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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”

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. 
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“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

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. 

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.

IL (Intel·ligència Límit) entre un 70 i 85 de Coefici·
ent Intel·lectual, (85·115, mitjana) just per sota del que 
considera l’OMS dins la normalitat. Aquestes persones 
a més presenten un dèficit en la capacitat adaptativa al-
menys 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.

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 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 faci-
litar el camí cap la inclusió social com a ciutadans de ple 
dret en una societat més justa i solidària.

Escola de Vida Montserrat 12-18 anys

M’EDUQUEN
ÀREA EDUCATIVA

HOMES
49%DONES

51%

DISTRIBUCIÓ PER GÉNERE
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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.
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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

82  alumnes adolescents (12 i 18 anys).  
42 són noies 
40 són nois 
3 cursos a 1er cicle 
6 cursos a 2n cicle

L’equip escolar 

El claustre: 21 membres 
Equip docent 
9 mestres tutors de grup,  
1 mestre d’educació física 
5 educadors 
Equip tècnic: 
1 psicòloga 
1 logopeda 
1 treballadora social 
1 fisioterapeuta 
Equip organitzatiu:  

1 secretària 
1 cap d’estudis 
1 directora

Formació de Claustre

Arran de l’aprovació d’un projecte per dotar a l’escola 
d’eines digitals , aquest curs varem participar com a 
claustre d’una formació de les Tecnologies digitals 
aplicades a la intervenció a l’aula : pissarra digital, 
tablets,móbils,... 

El 70% de professionals han fet formació específica 
per la tasca que desenvolupen 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) : Eap 
de Sans-Montjuïc, de l’Eixample, de St Martí, de Horta 
Guinardó, de Nou Barris , de Sarrià St Gervasi i St. An-
dreu.

CREDA (Centre de Recursos per a Deficients Auditius)

Centre de recursos educatius Joan Amades per a de-
ficients 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 de 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 de la Univer·
sitat Abat Oliva han comptat amb el nostre recurs 
com a eina de formació pels estudiants de pràcti·
ques. Hem comptat amb 10 alumnes de pràctiques 
de les facultats de Pedagogia, Psicopedagogia, Educa-
ció 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, i els grups que han realitzat l’Aprenentatge i 
Servei com a projecte social.

Des de l’Institut Americà CEA Learn You Potential, 
hem rebut a 3 estudiants americans que han fet un 
programa d’aprenentatge i servei mitjançant el seu su-
port i creació d’activitats a les classes d’anglès.

Suports econòmics

Fundació Sert

Fundació Probitas

Saba

Fundació Mercedes Armenjou

Fundació World Prem

Aportació voluntària d’una familia, va cobrir la reha·
bilitació de la pista de bàsquet.
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“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 alum·
nes  entre els 20 i 60 anys. Totes aquestes persones, 
que pateixen unes necessitats educatives especials, de·
sitgen millorar 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 dirigi-
da a l’autonomia en les activitats de la vida quotidiana. 
Entenem la formació d’adults com el conjunt d’activitats 
educatives, cíviques, socials i formatives que tendeixen a 
desenvolupar el potencial Humà de cadascú, ja que tenim 
en compte la globalitat de la persona i no tan sols els as-
pectes 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 ac-
tualment existents.

Un grup de professionals i voluntaris treballen amb la fi-
nalitat d’atendre les necessitats d’aquest col·lectiu i de 
plantejar, d’una manera sistematitzada i continuada, el seu 
accés als recursos d’integració reconeguts per la legislació 
vigent.

Existeixen tota una sèrie de necessitats específiques, dins 
el camp educatiu, en les persones a les quals ens dirigim, 
aquetses es deriven d’una formació deficient o poc adap-
tada a les seves característiques, que hauria de ser corregi-
da 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, contri-
buir a la millora de les aptituds, actituds, habilitats i ca-
pacitats del col·lectiu que atenem i, en segon lloc, la seva 
integració socio-laboral, partint de l’assoliment dels objec-
tius que fixem en la formació bàsica de cada nivell.

Igualment constituir un instrument operatiu, pràctic i flexi-
ble, que permeti en tot moment adaptar-nos als interessos 
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 idees i unitats curri-
culars noves.

M’EDUQUEN. ÀREA EDUCATIVA

Escola d’adults 21-60 anys

HOMES
46%

DONES
54%

DISTRIBUCIÓ PER GÉNERE ESCOLA ADULTS

31 a 40
38%

41 a 50
62%

DISTRIBUCIÓ PER EDATS   
ESCOLA ADULTS
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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 comuni·
cació 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 natu-
ral la importància de la seva conservació i millora.

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

4. Adquirir la formació necessària per millorar la con-
vivència i el respecte cap a la diversitat cultural i lingü-
ística 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.



memòria acidH 2016            11

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 
consolidar 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 
accedir a noves possibilitats d’oci.

Consolidar·los mitjançant els coneixements i apre·
nentatges, potenciar els nous coneixements bàsics. 

Trobar el seu lloc en món i el seu entorn. 

Millorar la consolidació personal, seguretat i auto·
confiança veient·se ubicats socialment per estar in·
closos en un grup d’iguals.

Projectes Educatius

Taller de fotografía amb expossició 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 acompanyen reflexions al 
voltant del punt de vista i la participació 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 
alumnes: 39 
21 dones i 18 homes 
Dilluns: 27 alumnes 
Dimarts: 23 alumnes 
Dimecres: 24 alumnes 
Dijous: 27 alumnes 
Divendres: 11 alumnes (teatre) 
Taller de cuina extraescolar: 6 
9 alumnes becats total o parcialment

L’equip 
5 mestres  
3 professores i 2 professors 
6 voluntaris  
5 nois i 1 noia

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·DITreballadors/Es Socials Fundacions, Asso·
ciacions 
Centres Educació Especial, CET’s, CO’s, SOI,s
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“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.

Com ho fem?
Millorem les habilitats i capacitats cognitives, socials, 
psicomotrius i esportives mitjançant la participació en 
les activitats extraescolars. 

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

12 a 18
44%

18 a 30
45%

31 a 40
10%

51 a 60
1%

DISTRIBUCIÓ PER EDATS   EXTRAESCOLARS

HOMES
59%

DONES
41%

DISTRIBUCIÓ PER GÉNERE EXTRAESCOLARS



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.
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Em dic Marian Sánchez Cano i tinc 
36 anys. Vaig arribar fa quatre anys i 
mig....de fet crec que vaig ser de les 
primeres!

Jo cada matí agafava el 55 per acom-
panyar a la meva mare a la feina i 
desprès tornava a casa a esperar-la. 
Un dia, durant el trajecte de bus, vem 
conèixer a la Doris que era una educa-
dora dels pisos tutelats de l’acicH que 
acompanyava a un grup de nois. La 
meva mare feia molt temps que busca-
va un lloc per mi i vem anar a conèixer 
la associació.

Estava sola a casa perquè el meu 
germà i la meva mare treballen. Jo vaig 
treballar 11 anys de jardinera però per 
problemes als peus i les cames tinc 
una baixa permanent i vaig estar dos 
anys buscant alguna activitat per fer. 
M’agrada perquè m’ho passo molt bé, 
he fet amistats de veritat i m’agraden 
els tallers que fem. Aprenc moltes 
coses. Fem dos sortides a l’any i sempre 
m’apunto. Feia anys que no viatjava 
amb amics. 

He après a controlar les meves reac-
cions, m’altero menys. Em sento més 
confiada i he perdut la vergonya. Aquí 
em sento com a casa

Evolució del nombre d’usuaris

Mes Dones Homes TOTAL

Gener  29 23  52

Febrer   29 23  52

Març  33 24  57

Abril  35 25  60

Maig  37 26  63

Juny  37 28  65

Juliol  37 30  67

Setembre   39 31  70

Octubre  43 32  75

Novembre   46 35  81

Desembre  46 35  81

Espai Social  
Can Gelabert acidH

Aquesta és una nota d’agraïment a 
acidH, per l’oportunitat de seguir apre-
nent cada setmana, en un marc immi-
llorable per a créixer. Ja fa 3 anys que 
cada dijous entre les 9:30h i les 11:30h 
puc estar a les vostres instal·lacions.

Estic convençut de que prestar el petit 
ajut d’un voluntariat de 2 hores setma-
nals és el que em manté en contacte 
amb el que importa, i com que el que 
realment importa és la gent, per això 
el poder atendre els vostres tutelats, 
indubtablement em fa estar despert i 
atent a les necessitats reals de les per-
sones. Hi ha persones que demanen les 
coses de manera molt sorollosa, i altres 
que demanen les coses sense paraules.

Aquest escoltar la demanda silenciosa 
és el que sento que he de fer a cada 
sessió. Per això us estic agraït, per 
aquesta oportunitat par afinar la meva 
oïda i així cada dia aprendre  una mica 
més a conèixer millor a tots els éssers 
que m’envolten.

