental el Turull.

Fundació MAPHRE.

Cooperativa TUNDRA.

Fundació Vicky Bernadet.

DINCAT

Fundació RANDSTAD. 

Hem fet difusió
BTV en la participació a la taula rodona que va orga-
nitzar l’aula ambiental de l’hort del Turull per comme-
morar el dia internacional del medi ambient.

BTV explicació del taller i exposició del projecte “Puc 
fer un milió de coses”.

Patrocinadors i  
institucions 
Departament de Benestar Social i família. 

Ajuntament de Barcelona.

Anna Queralt (dissenyadora i fotògrafa).

Empreses clients: Ideàtica, JP Slot,...

Finançadors
Departament de Benestar social i família de la Genera-
litat de Catalunya

Convocatòria estatal IRPF.

Fundació La Caixa (subvenció per al projecte de foto-
grafia “Puc fer un milió de coses”).



memòria acidH 2015            3332 memòria acidH 2015

testimonis

Aquest any 2015 hem continuat oferint un servei d’inserció 
de qualitat, aconseguint resultats que ens impulsen a con-
tinuar treballant, preparant les persones per a l’accés al 
mercat laboral ordinari i sensibilitzant les empreses per 
a que s’atreveixin a incorporar persones amb d’altres ca-
pacitats als seus equips. Hem continuat impulsant el tre-
ball en xarxa amb set entitats més de Barcelona, amb les 
que ens hem constituït com a Xarxa Xib (Xarxa Barcelona 
d’inclusió al mercat ordinari de treball). Hem d’agrair so-
bretot l’entrega de l’equip professional, que treballa dia 
a dia per a facilitar la integració laboral de les persones 
amb les que treballem, i a totes les persones, empreses i 
institucions que han col·laborat d’alguna manera o altra a 
tirar endavant aquest projecte. 

Fem accions de formació i orientació per a millorar 
l’ocupabilitat de les persones que tenen interès per a tre-
ballar al mercat laboral ordinari en el servei del STIL (Ser-
vei-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. 

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 ( compe-
tències clau, anàlisi de l’ocupabilitat,recerca de feina, in-
formàtica 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. 

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 desenvolupat mòduls formatius al STIL per a tre-

ballar els canals i les eines per a la Recerca de feina, i 
també les competències clau, l’anàlisi de l’ ocupabili-
tat, les competències transversals i les noves tecnolo-
gies.

• Durant l’any hem complementat els mòduls del STIL 
amb sortides i d’altres activitats per a reforçar els con-
tinguts: visita a l’oficina de treball, xerrada sobre els 
drets i els deures dels treballadors amb Eixam, visita a 
la Fira de Discapacidad y empleo...

• Hem realitzat visites relacionades amb la sensibilització 

PUC FER UN MILIÓ DE FEINES. ÀREA LABORAL

Servei d’Inserció Laboral
“Vaig començar a l’acidH per 
que volia trobar una feina de 
cambrera. Després de fer unes 
quantes entrevistes em van 
contractar com a auxiliar de 
sala en un restaurant. El Treball 
amb suport m’ha servit per a 
sentir-me recolzada i motivada 
quan estic cansada de la feina. 
Mica en mica vaig evolucionant 
laboralment i cada vegada faig 
més tasques.”
Saray Almendros, treballadora a 
Organic

“El principal motiu per a venir 
a l’acidH era trobar una fei-
na. Em faltava una empenta 
per a poder afrontar satis-
factòriament les entrevistes. 
Em posava molt nerviós. Vaig 
aconseguir una feina com a 
dependent i reponedor en una 
botiga i estic molt content. He 
madurat com a persona i estic 
molt agraït.”
Iván Guijarro, Treballadora a Casa 
Ametller

mediambiental, com a mesura transversal dins el 
Programa SIOAS : CRAM (Centre de Recuperació 
d’Animals Marins), ECOPARC, ECOMETROPOLI i Jar-
dí Bontànic de Barcelona.

• Hem rebut el suport de l’empresa Wrigley, els seus 
treballadors han vingut a pintar amb nosaltres 
l’aula de Recerca. 

• Ens ha visitat el Tècnic d’Incorpora de la Fundació 
Aura, gràcies a la qual rebem ofertes com entitat 
de 2a corona del Programa Incorpora. 

• Hem acollit 4 alumnes en pràctiques, i un grup 
de 15 estudiants del certificat de professionalitat 
d’inserció laboral de persones amb discapacitat 
han visitat el nostre servei d’inserció laboral.

• Hem tingut el plaer de conèixer en Phil, un australià 
que ha vingut a Catalunya a conèixer i compartir 
la metodologia del treball amb suport, i que lidera 
una entitat que té 650 persones amb discapacitat 
treballant a Sidney i Melburne en empreses del 
mercat ordinari.

• Hem impartit una xerrada a la Diputació, sobre dis-
capacitat intel·lectual i treball amb suport, dirigida 
als treballadors per a donar coneixements i eines per 
intervenir amb el personal amb discapacitat. 

• La Xarxa Xib s’ha incorporat a l’Acord ciutadà per 
una Barcelona inclusiva i, en motiu d’aquest esde-
veniment, ens han entrevistat , com entitat membre 
de la Xarxa. http://www.bcn.cat/barcelonainclusi-
va/ca/2015/6/1506_Entrevista_acidH.pdf

• Hem dut a terme una formació als caps de Recur-
sos Humans de COMERTIA, per a assessorar i sen-
sibilitzar pel que fa a la contractació dels nostres 
candidats.

• Alguns dels participants de l’STIL van participar 
en l’activitat de RSC organitzada per la Fundación 

Randstad per a l’empresa Colt, realitzant una activi-
tat lúdica de la Fundación + Árboles.

• Hem visitat 17 noves empreses per a fer prospecció 
empresarial i aconseguir llocs de treball adaptats.

• Amb noves i antigues empreses col·laboradores 
hem formalitzat 28 contractes laborals, dels que 
s’han beneficiat 20 persones.

• Hem participat activament a la Comisió de Directors 
i a la Comisió de tècniques de la Xarxa Xib.

• A finals d’any l’equip ha crescut i ja som 4 tècni-
ques!

L’any en dades

66 persones (36 homes i 30 dones)  

17 noves empreses visitades,  
7 han formalitzat contractes 
laborals amb els usuaris 
28 contractes nous 

Hem obtingut una valoració 4,5 sobre 5 en els qües-
tionaris de satisfacció administrats als participants del 
STIL, de 4.9 sobre 5 ens els qüestionaris de satisfacció 
administrats als participants de TAS i de 4,9 sobre 5 en 
els qüestionaris de satisfacció administrats a les empre-
ses. 

Hem participat
Xarxa Barcelona d’inclusió al mercat ordinari de treball.

Associació Catalana de treball amb suport.

Comisió d’inserció laboral d’ECAS .

Comissió per a la millora de la integració sòciolaboral 
de persones amb funcionament intel·lectual límit de la 
Generalitat de Catalunya.

Hem col·laborat
Empreses del mercat  
laboral ordinari

Correus, IKEA, El Corte Inglés, Decatlon, Laboratoris 
Dr.Echevarne, OAK House School, Botiga FCB, McDo-
nalds, COC Delicatessen SL, Casa Ametller, Gutmar, Ti-
bidabo, Organic’s, Tele pizza, Bershka, Cafetalcual. 

Centres especials de treball

Grup Sifu, TEB Solutions, Fundació Cares, CET acidH.

Altres 

Fundació Mapfre (Programa “Junts ho podem fer”), Fun-
dació Randstad, Portalento, Programa Incorpora, Enti-
tats Xarxa Xib (Acapps, Ecom, Aura, Fundació catalana 
Síndrome de Down, Eal, Tres Turons i Joia), Eixam, Ofici-
na de Treball del carrer Aragó i Barcelona Activa. 
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Entitats que ens deriven  
participants 

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

Hem fet difusió
Feria de la discapacidad y empleo.

Patrocinadors i  
institucions 
Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Finançadors 
Generalitat de Catalunya (Programa SIOAS 14-15, Pro-
grama SIOAS 2015-16).

Ajuntament de Barcelona (Projecte 2015 Empoderar 
les persones amb intel·ligència límit per a l’accés i el 
manteniment del lloc de treball al mercat ordinari).