MIGUEL ABRIL, taller de meditació

HOMES
57%

DONES
43%

DISTRIBUCIÓ PER GÉNERE

18 a 30
42%

31 a 40
18%

41 a 50
17%

51 a 60
22%

61 a 65
1%

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

EM FORMO I DIVERTEIXO
ÀREA LLEURE
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Tallers

Tallers setmanals: 14 
Tallers monogràfics: 4 
Mitja d’usuaris matins: 25 
Mitja d’usuaris tardes: 18 
Mitja d’usuaris dissabtes: 8 
Respirs caps de setmana: 2 
Mitja d’usuaris als respirs: 24

L’Espai social ha realitzat 19 tallers amb temàtiques 
diverses orientades a reforçar les habilitats cogniti·
ves, socials i psicomotrius dels nostres usuaris.  14 
d’aquests tallers estan establerts dintre de l’horari se-
tmanal distribuïts entre el matí i la tarda i els altres 4 
s’han impartit com a tallers monogràfics amb la durada 
d’un matí o tarda. Setmanalment s’han impartit divuit 
hores de tallers amb una mitja de 22 participants.

S’han afegit o suprimit tallers en funció del interessos 
del nois. La mitja de participació en els tallers en ho-
rari de matí es de 25 persones i en horari de tarda 18 
persones. En el marc de la consolidació de les activitats 
realitzades, es continuaran portant a terme els tallers 
que han tingut més èxit al llarg de l’any. 

A més a més dels tallers que s’han portat a terme se-
tmanalment també s’han realitzat dos sortides de cap 
de setmana amb la participació de 24 usuaris per sor-
tida i 13 visites culturals i d’oci per Barcelona amb una 
mitja de 25 usuaris per activitat al matí i 18 per la tarda.

Què fem? 
L’Associació acidH amb la col·laboració de la Fun·
dació Privada Can Gelabert, han creat l’Espai Social 
dirigit a persones majors d’edat amb IL (intel·ligència 
límit) o discapacitat intel·lectual lleugera que per di-
verses 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. 

És un espai socioeducatiu fins ara inexistent, dedi·
cat exclusivament a ells, on l’aprenentatge i el lleure 
s’interrelaciona per potenciar les seves capacitats i 
la seva autonomia personal i social. 

Oferim un espai adaptat a les seves necessitats que els 
facilita estar actius i tenir la possibilitat de relacionar-se 
entre ells durant els moments del dia en que ningú els 
ofereix una atenció, activitats o una feina digna. Per 
aconseguir això hem posat al seu abast un local ubicat 
al c/Santa Eulàlia 5-9 del barri de Gràcia on els socis te-
nen la possibilitat d’assistir matí i tarda a realitzar tallers 
els quals modifiquem i adaptem a les seves necessitats i 
interessos on es dóna una atenció personalitzada. 

També poden utilitzar espais adaptats pel temps de 
lleure com la biblioteca, sala d’estar i zona de jocs. 

Els objectius 
Oferir educació i lleure 
Promoure l’autonomia personal 
Fomentar la participació i l’intercanvi 
social  
Facilitar l’integració laboral

Com ho fem? 
Per portar a terme les activitats, l’Espai Social disposa 
d’un coordinador jornada complerta,  dos educadors 
en horari de matí, un educador en horari de tarda, un 
professor d’informàtica i el suport d’onze voluntaris i 
una estudiant de pràctiques. Entre tot l’equip es pro·
porciona un espai on combinem lleure i educació en 
un ambient distès on molts d’ells assisteixen per fer 
amistats i socialitzar·se.

En un local de 154m2 que hem anat distribuint en es-
pais en funció de les necessitats que han anat sorgint. 

EL RACÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES. Espai de 
14m2 habilitat amb 8 ordinadors i connexió a Internet 
per realitzar els tallers d’informàtica.  

EL RACÓ DE LA LLAR. Espai de 20m2 per aprendre les 
tasques domèstiques i de la vida pràctica on s’imparteix 
el taller de cuina setmanalment i on es fa l’esmorzar i 
berenar diàriament.

EL RACÓ POLIVALENT. Disposem de 3 taules amb ca-
pacitat per a 27 persones en un espai de 15m2 per 
desenvolupar la part artística i per prendre apunts. 
Realitzem tres tallers: pintura, manualitats, temes 
d’actualitat, biografies i història de l’art.

EL RACÓ DE BODY MOVING “MOU·TE”. Degut a que 
es un espai diàfan de 12m2 l’utilitzem per fer exercici 
amb el taller de ‘mou-te’ o fer una rotllana per fer la 
assemblea setmanal, el taller de música, dinàmiques  i 
meditació.

SALA D’ESTAR. 10m2 habilitada amb dos sofàs i una 
televisió per conversar. 

BIBLIOTECA I VIDEOTECA. Disposa 4 prestatgeries 
amb llibres i pel·lícules del seu interès.
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Per què ho fem? 
El Club Social Can Gelabert-acidH vol oferir un espai 
per a persones amb IL (intel·ligència límit) o discapa-
citat intel·lectual lleugera amb l’objectiu de promou-
re la seva qualitat de vida. Per aconseguir-ho es volen 
millorar les seves habilitats cognitives, socials i motrius 
mitjançant els tallers que es realitzen al centre i també 
potenciar les seves relacions socials i ampliar el seu cer-
cle d’amistats. 

També facilitar la integració laboral realitzant tallers 
enfocats a augmentar la seva autonomia personal i 
ajudant-los amb la recerca de feina, ja que es un dels 
aspectes que actualment els preocupa molt. És un ser-
vei en el que aprenen sobre temàtiques molt variades 
i que els enriqueix dia a dia, on tenen una relació molt 
propera amb els educadors.

La força del Club resideix en que es un servei inexistent 
en la ciutat de Barcelona i des de ell no donem respos·
ta a una sola necessitat dels usuaris, si no que treba·
llem en les diferents branques de la vida (aprenentat·
ge, lleure, autonomia, socialització, àmbit laboral...).

Actuacions concretes 
Els tallers que s’han  portat a terme aquest any un cop 
per setmana son els següents:

informàtica (nivell 1 i 2) S’han fet dos grups 
en funció del nivell: els que s’inicien en el món de 
d’informàtica han après com funciona un ordinador i 
els seus programes principals, a navegar per Internet, 
crear un compte de correu, etc. El grup avançat va fer 
activitats més complexes com la recerca de feina on-
line, edició de vídeos, realitzar un blog personal i del 
Club, après a fer un power point, etc.

2) manualitats Han après a retallar, cosir, di-
buixar, construir, dissenyar i manipular. Hem treballat 
amb materials molt diversos com guix, teles, plàstic, 
diferents tipus de paper, material reciclat, etc. Esti-
mulem la creativitat, la capacitat espacial al dibuixar i 
pintar figures geomètriques i la motricitat fina.

3) pintura Treballem diferents tècniques: 
aquarel·la, llapis, ceres i temperes. Millorem la motri-
citat, es relaxen, aguditza la capacitat d’observació, 
milloren la seva i aprenen a apreciar l’art.

4) cuina Un dels que més els ajuda a augmentar 
l’autonomia dintre de la llar on procurem que apren-
guin a realitzar els seu propi menjar i a saber utilitzar 
els diferents estris de cuina. També hem tractat la part 
teòrica de l’alimentació saludable.

5) música Impartit per una pedagoga musical s’han 
treballat diverses temàtiques com el ritme, la coordina-
ció, estils musicals i moviment. Disposem d’un equip de 
música,  8 xilòfons, un teclat, panderetes i instruments 
de percussió fets al taller de manualitats. La música 
ofereix un entorn de recolzament i amistat que millora 
el sentiment d’aïllament i que implica un compro-
mís regular cap a la resta de companys. Alguns dels 
beneficis d’aquest taller ha estat aprendre a controlar 
la respiració, prendre consciencia corporal i ajudar-los 
a desinhibir-se. 

6) història de l’art Hem combinat la teoria i la 
pràctica aprenent història i conceptes del diferents 
tipus d’art com la pintura, la arquitectura o la música 
i posteriorment hem dedicat una sessió mensual a 
plasmar en paper de forma artística el que han après 
i hem visitat exposicions relacionades amb la temàtica 
que s’estava treballant.

7) temes d’actualitat Hem tractat temàtiques 
molt variades dirigides a augmentar els seus coneixe-
ments sobre el món que els envolta i a millorar la seva 

autonomia personal, realitzat debats per estimular 
la seva capacitat de raonament on hem potenciat 
aspectes com el respecte i la tolerància envers a les 
opinions dels companys. El temes que es treballen es 
decideixen entre els educadors i les propostes que fan 
els usuaris.

8) lectoescriptura/càlcul Les temàtiques trac-
tades han sigut molt variades però amb l’objectiu de 
reforçar la comprensió lectora, millorar l’ortografia i 
augmentar la atenció. Al taller de lectoescriptura hem 
treballat la comprensió lectora a partir de textos. Tam-
bé s’ha treballat la cal·ligrafia i la llengua amb exercicis 
de tota mena.

Hem combinat aquest taller amb exercicis de càlcul 
aplicat a la vida quotidiana treballant amb exemples 
pràctics, utilitzant euros ficticis i fent resolució de pro-
blemes i càlcul. Ha calgut adaptar els continguts degut 
a la diferència de nivell dintre del mateix grup.

9) biografies Hem parlat de personatges relle-
vants del passat i de la actualitat per fer un viatge 
a través de la història en el que els participants han 
après continguts que els ajuden a entendre el món en 
el que vivim. El que es pretén es que tinguin nocions 
d’història i suscitar en ells la curiositat per conèixer.