Dades CET

Servei de Bugaderia Blanc

Servim tant a petites com a grans empreses i entitats 
com clíniques, clubs esportius, restaurants, serveis so-
cials i particulars. 

18 Treballadors  
39 Clients  
Facturació  272.291,18€

Servei de Catering 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 priva-
des, i també servei a domicili.

5 Treballadors 
77 Clients 
Facturació 160.973,54€

Altres: neteja i manipulats 
2 Clients 
Facturació 3.686,99€

“Estic content amb els PFI i 
l’acidH, m’agrada molt venir 
cada dia. Els tutors i tutores 
m’han ajudat i sempre he po-
gut comptar amb ells/elles”. Pel 
que fa a l’experiència en pràc-
tiques ha sigut molt positiva 
i ara entenc el sentit del que 
fem a l’aula, m’ha servit molt 
per l’empresa.”
Joan Benete, 2n Auxiliar activitats 
d’oficina i serveis administratius 
generals

Aquest any 2015 l’acidH ha tornat a rebre l’autorització del 
departament d’ensenyament per impartir els Programes 
de Formació i Inserció PFI adreçats a joves entre 16 i 21 
anys. Hem d’agrair sobretot l’entrega de l’equip professi-
onal, que treballa dia a dia per a facilitar d’adquisició de 
competències personals i professionals dels joves, i a totes 
les persones, empreses i institucions que han col·laborat 
d’alguna manera o altra a tirar endavant aquest projecte. 

Impartim 4 línies formatives adreçades a joves sense acre-
ditació ESO i amb currículum adaptat de dos perfils pro-
fessionals: Auxiliar en activitats d’oficina i serveis adminis-
tratius generals i Auxiliar d’hostaleria, cuina i serveis de 
restauració. 

Atenent les necessitats i interessos de l’alumnat, renovem 
la programació del currículum any rere any per garantir 
una formació significativa i funcional.

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

Accions
• Jornada de portes obertes PFI 2015-2016.

• Procés acollida, valoració i selecció nou alumnat.

• Definició, temporalització, programació trimestral, ca-
lendaris i planificació espais i professionals.

• Sessió informativa i presentació del curs, dirigida a 
l’alumnat, famílies i/o referents.

• Inici de curs.

• Desenvolupament de les accions formatives amb una 
planificació i programació prèvia atenent els interessos 
i necessitats dels diferents grups.

• Tutories, avaluacions, reunions amb les famílies i/o re-
ferents.

• FCT, formació en centres de treball: prospecció d’em-
preses i visita als llocs de treball, valoració de l’encaix 
interessos i necessitats empresa/alumnat, propostes de 
derivació, presentació i inici de pràctiques.

• Coordinació en xarxa amb diversos professionals vincu-
lats amb l’alumnat.

EM FORMEN PER A TREBALLAR. ÀREA LABORAL

Formació professional bàsica
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L’any en dades
S’han format 57 joves 
9 alumnes han iniciat un 
itinerari d’inserció al servei 
d’inserció laboral 
25 alumnes han continuat 
estudiant en diverses 
formacions  

Hem obtingut una valoració 4.8 sobre 5 en els qüesti-
onaris de satisfacció administrats als alumnes i de 4.9 
sobre 5 en els qüestionaris de satisfacció administrats a 
les famílies (2014-15). 

Hem col·laborat
Empreses on els alumnes han 
realitzat la FCT (formació en 
centres de treball)

Pel que fa a la família professional administració i 
gestió:

• Consulting EV.

• Associació Catalana de la Premsa Comarcal.

• Correos y Telegráfos, 2 centres logístics de 
tractament: Colon i Zona Franca.

• Grameimpuls.

• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

• Institució Montserrat.

Pel que fa a la família professional de restauració:

• Ilunion Hotels 4 hotels: Almirante, Bel Art, Auditori 
i Barcelona.

• Eatout, FresCo 3 restaurants:Ronda, Casp, 
Maremàgnum. 

• PRBB, Parc de recerca biomèdic de Barcelona.

Escoles i entitats que ens han 
derivat alumnes 

CEE Fàsia, CEE Lèxia, Mare de Déu de Montserrat i 
altres CEE. 