10) cinefòrum Cada setmana les pel·lícules varien 
de temàtica i de gènere. Els usuaris fan propostes i el 
educadors fan la selecció. Per ajudar-los a seguir el 
fil argumental es fa un descans a mitja pel·lícula per 
comentar-la. Un cop finalitzada hem fet una taula ro-
dona per comentar diferents aspectes de la pel·lícula 
a nivell tècnic i argumental i tot sovint s’ha creat un 
debat del més interessant. 

11) meditació El porta a terme un voluntari. El 
taller l’hem dividit en dos parts: s’ha partit d’un tema 
basat en els valors on es manté una conversa que 
convida a reflexionar. Posteriorment s’han practicat 



memòria acidH 2016            17

exercicis de meditació ja siguin en moviment o sense, 
que els ajuda a prendre consciencia del seu propi cos, 
concentrar-se, disminuir la ansietat i a aprendre a 
relaxar-se.

12) gestalt És una teràpia que ens ajuda a conèi-
xer-nos, a prendre consciència de nosaltres mateixos  
i a gestionar les nostres emocions a traves d’exercicis 
vivencials guiats per terapeutes. Es molt beneficiosa 
en situacions d’estrès, bloquejos, depressió, insegure-
tat, problemes de relació, etc. El taller consisteix en fer 
exercicis corporals i de moviment, converses i contes 
per parlar de conflictes i emocions.

13) dinàmiques grupals En funció de la te-
màtica de la dinàmica s’estimulen la capacitat crítica, 
la memòria, l’atenció, la cohesió de grup, la gestió 
d’emocions i el treball en equip.

14) assemblea L’assemblea es un espai en el que 
el col·loquen en rotllana on ells parlen dels temes que 
els hi preocupen o que volen compartir, on s’exposen 
novetats i propostes per a fer a l’Espai Social. Un espai 
on creem debat i on parlem de temes d’actualitat. Per 
finalitzar la sessió fem 10 minuts de moviment/estira-
ments per a treure tensions i activar el cos.

15) tallers monogràfics Per atraure la atenció 
dels usuaris hem realitzat quatre tallers monogràfic 
amb una temàtica atractiva realitzada per talleristes 
voluntaris coneixedors de la matèria en cada àmbit. 
Cada taller s’ha realitzat en un dia i ha tingut una 
durada aproximada de 2 hores. Els tallers monogràfics 
realitzats el curs 2016 han sigut un taller de gestió 
d’emocions impartit per una terapeuta, un taller de 
flors de 6 hores distribuïdes en tres dies per fer flors 
de paper paper, un taller de música impartit per una 
professora de piano i una sessió de cinema amb una 
professional del sector que es dedica a la producció i 
direcció de pel·lícules i publicitat.

L’equip

1coordinadora 
4 educadors 
11 voluntaris

Coordinació: 1 persona a temps complet que realit-
za 36 hores i supervisa i coordina la correcta execució 
de totes les activitats i tallers que es realitzen així com 
propicia un bon ambient entre els membres del grup 
proporcionant un espai on els usuaris poden relacionar-
se i divertir-se amb el seu grup d’iguals. Fa difusió i les 
entrevistes als nous usuaris, és el nexe entre usuaris, vo-
luntaris, famílies, treballadors socials i l’associació i rea-
litza el seguiment de contactes amb els clients, organit-
zar reunions, controlar i gestionar el material i els espais, 
coordinar als treballadors i elaborar les memòries.

Educadors: 4 educadors en horari de matí i tarda amb 
una dedicació variada, 2 amb dedicació de 20 hores 
els matins, i 2 que cobreixen 8 hores setmanals. Han 
ajudat a programar i realitzar els tallers i activitats amb 
la supervisió i col·laboració del coordinador. Sense 
aquest suport no es podria atendre al creixent número 
d’usuaris. Gràcies a la seva tasca, el coordinador pot 
dedicar temps a temes organitzatius i de gestió, com 
fer i rebre visites per augmentar la difusió del Club.

Voluntaris del Club: Hem tingut la col·laboració d’11 
voluntaris entre matí i tarda, els quals han assistit un 
cop per setmana als tallers que han escollit. 5 d’ells han 
realitzat una funció de suport al tallerista, els altres sis 
han impartit ells mateixos el taller posant en pràctica 
la seva especialitat. Els dissabtes per la tarda tenim 1 
voluntari que s’encarrega de fer activitats pels usuaris 
que assisteixen al centre. 

Hem participat
Hem participat en les reunions de la comissió de me·
diació juntament amb altres treballadors que es 
dediquen al sector del lleure. Les sessions van estar 
dinamitzades per la Cristina Herreros, resposable d’oci 
i voluntariat de Dincat i s’han realitzat a la seu de les 
diferents entitats d’oci que hi participen

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

Hem participat el la creació i la lectura del manifest 
redactat pel dia internacional de la discapacitat així 
com a la batucada del drum circle de cloenda.

Al Nadal hem impartit un taller de manualitats a la 
plaça de la Vila de Gràcia per els alumnes de primària 
d’escoles del barri essent els nostres usuaris els mestres.

Hem col·laborat
Hem col·laborat amb els veïns de la zona fent intercanvi 
d’objectes i materials per a una millor relació i interac-
ció amb el barri

Hem col·laborat amb la primera setmana social que or-
ganitzava la Caixa realitzant una activitat conjunta amb 
alguns dels seus voluntaris.
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Hem fet difusió

Per què la informació 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 su-
port de documentació gràfica. També es pot consultar 
la informació actualitzada referent a l’horari setmanal i 
informació sobre el centre en el nostre web.

Ens coordinem amb entitats del sector, treballadors 
socials, sesm·di (centre de salut mental per a perso·
nes amb discapacitat) per a informar del nostre servei. 
La majoria de casos venen derivats de treballadors so-
cials, tant externs com de la nostra pròpia entitat.

Patrocinadors i  
institucions que ens  
han donat suport
Fundació Can Gelabert 
Ajuntament de Barcelona

Dades econòmiques

L’Espai Social Can Gelabert està obert a totes les 
persones del nostre col·lectiu acidH que siguin 
majors d’edat on combinem lleure i educació en un 
ambient distes on molts d’ells acudeixen per fer amis-
tats i socialitzar-se.

Hem realitzat un total de 19 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 tar-
da entre setmana i els dissabtes per la tarda a diferèn-
cia la resta de centres que realitzen aquest tipus de 
serveis que habitualment obren en una franja horària 
més reduïda. 

L’Espai Social Can Gelabert acidH te com a objec·
tiu integrar 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 ta-
llers 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 enriqueix dia a dia.

Aquest projecte no hauria pogut existir sen·
se 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  conti-
nuar donant-los suport en les diferents branques de la 
vida i ser un projecte de referència en l’àmbit del lleure 
i la formació per a aquest col·lectiu.

MARIA MATEU, coordinadora de CEA Study Abroad 

CEA Study Abroadés una organització educativa nord-ame-
ricana inaugurada al 2005 que ofereix cursos acadèmics a 
l’estranger a estudiants universitaris nord-americans. Des del 
2012 ofereix als seus estudiants l’oportunitat de fer volunta-
riat durant el temps que estan a Barcelona.

És a través del programa de voluntariat a CEA entrem en 
contacte amb l’Espai Social Can Gelabert – acidH l’estiu del 
2016. Des d’aleshores col·laborem amb el servei oferint es-
tudiants voluntaris que donen suport al taller de cuina els di-
marts per la tarda. Les tasques que fan les nostres estudiants 
és ajudar en el taller i ensenyar anglès als usuaris a través de 
la cuina. Expliquen la recepta en anglès, l’escriuen a la pissa-
rra en anglès i van dient els aliments i els estris de cuina en 
anglès. Normalment també lideren un dia el taller proposant 
una recepta del seu país. També és una bona oportunitat per 
als usuaris d’aprendre sobre la cultura nord-americana. 

Pel que fa a l’aportació que aquesta col.laboració suposa per 
a les nostres estudiants, és ben rica: és una manera per elles 
de conèixer una organització local, el seu funcionament, les 
diferències culturals. També els dóna l’oportunitat de conèi-
xer i compartir amb gent local, que els ajuda a conèixer la cul-
tura on viuen, practicar la llengua i intercanviar experiències 
i coneixements. Moltes estudiants descriuen l’experiència 
com una manera de contribuir en la societat que els està 
acollint i de retornar una mica per tot el que reben i pels 
privilegis que tenen. Els dóna experiència treballant i com-
partint amb persones amb discapacitat intel·lectual, fet que 
els ajuda a desenvolupar capacitat d’escolta activa, empatia 
i habilitats comunicatives.  

Fins ara l’experiència ha estat molt bona. Les avaluacions de 
les experiències per part de les estudiants han estat molt 
positives. S’han sentit molt ben acollides i acompanyades 
durant tot el temps que ha estat a l’Espai i s’enduen conei-
xements i experiències enriquidores. Per la nostra  part des 
de CEA Study Abroad estem molt agraïts  per poder fer 
aquest intercanvi d’experiències i donar als nostres estu·
diants l’oportunitat de conèixer la cultura en què estan 
immersos a través de la col·laboració en l’Espai Social. 
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L’any 2016 en dades

Evolució d’usuaris

Mes Usuaris /es Total

Gener 20156 29

Evolució dels usuaris/es

Febrer 32

Març 32

Abril  31

Maig 31

Juny  30

Juliol  Tancat

Agost  Tancat

Setembre   Tancat

Octubre  28

Novembre   28

Desembre  29 

Què fem? 
El “Club Divertiment acidH” és un servei de lleure dirigit a persones amb capacitat 
intel·lectual límit o discapacitat intel·lectual lleugera on trobar un grup de amics/
gues amb els qui sortir i realitzar activitats per Barcelona. 

El Club proporciona un espai·temps on els usuaris es relacionen entre iguals, 
comparteixen inquietuds i aprenen a gestionar i planificar el seu temps de lleu·
re. Promovem la iniciativa perquè decideixin ells mateixos algunes de les activitats i 
procurem estimular l’autoestima i l’autoavaluació a partir dels principis de maduresa 
i de responsabilitat. 

Com ho fem? 

Oferim un espai de trobada 3 dissabtes al mes on es porten a terme activitats lúdi-
ques a la ciutat de Barcelona. Els usuaris/es estan dividits en tres grups en funció de 
les edats perquè hi hagi una major complicitat entre els companys: 

Gent Jove, 16·25 anys

Gent Jove 2, 26·45anys

Gent Gran, 46·65anys

L’horari habitual és de 16:30 a 20:00h amb una durada aproximada de 3,5h. Van 
acompanyats per un monitor i una persona de suport que ajuden a que hi hagi 
una bona comunicació i integració dels membres del grup i potencien una con·
ducta adient en cada situació. Les esmenades activitats les programa el monitor 
de cada grup amb la supervisió del coordinador i es van modificant en funció dels 
interessos dels usuaris. Algunes de les activitats portades a terme han sigut anar al 
cinema, tibidabo, barques, bolera, karaoke, discoteca, concerts, exposicions, fires, 
festes de barri, gimcanes, etc. També s’han fet tallers de manualitats, cuina i rap. Per 
complementar el servei s’ha fet un respir de cap de setmana a Olot a la primavera 
i  a Blanes a l’estiu per acomiadar el curs. La sortida s’ha fet conjuntament amb els 
usuaris de l’Espai Social i han assistit 24 persones de mitja.

HOMES
47%

DONES
53%

DISTRIBUCIÓ PER GÉNERE
12 a 18

12%

19 a 30
31%

31 a 40
19%

41 a 50
25%

51 a 60
13%

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

Club de Lleure acidH
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Per què ho fem? 
L’objectiu principal del club de lleure es oferir un es·
pai en el que socialitzar·se i fer amistats, ja que es 
un dels aspectes que més els preocupa al nostre 
col·lectiu. 

Oferim experiències enriquidores i divertides entre 
els seus iguals i donem pautes per planificar el seu 
temps d’oci combinant activitats lúdiques i cultu·
rals. Durant les activitats es fomenta el respecte als 
companys, a acceptar les diferències i fomentar els re-
cursos i el coneixement d’ofertes d’oci de Barcelona. 
Amb el suport del monitor i les relacions establertes 
amb els companys es senten part integrant, important 
i necessària del grup en el que s’estimula l’adquisició 
d’habilitats socials i es potencia la comunicació 

Fomentem el treball en grup, les habilitats individuals 
i les diverses maneres de ser i d’actuar amb persones 
en un entorn diferent al familiar o escolar, i aprendre a 
gaudir del nostre temps lliure.

L’equip

1 coordinador 
4 monitors 
1 voluntari

Com a novetat, s’ha promogut des de la empresa 
Liberty una acció 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 acdiH. 

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. 

Sortides

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

Olot al mes de març  amb la participació de 10 usua·
ris del club de lleure

Blanes al mes de  juny amb la participació de 12 
usuaris.

Patrocinadors i  
institucions que  
ens han donat suport

Fundació Sert: 1 persona becada 
Dades econòmiques

El Club de lleure es va crear al 1995 degut a la demanda 
dels alumnes de l’escola de vida Montserrat; tant ells 
com els seus pares demanaven un servei en el que 
ells gaudissin del temps d’oci realitzant activitats lú·
diques on compartir espai i temps entre guals i fer 
amistats, el qual es un dels aspectes que més els hi 
preocupa. 

Aquest any hi ha hagut un creixement rellevant en 
el grup de joves d’entre 16 i 25 anys, motiu pel qual 
un dels objectiu del curs de l’any vinent serà dividir-lo 
en dos franges d’edat: dels 16 als 20 i dels 21 als 25. 
Un altre objectiu a assolir serà  aconseguir un augment 
d’usuaris del grup de Gent Gran el qual ha minvat en 
un 40% 

Des de els inicis el club sempre ha comptat amb 
la col·laboració de voluntaris per donar suport als 
grups durant les activitats, sense els quals no es po·
drien haver portar a terme.
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CPLA  
Psicologia Logopedia

“Fa vuit mesos que vaig al 
CPLA. Hi vaig molt conten-
ta perquè la meva psicòloga 
m’ajuda a veure les meves 
coses positives i m’ensenya a 
fenar els meus impulsos que a 
vegades em porten problemes. 

Durant la setmana quan em 
poso nerviosa em calmo 
pensant amb la meva mare 
i pensant el què em diu la 
psicòloga. El resulta tés bo 
perquè aquests últims mesos 
he tingut menys alts i baixos i 
crec que m’estic centrant més 
amb mi. Amb més autoestima 
i no posant-me molt nerviosa 
ni amb la vida dels altres. 

Recomano a tothom que  
enlloc de crear conflictes per 
l’escola,  vagin a parlar amb 
una psicòloga que segur que 
els ajuda.”. 

    

EM CUIDEN
ÀREA PSICOSOCIAL

HOMES
57%

DONES
43%

DISTRIBUCIÓ PER GÉNERE
Menys de 12

4%

12 a 18
30%

19 a 30
36%

31 a 40
15%

41 a 50
4%

51 a 70
11%

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

TOTAL PACIENTS EDAT       VISITES  

105 -12 12-18 18-30 30-40 40-50 50-70   45 NOIS

 4 33 44 10 5 9 1482 60 NOIES

LOGOPEDIA    

TOTAL PACIENTS EDAT    

17 -12 12-18 18-30 30-40 40-50 50-70   6 NOIS

 2 6 6 0 0  317 11 NOIES

DIAGNÒSTIC                

TOTAL PACIENTS EDAT              

22 -12 12-18 18-30 30-40 40-50 50-70    

 3 6 4 9 0 0 66  

PSIQUIATRE                

TOTAL PACIENTS EDAT              

39 -12 12-18 18-30 30-40 40-50 50-70   15 NOIS

 0 3 11 11 4 10 232 24 NOIES 

TALLERS 5 TALLERS 41 SESSIONS            

TOTAL PACIENTS EDAT     ,        

24 -12 12-18 18-30 30-40 40-50 50-70   12 NOIS

 0 13 9 1   1   15 NOIES 

Em dic Lourdes Calvo, estic de 
voluntària al CPLA des de set-
embre de 2016 ajudant en tas-
ques administratives. M’agrada 
col·laborar amb l’equip del 
cpla ja que és un equip entu-
siasta, motivat i molt profes-
sional. Tot i la gran quantitat 
de feina i el poc espai físic del 
que disposen, sempre tenen 
molta paciència i un somriure 
per tothom. Em sorprèn veure 
famílies o nois  arribant nervio-
sos o plorant i amb el seu bon 
fer aconsegueixen que surtin 
amb una cara completament 
canviada. 
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què fem? 
Oferim des de 1995 atenció psicològica, psiquiàtrica 
i logopèdica, a partir de la necessitat detectada de po-
der fer un bon diagnòstic a les persones amb capacitat 
intel·lectual límit.

Com ho fem? 
Abordem la situació personal de cada pacient de ma·
nera integral i adaptada; per un equip especialitzat. En-
tenem 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 ne-
cessitats i capacitats de cada persona, dissenyant unes 
pautes d’intervenció adequades. 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 diag-
nòstic, ja que aquest marca el treball a realitzar. Les 
persones amb IL (intel·ligència límit) no sempre  dispo-
sen dels recursos necessaris alhora d’afrontar les difi-
cultats pròpies de cada etapa vital. És per això que es 
necessari l’atenció especialitzada de professionals per 
abarcar  aquestes  dificultats.

Projectes  
Diagnòstics, teràpies i reeduca-
cions setmanals

Cada  vegada és més freqüent que les persones amb 

IL (Intel·ligència límit) presentin trastorns mentals asso-
ciats que requereixen professionals especialitzats en el 
món de la discapacitat. En el treball clínic amb adults, 
situem la persona com a centre del seu propi canvi, 
estimulant i ampliant els seus recursos i capacitats 
personals per tal d’afrontar de la forma més adequa·
da cada problema o dificultat. En el treball terapèutic 
amb adolescents actuem tant des de l’àmbit clínic com 
psicopedagògic o escolar. Abastem tant l’atenció del 
noi o noia com la dels pares i els educadors que inte-
raccionen en el seu entorn familiar i escolar. 

Tallers terapèutics

En grups reduïts i conduïts per psicòlegs del centre 
realitzem diferents tallers amb diferents objectius per 
tal de poder compartir i aprendre de l’experiència 
d’altres persones i facilitar l’adquisició de determi·
nats aprenentatges facilitats pel treball en grup. 
Aquest any els tallers han estat: competència social I i 
competència social II, taller de gestió emocional i taller 
d’estimulació cognitiva. 