Projecte D.I.D.àctica.

Hem fet difusió
Jornada de portes obertes PFI 2015-16.

Patrocinadors i  
institucions 
Departament d’Ensenyament

Consorci d’Educació

Fundació BCN Formació Professional

Fundació privada Maite Iglesias Baciana

Finançadors
Departament d’Ensenyament

Fundació privada Maite Iglesias Baciana

DESPESES 2015 

COMPRES 185.807,86€

 LLOGUERS 151.283,64€

 PERSONAL 2.823.650,50€

 REPARACIONS I CONSERVACIÓ 39.169,74€

 SERVEIS PROFESIONALS 102.242,30€

 ASSEGURANCES 13.440,85€

 SERVEIS BANCARIS 4.260,11€

 SUBMINISTRAMENTS 105.737,09€

 ALTRES SERVEIS 161.574,36€

 TRIBUTS + IVA NO DEDUIBLE 57.326,85€

 AJUTS MONETARIS 93.631,57€

 DESPESA  FINANCERA 20.368,11€

 AMORTITZACIONS 50.977,18€

 TOTAL 3.809.470,16€

INGRESSOS 2015 

DONACIONS I ALTRES INGRESSOS 350.474,84€

INGRESSOS PERIODICS 577.430,36€

PRESTACIÓ DE SERVEIS 518.007,71€

QUOTES COL.LABORADORS 0,00€

ALTRES 125.349,61€

SUBVENCIONS GOVERN AUTONÒMIC 2.052.265,26€

SUBVENCIONS ADMINISTRACIÓ DEL ESTAT  43.000,00€

SUBVENCIONS ENS LOCALS 173.707,00€

TOTAL 3.840.234,78€

RESULTAT 30.764,62€
 
Els comptes de l’acidH 2015 han estat auditades per la firma Gonzalez 

& Cia Auditors i les podeu trobar www.acidH. 

l’acidH en xifres

123  
professionals

541  
persones 
usuàries

38  
voluntaris/es

315  
socis/es 
col·laboradors/es

48  
empreses 
col·laboradores
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junta 
Montserrat Baró i Sans Fundadora

Dr. Ferran Morell i Brotad President

Ismael Adell i Hierro Vicepresident

Lluís Ezequiel Pedrerol i Durall Secretari

Pius Camprubí i Jamila Tresorer

VOCALS

Rosa Baró i Sans

Elisenda Campos i Pino

Joaquim Poch i Sala

Esteve Cabré i Puig

Antoni Balcells Sanahuja

Miquel Fitó Badal

Pía Ferrer i Jeremíes

Jaume Nonell Torras 

Mari Carmen Salinas Molina

 

comissió delegada 

Dr. Ferran Morell i Brotad President

Antoni Balcells Sanahuja Vicepresident

Miquel Fito i Badal Secretari

Pius Camprubí Jamila Tresorer  

Esteve Cabré i Puig Vocal 

Ismael Adell i Hierro Vocal 

Pia Ferrer Jeremias Vocal

Lluís Ezequiel Pedrerol i Durall Vocal

Vicenç Ferrer Andreu Vocal

comité d’honor
Joaquima Alemany Roca

Eugeni Gay Vendrell

Provincial dels Jesuïtes

Josep Martí Maspons

Joan Josep Pintó Ruiz   

Xavier Puigdollers Noblom

Mª Teresa Roca Formosa 

 
 