Supervisions quinzenals

Espai per reflexionar sobre la intervenció terapèu·
tica.  L’objectiu es reflexionar sobre els objectius,  la 
metodologia i les tècniques utilitzades en la teràpia, i 
poder compartir recursos i estratègies. 

Tallers d’estiu

Durant el mes de Juliol s’organitzen 4 tallers per po-
der treballar diferents temàtiques (llenguatge, aten·
ció, memòria, càlcul, autoconeixement i habilitats 
socials entre altres) de manera lúdica i divertida. Els 

tallers organitzats són: explora i creix amb l’art, juguem 
amb les paraules, ens coneixem? I atenció, preparats 
¿temps... ja!

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

Dirigits a adolescents d’entre 12 i 18 anys amb disca-
pacitat intel·lectual límit-lleu que realitzen l’Educació 
Secundaria (ESO) a l’Escola Vida Montserrat. L’objectiu 
d’aquest programa és educar en el coneixement, en 
l’acceptació i l’expressió de la sexualitat. Realitzar 
prevenció de situacions de risc en adolescència i pro-
porcionar estratègies que permetin als joves viure la 
seva sexualitat de forma sana i madura.

Coordinacions amb  
altres serveis externs 

Per tal de millorar la intervenció terapèutica es realitzen 
coordinacions amb altres centres o serveis no vinculats 
a l’acidh. L’objectiu és poder fer un treball multidis·
ciplinari amb totes les persones que intervenen en 
aquella persona per tal de poder millorar les inter·
vencions terapèutiques.

Ningú sense teràpia 

L’objectiu del projecte és poder  becar la  part del trac-
tament que no poden assumir els pacients i les seves 
famílies i d’aquesta manera poder aconseguir un dels 
nostres reptes:    “ningú sense teràpia”.
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Avaluacions cognitives 

L’objectiu del projecte és realitzar una valoració de 
l’estat cognitiu d’un grup de persones de 39 a 61 anys 
per tal de poder disposar un informe neuropsicològic 
que reflexi les capacitats cognitives de cada perso·
na, la detecció d’un possible deteriorament cognitiu i 
la valoració de la necessitat de participar en un taller o 
programa d’estimulació cognitiva per tal de mantenir o 
millorar les seves capacitats cognitives i del seguiment 
neuropsicològic que cal realitzar a cadascú. 

L’equip 

Equip multidisciplinar: 
1 directora  - psicòloga 
4 psicòlegs 
2 logopedes 
1 psiquiatre 
1 recepcionista -  voluntaria

Acollida i formació 
d’estudiants  
en pràctiques
Diferents centres compten  amb el nostre recurs com 
a eina de formació pels estudiants de pràctiques. Aco-
llim estudiants del grau de psicologia o màsters rela-
cionats amb la intervenció clínica de la UB, UAB o de 
Blanquerna, Universitat Ramon Llull. També acollim es-
tudiants de formació professional d’administratiu del 

programa de PFI de l’àrea laboral d’acidH.   Aquest any 
hem comptat amb dos alumnes del PFI i una alumne 
del grau de psicologia de Blanquerna, de la universitat 
Ramon Llull. 

Entitats amb qui hem 
treballat
En el nostre treball és molt important la coordinació i 
el treball en xarxa amb totes aquelles persones i serveis 
que intervenen en els nostres pacients. Sovint ens coor-
dinem amb escoles, centres de salut mental o empreses.  
Els centres on les coordinacions són mes habituals són:

SESM·DI. Servei Especialitzat en Salut Mental per a 
persones amb Discapacitat Intel·lectual  
CSMA. Centre Salut Mental d’Adults 
CSMIJ. Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 

Hem fet difusió
Hem fet difusió del servei a diferents centres on hem 
realitzat coordinacions com per exemple escoles o cen-
tres de salut mental.

Ens han donat suport 
MIB  
Fundació Sert  
Departament de Benestar social i família  
de la Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  de la Generalitat de 
Catalunya 
Ajuntament de Barcelona

Formació
Al departament de formació facilitem que el perso·
nal de l’acidH tingui la possbilitat de  reciclar·se  i 
formar·se  de manera continuada.

Aquesta tasca la duem a terme informant sobre forma-
cions d’interès.  També  organitzem formacions a mida 
segons la demanda i les necessitats concretes de cada 
àrea o servei.

El nostre principal objectiu és contribuir a que els pro-
fessionals de l’acidH actualitzin els seus coneixements, 
facilitant que la entitat incorpori les novetats tècniques 
que van sorgint.

Les dades
17 formacions internes adreçades a treballadors 
del acidH, dels quals 10 van ser individuals i 7 
grupals.

Com ve sent habitual, la financiació de les formacions 
es realitza majoritàriament mitjançant els fons disponi-
bles de la Fundació Tripartita. El 2016 disposàvem de 
8.339,57€ , dels quals es van invertir 8.338,57€.

Els treballadors de l’acidH també han realitzat forma-
cions mitjançant altres fórmules de finançament, prin-
cipalment  subvencionades i alguna formació becada 
per entitats externes.

Hem col·laborat amb a nivell de formació  amb les enti-
tats DINCAT, Fundació Pere Tarrès i FEMAREC.

“Trastorns mentals i avaluació”, va estar organitzada i 
impartida pels professionals de l’Àrea Psicosocial, és a 
dir es va oferir des del nostre mateix departament de 
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formació interna i va ser organitzada i impartida per 
personal de l’Àrea Psicosocial, més concretament del 
CPLA. Val a dir que la formació va ser molt ben valora-
da pels treballadors.

Projectes

Des de la entitat va sorgir la demanda de treballar 
temes relacionats amb la sexoafectivitat dels usua·
ris, així com la prevenció d’abusos dins d’aquest mateix 
àmbit.  És per aquest motiu que s’han organitzat tres 
formacions relacionades amb aquesta temàtica, i que 
molts treballadors de la entitat han rebut formació en 
aquest àmbit.

 

Espai Famílies

Què fem?

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

Per a què ho fem? 
L’objectiu és que les famílies tinguin un espai on 
s’intercanviïn experiències, on es rebi informació so·
bre el món de la discapacitat, on es puguin resoldre 
dubtes i sobretot, on es descobreixin els aspectes posi-
tius de la col·laboració entre persones que es troben i 
que els uneix un fet comú. 

Dades 

26 famílies  
s’han interessat en el servei i/o han as-
sistit al servei d’assessorament 
Famílies vinculades al grup de suport 
familiar: 
El café dels dilluns: 10  persones  
(9 mares i 1 pare.)

Hem participat

Programa de  grups de suport familiar ·  DINCAT. 
Participem en les reunions de dinamitzadors amb 
freqüència trimestral.  Aquest any han sigut 4 tro·
bades. 

Hem fet difusió

És un espai obert a totes les famílies d’acidH, per tant 
la difusió es realitza des dels diversos canals de comu-
nicacií interna de l’entitat.
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Estoy muy bien en la resi, las 
monitoras muy majas. Voy a 
Arapdis i el Club Social. Hace 
muchos años que estoy en la 
residencia. Primero entré en 
Gran Vía y luego pasé a Sira-
cusa.

Me siento en familia, me gusta 
porque no tengo a nadie. Me 
gusta lo que hago, es lo me-
jor que me ha pasado y mis 
compañeros de la residencia 
son majos.

Carmen Bautista

Les llars residència 

Suport a la llar 

Les LLars Residència i  
Suport a l’Autonomía

Fa uns 8 anys que treballo 
conjuntament amb els profes-
sionals d’Acidh i la relació amb 
tots els membres de l’ equip, 
tant el personal d’atenció 
directa com direcció, ha estat 
fluïda, amb l’ objectiu comú 
d’aconseguir el major benestar 
possible a les persones que 
atenem.

El projecte d’ autonomia per-
sonal que recolza l’ Acidh , el 
valorem molt positivament ja 
que treballa en la línia de do-
nar la màxima autonomia a la 
persona i nosaltres com entitat 
compartim i treballem amb 
aquest mateix objectiu.

Montse Palet 
Departament de Tuteles

La Tutela.  
Fundacio Privada catalana tutelar

M’ACULLEN
ÀREA HABITATGE

HOMES
18%

DONES
82%

DISTRIBUCIÓ PER GÉNERE

18 a 30
37%

31 a 40
33%

41 a 50
9%

51 a 60
18%

61 a 65
3%

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

HOMES
50%

DONES
50%

DISTRIBUCIÓ PER GÉNERE

18 a 30
22%

31 a 40
31%

41 a 50
34%

51 a 60
13%

61 a 65
0%

DISTRIBUCIÓ PER EDATS
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Les llars residència 
Equipaments integrats dins l’entorn comunitari, 
adreçats a persones amb IL (intel·ligència límit) o DI 
lleu, amb un grau de discapacitat igual o superior al 
33% que necessiten la provisió d’un servei substitutori 
de la llar. Proporcionen la cobertura de les necessi·
tats bàsiques d’allotjament, manutenció convivèn·
cia, atenció personal, relacions interpersonals i inte·
gració social. A les nostres llars es genera un ambient 
familiar que propicia la participació activa dels usuaris a 
les rutines domestiques i organització interna, així com 
a activitats comunitàries. 

Horari d’atenció: 15:00 a 9:00h (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)  
Vilamari (capacitat 7 persones)  
Providència (capacitat 5 persones)

Persones ateses: 32  
Entrades noves: 1 persona  
Sexe/Edat 
Edat   Homes Dones 
20-30 anys 3  8 
31-40 anys 1  10 
41-50 anys   3 
51-60 anys 1  5 
> 60 anys  1

Grau de disminució 
   Homes Dones 
33%-64%  3  17 
65% 1  1 
> 65%  1  9

Tutelats 
   Homes Dones 
SI*   5  25 
NO   2

La llar d’entrenament 
Projecte de nova creació

Té com a principal objectiu crear un escenari natural 
d’entrenament per a capacitar a les persones amb 
intel.ligència límit (IL) o discapacitat intel.lectual (DI) 
lleu amb les habilitats i aprenentatges funcionals ne-
cessaris per a que puguin accedir amb el suficient nivell 
d’autonomia personal i social a un habitatge  supervi-
sat o normalitzat, segons siguin les seves possibilitats i 
projecte de vida.

Estada temporal d’un any a un habitatge integrat 
a la comunitat amb suports professionals intensius 
que permetin treballar aspectes de les següents àrees:

Domèstica

•Adquirir i generalitzar hàbits d’autonomia en la gestió 
de la llar.

•Realització de les habilitats quotidianes de manera 
autònoma (higiene diària, gestió del temps, desplaça-
ments en transports públics, elaboració d’àpats, plani-
ficació de compres...)

Salut

•Consolidació d’hàbits saludables d’alimentació, son i 
exercici físic.

•Facilitar l’adherència al tractament farmacològic (si és 
necessari) fent-los responsables de la presa de la medi-
cació i de la importància de la mateixa. 

•Promoure la millora de la seva imatge corporal que es 
relaciona amb necessitats físiques i de relació. 

Desenvolupament personal

•Afavorir l’aprenentatge de les normes mínimes de 
convivència, respecte i autocontrol imprescindibles per 
viure en grup o família a través del compliment de la 
normativa interna de la llar.  

•Aprendre a gestionar de forma responsable els recur-
sos econòmics (maneig dels diners, administració de 
l’economia de la llar). 

•Ajudar a la persona a reorganitzar les seves estructu-
res de vida interior, que pugui reflexionar, canviar acti-
tuds negatives cap a ella mateixa o cap a altres perso-
nes per poder modificar conductes i comportaments. 

•Orientar en solució de conflictes i presa de decisions 
fomentant l’autonomia i desenvolupament personal. 
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Oci i temps lliure

•Afavorir l’adquisició d’habilitats socials que els perme-
tin gestionar el seu temps lliure i realitzar noves activi-
tats d’oci per facilitar la creació d’una nova xarxa social. 

•Afavorir l’aproximació a les activitats culturals.

Relacions socials

•Facilitar i mantenir els vincles amb els recursos de la 
xarxa pública, així com motivar, orientar i informar per 
a la seva utilització. 

•Fomentar la creació i el manteniment d’un grup de 
relacions adequat que li permeti formar part d’un en-
tramat social normalitzat. 

Els suports professionals, que poden ser intensius en 
un inici,  idealment aniran desapareixent de manera 
progressiva si l’assoliment de l’autonomia de les perso-
nes usuàries ho permet 

L’oportunitat de desenvolupar un projecte de 
vida independent, fora del domicili familiar 
d’origen, és un factor saludable perquè evita, per 
part de la família, el risc de sobrecàrrega i permet a 
la persona desenvolupar la seva vida  amb mes qua·
litat, afavorint la inclusió social, l’autodeterminació, 
el benestar físic i emocional

La llar d’entrenament no és recurs finalista i últim en 
si mateix, sinó que pretén ser un vehicle mitjançant 
el qual les persones del col.lectiu a qui ś adreça 
recorrin un itinerari  d’inclusió social progressiu 
d’acord amb les possibilitats evolutives de cadascú.

Persones ateses: 4 
Sexe/Edat 
Edat  
   Homes Dones 
20-30 anys 2  2

Només una persona està tutelada i el grau de dismi-
nució de les quatre persones es situa entre el 33 i 65%

Les llars amb supervisio
Habitatge situat en un entorn normalitzat que ofe·
reix un suport professional intermitent a les perso·
nes que hi conviuen. Afavoreix la màxima indepen-
dència personal i la integració social de la persona. 

Llars amb supervisió  
Travessera (1 habitatge capacitat 3 persones)  
Valencia (1 habitage capacitat 4 persones) 
Quito (3 habitatges, capacitat 1/2 persones cadascun)  
Sant Andreu (1 habitatge, capacitat 1 persona)) 
Badalona (1 habitage, capacitat 2 persones) 

Persones ateses: 13 
Sexe/Edat 
Edat   Homes Dones 
20-30 anys 1  1 
31-40 anys 4  1 
41-50 anys 2  2 
51-60 anys 1  1 

Grau de disminució 
   Homes Dones 
33%-65%  8  5

Convivència 
   Homes Dones 
Sol   1  1 
Amb parella 2  1 
Amb d’altres  
persones  5  3

Tutelats 
   Homes Dones 
SI*   6  2 
NO   3  3
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El programa de suport  
a l’autonomia a  
la pròpia llar
Ajuda personal que sol·licita la pròpia persona benefi-
ciaria al Departament  de Treball, Afers Socials i families 
per a rebre el servei d’una entitat col·laboradora del 
programa. Possibilita l’autonomia de les persones 
que viuen soles al seu domicili amb suport puntual a 
la seva llar per a la realització de les activitats diàries, 
alimentació, cura de la salut, utilització dels sistemes de 
protecció i coneixement de recursos comunitaris.

Persones ateses: 14  
Sexe/Edat 
Edat Homes Dones 
20-30 anys  2 
31-40 anys 1 1 
41-50 anys 4 4 
51-60 anys 1 1

Grau de disminució 
Homes Dones 
33%-64% 4 4 
65% 1 2 
> 65% 1 2

Tutelats 
Homes Dones 
SI* 5 6 
NO 1 2

Com ho fem?
Les persones usuàries dels nostres serveis d’habitatge 
reben un suport personalitzat basat i centrat en les 
seves pròpies necessitats. 

Els equips de professionals elaboren conjunta-
ment amb la persona els plans de treball que re·
cullen les necessitats detectades pel professional i 
sentides per la pròpia persona per tal d’establir uns 
objectius i una metodologia d’intervenció. 

Es fomenta en tot moment l’autodeterminació 
i participació de l’usuari en el seu procés de des·
envolupament personal tant a nivell individual (mi·
tjançant entrevistes, elaboració del projecte educa·
tiu) com a nivell grupal a les assemblees i òrgans de 
participació. 

Es treballa, per millorar la qualitat de vida de les 
persones, per a assolir una vida independent i au·
tònoma i aconseguir una integració el més norma·
litzada 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 super-
visió amb capacitat per a dues persones 

Creacio i posta en marxa d’un nou equi-
pament d’habitatge: la llar amb super-
visió

8 noves aprovacions del programa de 
suport a l’autonomia a la propia llar

El nostre equip

30 Professionals: 
1 Coordinadora de l’àrea. 
1 Psicòloga. 
21 professionals a les llar residència. 
5 professionals a Suport a la llar i les 
Llars amb supervisió. 
2 professionals a la Llar d’entrenament.



memòria acidH 2016            29

Hem participat
Impartició de la formació per a professionals del Su·
port a la llar a DINCAT.  Mòdul sobre la Cura d’un 
mateix i la pròpia salut.

Projecte Mosaicos (DINCAT). Un projecte de Asocia-
ción Española de Orquestas Sinfónicas i Feaps, finançat 
per Fundación BBVA. Aquest projecte implica la parti-
cipació de orquestres, músics, professionals i persones 
amb DID interessats en la música. Quatre persones de 
la llar residencia Vilamarí van participar als assjos i pre-
sentación a l’Auditori de Barcelona

Participació a la “Convocatòria de transformación de 
apoyos para personas mayores con DID” enmarcat 
dins el Projecte Plena Inclusió “Buena Vejez”. Professio-
nals, usuaris i familiars han participat en la valoració de 
la qualitat asistencial de les nostres llars.

Participació en l’elaboracio del Document Marc so·
bre l’abordatge en la gestió de la sexoafectivitat, 
la prevenció, detecció i actuació davant els abusos 
sexuals.

Assitencia a Jornades organitzades per 
la Taula del tercer Sector:

Contribució del Tercer Sector al LLoguer Social

Jornada sobre la concertació de serveis públics so·
cials i sanitaris amb l’objectiu de fomentar el debat i 
reflexionar sobre les novetats de la transposició de la 
directiva europea 2014/24/UE per a la concertació de 
serveis públics socials i sanitaris a Catalunya.

V Congrès de la taula de tercer Sector

Jornada “Rehabilitació. De l’habitatge buit 
a l’habitatge social” en el marc del Congrés 
d’Arqutectura 2016. La jornada va estar coorganitza-

da per Habitat 3 juntament amb la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya.