consell assessor 

Jaume Ferrer Sancho

Juan Jose López Burniol

Joan Crespo Bertrana

Àngel Font

Jordi Peña Casanova

Enric Puig Jofra

Francesc Torralba Rosselló

Anabel Drese del Fraile

Joaquim Cervera 

Pasqüal Balañà

Comissió
Recursos

ASSEMBLEA
ASSOCIACIÓ

JUNTA DIRECTIVA
Comissió  Delegada

PRESIDENT
acidH

TUTELES

Tuteles

Pretuteles

Assessorament 
Familiar

CET

Bugaderia

Catering

SERVEIS

EDUCATIVA

Escola de  
Vida 

Montserrat

ESO

Extraescolar

Escola 
Adults

Menjador

PSICOSOCIAL

Psicologia-
Logopedia

Suport 
Familiar

Formació

LABORAL

DEFO

SOI

HABITATGE

Llar
Residència

Suport Llar

LLEURE

FINANCERA

RRHH
Associació Fundació

Comptabilitat
Associació -Fundació

Patrimoni Fundació

Manteniment i serveis 
Associació Fundació

Comissió 
Ètica

PATRONAT
FUNDACIÓ

Comissió  
Comunicació

Club Social 
Can Gelabert 

Club 
Divertiment

plataformes
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/ 

SÚPERHEROI(NE)S
Asociacion pro personas con inteligencia 
límite http://www.asociacionenlinea.org/ 

agraïments
AAPP

Generalitat de Catalunya: 

Dept. Empresa i Ocupació

Dept. Benestar Social i Família

ICASS  
(Institut Catala d’Assistència i Serveis So-
cials)

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 Disca-
pacitat

Diputació de Barcelona

clients
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
Ferrocarril Metropolità de Barcelona
Fets – Finançament ètic i social

FIV Barcelona
Fundació ADECCO
Fundació Agrupació Mútua
Fundació Can Gelabert
Fundació Catalana Tutelar –Som Fundació-
Fundació 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.
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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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#makeilvisible

fes-te soci/a
des de 10€ al mes

voluntariat
pràctiques
Els 4rts dimarts de cada mes de 12 a 13hores
expliquem a la ciutadania què és l’acidH,
truca i vine a conèixer el nostre projecte.

col·labora amb 
nosaltres,  
vine a l’acidH!
truca 932 859 977 
escriu acidh@acidh.org 
vine Carrer Siracusa 53
segueix-nos 
www.acidh.org
@acidh_IL 

vols fer una aportació econòmica? 
pots fer una transferència a:
ES93 2100 30 03542200636233
ES73 2100 07 47220200198614

El 2016 les quotes i donatius donen dret a  
desgravar entre el 30% al 75% del seu import  
en l’Impost sobre la Renda de les Persones  
Físiques, d’acord amb la llei 49/2002.

17
societat

ara  DILLUNS, 20 D’ABRIL DEL 2015  

Usuaris i voluntaris  
convertits en protagonistes

reivindicatiu: “Som com superhe-
rois i superheroïnes, i volem ser 
considerats persones normals, no 
persones diferents”. 

La Fatima, de 25 anys, va arribar 
a Catalunya des de Gàmbia fa gai-
rebé dos anys, amb una filla que ara 
està a punt de fer-ne tres i que no 
para de córrer amunt i avall. No do-
mina l’idioma i li costa expressar 
per a què serveix la gimcana, però 
sí que sap explicar què en pensa de 
la importància de les ONG: “L’Asso-
ciació In Via és el millor que m’ha 
passat. M’han ajudat en tot, a tirar 
endavant amb la meva vida”.e

La Paula, d’11 anys, amb la Clara, 
voluntària d’Afev, de 19 anys. C.A.

Entre els participants de la gimcana 
hi havia molts ciutadans que se 
n’havien assabentat gràcies a la di-
fusió per diversos canals, i també 
moltes persones pròximes a les en-
titats organitzadores, i els mateixos 
usuaris i voluntaris de les entitats. 
Un dels objectius de la jornada era, 
precisament, que aquests usuaris i 
voluntaris es convertissin en prota-
gonistes per un dia i poguessin ex-
plicar les seves experiències. 

La Paula, veïna de Badia del Va-
llès, d’11 anys, rep l’acompanya-
ment educatiu de la Clara, voluntà-
ria de l’associació Afev, de 19 anys. 
“Cada dijous ens trobem en un cen-
tre de joves, estem juntes i ens ex-
pliquem coses”, relata la Clara. Els 
nens que reben l’acompanyament, 
segons diu, “són de famílies en risc 
d’exclusió o immigrants”. Els vo-
luntaris els ajuden, per exemple, a 
sentir-se còmodes parlant català. 

La importància de les ONG 
L’Olga, de 39 anys, amb intel·ligèn-
cia límit, explica que l’associació 
Acidh l’ajuda “en l’àmbit laboral, 
amb l’habitatge, a l’hora d’anar al 
metge, fent seguiment de tot i tam-
bé econòmicament”. Quan explica 
per què s’ha posat la capa i ha par-
ticipat en la gimcana, ho fa amb to 

BARCELONA
A.G.M.

Descobrint els superpoders de les entitats socials

violència de gènere. “Volem visua-
litzar que hi ha superherois que ca-
da dia intenten superar la discrimi-
nació”, afegeix Eduard Ballester, ge-
rent d’Acidh, que atén joves i adults 
amb intel·ligència límit. 

Implicació de tota la societat 
“Tots podem ser superherois”, diu 
Ismael Camacho, de la Fundació 
Iniciatives Solidàries, dedicada a jo-
ves en risc d’exclusió i a reclusos. 

na de les entitats que som aquí, que 
som petites però fem molta feina, 
i recaptar fons és un objectiu se-
cundari”, assegura Laura Cardús, 
coordinadora de l’associació Afev, 
que organitza mentoratge d’in-
fants en risc per part d’universita-
ris voluntaris. 

“Les entitats petites costa molt 
que es vegin”, afegeix Mercè Mero-
ño, presidenta de la Fundació Àm-
bit Prevenció, del sector de les dro-
godependències. “Si ens ajuntem, 
podem fer coses més grosses”, deta-
lla Meroño. Aquestes cinc entitats 
van començar a treballar juntes 
dins del programa de suport Rei-
venta’t, de la federació d’entitats 
ECAS, i han volgut donar continu-
ïtat a aquella experiència. 

Hi haurà segona edició 
Després d’hores de feina intensa, 
ahir a la tarda els organitzadors fe-
ien un balanç molt positiu de la ini-
ciativa. Per la resposta de la ciutada-
nia, amb la participació d’unes 800 
persones en uns 150 equips dife-
rents, i també per la capacitat de tre-
ballar conjuntament, que reconei-
xen que és poc habitual en entitats 
d’àmbits absolutament diferents. 
Ja han decidit que, l’any que ve, hi 
haurà una segona edició.e

Una de les 
proves era 
pujar a un 
inflable amb 
enormes sacs 
d’aliments 
com els que 
han de  
carregar molts 
camperols de 
països pobres. 
CÈLIA ATSET

Centenars de nens participen en una gimcana per sensibilitzar la ciutadania i recaptar fons

SOLIDARITAT

Les persones que s’esforcen per su-
perar dificultats, i les que les ajuden 
des de les entitats socials, són au-
tèntics superherois i superheroïnes 
que tenen autèntics superpoders. 
Centenars de persones, majoritàri-
ament nens, ho van poder descobrir 
ahir al matí mentre participaven en 
una gimcana per sensibilitzar la ciu-
tadania i recaptar fons, organitzada 
conjuntament per cinc entitats 
d’acció social. 

Petits i grans es van oblidar de la 
vergonya, es van posar una capa i 
van començar a resoldre enigmes i 
a superar proves d’habilitat. Per fer-
ho van haver de treballar en equip 
i van haver de lluitar contra obsta-
cles com els que afronten les perso-
nes amb desavantatges socials. Per 
exemple, pujar a un inflable amb 
enormes sacs d’aliments, com els 
que han de carregar molts campe-
rols de països pobres. 

“Ens va semblar que la figura dels 
superherois era la idea clau per a la 
gent a la qual atenem”, explica Car-
me Laorden, directora de l’Associa-
ció In Via, que atén dones en situa-
ció de vulnerabilitat o víctimes de 

BARCELONA
AURI GARCIA MORERA

“Volem potenciar que tota la soci-
etat s’impliqui, transmetre que en-
tre tots podem ajudar-nos”, afegeix 
Camacho, que detalla que les proves 
d’habilitat de la gimcana estaven 
dissenyades per ressaltar la impor-
tància de la col·laboració entre els 
participants. 

Dels dos objectius de l’activitat 
d’ahir, els organitzadors tenien 
molt clar quin era el prioritari. “El 
més important és visibilitzar la fei-



amb la col·laboració

amb el suport

com 
contactar
Carrer Siracusa 53 
08012 Barcelona 
932 859 977 

acidh@acidh.org  
www.acidh.org
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