Assistència al Curs de gestió de la sexoafectivitat 
i l’abordatge dels abusos sexuals organitzat per 
l’entitat Vicky Bernadet

Participació al grup de treball del Programa de Suport 
a la llar de DINCAT

Participació al Grup de treball de Concertació dels 
serveis socials de DINCAT

Participació a la Xarxa de Vida Independent de l’IMD. 
L’acidH forma part del grup motor.

Participació a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social 
de Barcelona. Xarxa que es va constituir amb la in-
tenció d’agrupar un important nombre d’entitats so-
cials que gestionaven vivendes per a persones amb risc 
d’exclusió social. 

Hem col·laborat
Amb l’Escola de Disseny Elisava per a portar a terme 
un projecte de disseny d’una llar d’entrenament 
pel col·lectiu de persones amb IL. El treball pre·
sentat pels alumnes de l’escola ha anat més enllà 
del disseny, repensant noves formes de convivencia 
després de coneixer en profunditat el col·lectiu pel 
qual treballaven.
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Servei Ocupacional 
d’Inserció

“Al SOI fem activitats i tre-
ballem. L’activitat que més 
m’agrada són les sortides. El 
viatge també m’agrada molt.

Abans fèiem manipulats. 
Ara la nostra feina és fer 
paper reciclat, al principi no 
m’agradava, però ara ja em va 
agradant més. La tasca que 
més m’agrada és estendre les 
fulles de paper reciclat acaba-
des de fer. 

Aquí conec amics i estic 
tranquil·la. Quan vinc nerviosa 
puc parlar amb els monitors”.

Montse Soler 
usuària

Servei ocupacional d’inserció

 

El SOI (Servei Ocupacional d’Inserció) és un taller prelaboral on 25 perso·
nes adultes entrenen  les seves competències laborals, personals i socials, 
amb l’objectiu principal d’ assolir un major grau d’autonomia.

Actualment l’ocupació principal a nivell laboral dels integrants del grup con-
sisteix en la elaboració de paper artesanal (projecte PA PÉ) i productes derivats 
d’aquest, tot a partir de material reciclat. A més a més, també s’ofereixen  
tallers d’elaboració de paper artesanal a empreses i grups, com a activitat de 
voluntariat corporatiu. A aquests tallers són els usuaris que, sota la supervisió 
dels professionals referents, desenvolupen el rol de monitors de l’activitat.

Una altra activitat adient per treballar les habilitats laborals del grup són els 
manipulats industrials, tot i que darrerament ens trobem amb dificultats per 
tal de trobar-ne.

A  part de les activitats laborals, al servei també es desenvolupen activitats 
d’ajustament personal i social on es treballen les competències dels usuaris de 
manera transversal. Les activitats d’aquest tipus que s’han desenvolupat du-
rant el 2016 han estat les següents, Ioga, Piscina, Habilitats Socials, Sortides 
(culturals i lúdiques), Dansa Integradora, Hort, Notícies, Cuina, teràpia 
assistida amb gossos  i el viatge de fi de curs que va tenir lloc a Peñíscola. 

EM FORMEN
ÀREA LABORAL

“La meva col·laboració consisteix en 
rebre el grup del SOI que ve setma-
nalment a realitzar la recollida de pa-
per a la escola. S’emporten el paper 
que hi ha dipositat a les seves pape-
reres per reciclar-lo i després fer amb 
ell fulls, llibretes i postals”.

Jordi Vilà  
Conserge de la Escola La Salle Gràcia

HOMES
45%

DONES
55%

DISTRIBUCIÓ PER GÉNERE

18 a 30
17%

31 a 40
45%

41 a 50
17%

51 a 60
17%

61 a 70
4%

DISTRIBUCIÓ PER EDATS
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Persones ateses

Tenim una capacitat de 25 places, però fent un re-
compte entre altes i baixes durant el 2016  hem atès un 
total de 26 persones.

Per normativa al taller només atenem persones adultes. 
La distribució per franges d’edat ha estat la següent :̈

De 18-30 anys: 1 home i 5 dones. 
De 30-40 anys: 3 homes i 9 dones. 
De 40-50 anys: 3 homes 
De 50 a 60 anys: 1 home i 2 dones. 
De 60 a 65 anys: 1 home.

Total: 16 dones i 10  homes.

Projectes

A l’octubre de 2016 el SOI va tenir la sort d’aconseguir 
16.000€ de finançament per al projecte PA PÉ, gràcies 
a l’empresa HP que va triar el projecte entre un dels 4 
destinataris de la recollida del fons que realitzen du-
rant el seu Charity Day (Diada Solidària). Arrel d’això 
el servei ha iniciat un procés de col·laboració amb dos 
voluntaris d’aquesta empresa que ens assessoren en 
l’evolució del projecte. 

Durant el 2016 el projecte “PA PÉ amb Gràcia” va 
aconseguir 4500€ de l’Ajuntament de Barcelona, que 
també s’han destinat a l’evolució, ampliació i millora 
del projecte de paper reciclat del SOI. 

A més a més el SOI ha continuat participant durant el 
2016 a activitats i festes comunitàries, sobretot amb el 
projecte PA PÉ, amb l’objectiu de donar-lo a conèixer i 
ocupar l’espai corresponent per als nostres usuaris a la 
comunitat com a persones que poden aportar quelcom 
valuós. Algunes de les activitats a les que hem estat 
presents en nom de l’acidH i del projecte PA PÉ són,

Associa’t a la festa 2016 (activitats durant les festes 
de la Mercè)

II Fira de Consum Solidari (durant el Nadal, a la Plaça 
Catalunya)

Festa de la Marató de TV3 amb Teixint Connexions



32 memòria acidH 2016

PUC FER UN MILIÓ DE FEINES 

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.”

Oferim un servei d’inserció de qualitat, aconseguint resultats que ens im-
pulsen a continuar treballant, preparant les persones per a l’accés al mercat 
laboral ordinari i sensibilitzant les empreses per a que s’atreveixin a incorpo-
rar persones amb d’altres capacitats als seus equips. Impulsem el treball en 
xarxa amb 7 entitats més de Barcelona, amb les que formem la Xarxa Xib 
(Xarxa Barcelona d’inclusió al mercat ordinari de treball). 

Hem d’agrair sobretot 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 ma-
nera o altra a tirar endavant aquest projecte.

“La meva col·laboració consisteix en 
rebre el grup del SOI que ve setma-
nalment a realitzar la recollida de pa-
per a la escola. S’emporten el paper 
que hi ha dipositat a les seves pape-
reres per reciclar-lo i després fer amb 
ell fulls, llibretes i postals”.

Jordi Vilà  
Conserge de la Escola La Salle Gràcia

HOMES
53%

DONES
47%

DISTRIBUCIÓ PER GÉNERE

18 a 30
47%

31 a 40
35%

41 a 50
18%

51 a 60
0%

DISTRIBUCIÓ PER EDATS
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Què fem ?

Accions de formació i orientació per a millorar 
l’ocupabilitat de les persones que tenen interès per a 
treballar al mercat laboral ordinari, prospecció i sensibi-
lització a les empreses per a aconseguir llocs de treball 
adaptats, i acompanyament a les persones inserides 
mitjançant el treball amb suport. 

Durant aquest any 2016 hem dut a terme el Programa 
SIOAS (Departament de treball, afers socials i famílies), 
el Programa Integrals (Servei d’Ocupació de Catalunya), 
i el Projecte  Empoderar les persones amb intel·ligència 
límit per a l’accés i el manteniment del lloc de treball al 
mercat ordinari (Ajuntament de Barcelona).

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 tra·
vés de les tutories individuals i els mòduls formatius 
grupals (competències clau, anàlisi de l’ocupabilitat, 
recerca de feina, informàtica i noves tecnologies i for-
mació 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. 

Per què ho fem?

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

L’equip

5 Tècniques d’inserció laboral 
1 Formador d’ informàtica 
1 Prospectora laboral 
1 Treballadora social 
1 Directora

Accions hem dut a terme

Hem desenvolupat mòduls formatius i tutories per 
a treballar els canals i les eines per a la Recerca de 
feina, i també les competències clau, l’anàlisi de l’ ocu-
pabilitat, les competències transversals i les noves tec-
nologies. 

Durant l’any hem complementat els mòduls forma·
tius amb sortides i d’altres activitats per a reforçar els 
continguts : visites a l’oficina de treball, xerrada sobre 
els drets i els deures dels treballadors amb Eixam, i Ta-
llers a Barcelona Activa.

Hem visitat amb els participants diverses empreses 
per a donar-los a conèixer diversos entorns professio-
nals, entre d’altres : Botiga Megastore FCB, Centre lo-
gístic de Correus, Danone, Cuina Justa, Decathlon, As-
proseat, Ilunion Hotel Bcn, Tibidabo i Fresco. 

Hem realitzat visites i activitats per a fomentar la 
participació ciutadana dels joves del Programa In-
tegrals, entre d’altres : Seu del Districte de Gràcia, La 
Violeta de Gràcia, Espai Jove la Fontana i Lluïssos de 
Gràcia.

Hem dut a terme una Jornada de testimonis a la Bi·
blioteca de la Vil·la de Gràcia, on tres persones que 
estan actualment treballant en una empresa del mer-
cat laboral ordinari, han explicat al grup de participants 
que es troben en recerca de feina, com va ser el seu 
procés d’incorporació a l’empresa. 

Hem iniciat el Projecte europeu Topside  “Companys 
de suport”, que pretén donar valor a l’acompanyament 
i suport entre iguals en el procés de recerca de feina.

Hem participat a la primera jornada catalana de pre·
paradors laborals, organitzada per ACTAS. 

Hem visitat 25 noves empreses per a fer prospecció 
empresarial i aconseguir llocs de treball adaptats. 

Amb noves i antigues empreses col·laboradores 
hem formalitzat 43 contractes laborals, dels que 
s’han beneficiat 30 persones.

Hem participat activament a la Comisió de Directors 
i a la Comisió de tècniques de la Xarxa Xib, i a les 
diverses accions que hem dut a terme com a Xarxa. 

El Servei d’inserció continua creixent, aquest any 
hem incorporat 1 nova tècnica d’inserció laboral i 1 
formador d’alfabetització informàtica.
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Les dades

Persones ateses:  79 persones  
42 homes i 37 dones

Edats:  
37 de 25 anys  
28 de 26-39 anys   
14 de 40-54 anys 

25 visites a noves empreses 
13 de les quals han formalitzat  
contractes laborals amb  
els nostres usuaris

S'han realitzat 43 contractes 
nous, dels que s’han beneficiat 
30 persones. 

Hem participat

Xarxa Xib (Xarxa Barcelona d’inclusió al mercat or·
dinari de treball)

ACTAS ( Associació Catalana de treball amb suport) 

Comissió per a la millora de la integració sòciola·
boral les persones amb funcionament intel·lectual 
límit de la Generalitat de Catalunya

Hem col·laborat

Empreses del mercat laboral ordinari

FCB Merchandising, Nike, Decathlon, Correus, Resi-
dència El Mirador, Restaurant Can Rectoret, Residència 
Fort Pienc, Restaurant Les 15 nits, Bar la Violeta de Grà-
cia, IKEA, Tele Pizza, McDonalds, El Corte Inglés, COC 
Delicatessen SL, Casa Ametller, Tibidabo, Bershka, LR 
Clean y Service, S.L., Leroy Merlín.

Centres especials de treball

CET Flisa, CET Acidh, Asproseat.

Altres

Fundació Mapfre ( Programa “Junts ho podem fer”), 
Fundació Randstad, Portalento , Programa Incorpora, 
Entitats Xarxa Xib (Acapps, Ecom, Aura, Fundació cata-
lana Síndrome de Down, Eal, Tres Turons  i Joia), Eixam, 
Oficina de Treball del carrer Aragó i Barcelona Activa. 

Finançadors 

Departament de Treball, afers socials i famílies de la 
Generalitat de Catalunya  (Programa SIOAS 15·16, 
Programa SIOAS 2016·17)

Servei d’Ocupació de Catalunya (Programa Integrals 
de Garantia Juvenil 2016)

Ajuntament de Barcelona (Projecte 2016 Empoderar 
les persones amb intel·ligència límit per a l’accés i el 
manteniment del lloc de treball al mercat ordinari)
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“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

EM FORMEN PER A TREBALLAR. 

Formació professional  
bàsica

S’han format 59 joves 
17 alumnes han iniciat i/o iniciaran  
un itinerari d’inserció al servei  
d’inserció laboral  
42 alumnes han continuat estudiant  
en diverses formacions  
la majoria ha continuat fent PFI del mateix o d’altre perfil professional a 
l’acidH, i altres centres com ara Escoles d’adults per certificar el GES.

HOMES
56%

DONES
44%

DISTRIBUCIÓ PER GÉNERE

18 a 30
100%

DISTRIBUCIÓ PER EDATS“La meva col·laboració consisteix en 
rebre el grup del SOI que ve setma-
nalment a realitzar la recollida de pa-
per a la escola. S’emporten el paper 
que hi ha dipositat a les seves pape-
reres per reciclar-lo i després fer amb 
ell fulls, llibretes i postals”.

Jordi Vilà  
Conserge de la Escola La Salle Gràcia
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Hem col·laborat 

Empreses on els alumnes han realitzat la FCT (for·
mació en centres de treball)

Família professional administració 
i gestió:

Randstad 

UB Fundació Solidaritat

Consulting EV.

Associació Catalana de la Premsa Comarcal.

Correos y Telégrafos : centre logístic de tractament de 
Colon amb la col·laboració de 4 unitats de negociat 

Grameimpuls Santa Coloma 

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

Institució Montserrat 

 

Família professional de restauració

Hotels Ilunion, 4 hotels a BCN

FrescCo, 4 bufets restaurants a BCN

Escoles i entitats que ens han derivat 
alumnes 

CEE Fàsia

CEE Lèxia

CEE Escola de Vida Montserrat 

CEE Mare de Déu de Montserrat 

EAP de diversos districtes de BCN

Hem fet difusió

Jornada de portes obertes PFI 2016·17 
 2 jornades al mes de febrer

Patrocinadors i institucions 

Departament d’Ensenyament

Consorci d’Educació

Fundació BCN Formació Professional

Fundació privada Maite Iglesias Baciana

Finançadors

Departament d’Ensenyament

Fundació BCN Formació Professional 

Fundació privada Maite Iglesias Baciana
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DESPESES 2016 

COMPRES 229.633,27€

PERSONAL 2.982.622,01€

LLOGUERS 150.735,42€

REPARACIONS I CONSERVACIÓ 55.005,81€

SERVEIS PROFESIONALS 149.215,37€

ASSEGURANCES 14.520,07€

SERVEIS BANCARIS 4.626,45€

SUBMINISTRAMENTS 93.133,50€

ALTRES SERVEIS 293.907,75€

TRIBUTS + IVA NO DEDUIBLE 59.673,06€

AJUTS MONETARIS 14.208,31€

DESPESA  FINANCERA 16.860,90€

AMORTITZACIONS 47.785,80€

TOTAL 4.111.927,72€

INGRESSOS 2016 

DONACIONS I ALTRES INGRESSOS 349.584,35

INGRESSOS PERIODICS 539.882,10

PRESTACIÓ DE SERVEIS 571.528,55

ALTRES 170.166,57

SUBVENCIONS PRIVADES 27.855,58

SUBVENCIONS GOVERN AUTONÒMIC 2.251.756,81

SUBVENCIONS ADMINISTRACIÓ DEL ESTAT  49.016,00

SUBVENCIONS ENS LOCALS 164.304,56

TOTAL 4.124.094,52

RESULTAT 12.166,80€
 
Els comptes de l’acidH 2016 han estat auditades per la firma Gonzalez & Cia 

Auditors i les podeu trobar www.acidH.org

l’acidH en xifres

121  
professionals 
39 homes 
82 dones 
16% discapacitat

549  
persones usuàries 
271 homes 
278 dones

58  
voluntariat i  
pràctiques

346  
socis/es 
col·laboradors/es

Menys de 12
0% 12 a 18

15%

18 a 30
49%

31 a 40
16%

41 a 50
12%

51 a 60
7% 61 a 65

1% Mes de 66
0%

DISTRIBUCIÓ PER EDATS
549 persones usuàries

HOMES
50%

DONES
50%

DISTRIBUCIÓ PER GÉNERE DELS  
549  USUÀRIS 
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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
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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
Generalitat de Catalunya: 

Departament Empresa i Ocupació

Departament.Benestar Social i Família

ICASS  
Institut Catala d’Assistència i Serveis Socials

ICD 
Institut Català de les Dones

Departament Ensenyament

Departament Economia i Coneixement

Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad

Ajuntament de Barcelona 

Districte de Gràcia

Institut Municipal de Persones  
amb Discapacitat

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
Inpacte
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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16 DIMARTS, 3 DE MAIG DEL 2016 ara   
societat

Societat
AFERS SOCIALS

‘Ni-ni’ per força: 
el drama dels 
discapacitats 
intel·lectuals

La Generalitat posarà en marxa al setembre uns 
cursos que seran una prova pilot per desbloquejar 

l’actual falta de sortides d’aquest col·lectiu

Uns 2.000 discapacitats intel·lec-
tuals d’entre 16 i 21 anys no po-
den afrontar enguany la compli-
cada tria entre treballar o estudi-
ar. El grup Dincat (Discapacitat 
Intel·lectual Catalunya) denun-
cia la discriminació que pateix el 
col·lectiu, que es troba sense 
oportunitats de seguir-se for-
mant en l’etapa postobligatòria 
per la falta de continguts adap-
tats, però que tampoc troba feina 
pel bloqueig dels recursos desti-
nats als diferents programes 
d’inserció. 

Per canviar aquesta situació, 
demanen que Ensenyament ac-
celeri la implementació dels iti-
neraris formatius específics 
(IFE) per a alumnes de més de 16 
anys amb necessitats específi-
ques. D’altra banda, volen que es 

BARCELONA
ARNAU GARCIA

recuperin els nivells d’inversió 
“previs a les retallades” dels progra-
mes d’inserció per trobar feina. 

“El dret al treball és més que una 
feina en si, dóna una oportunitat a les 
persones per sentir-se realitzades”, 
apunten des de Dincat, i expliquen 
que moltes de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual que no troben 
feina tampoc tenen alternativa i “es 
queden a casa sense fer res, de mane-
ra que les seves famílies s’han d’en-
carregar que estiguin actives”. La fe-
deració, que agrupa unes 300 enti-
tats socials, apunta que la legislació 
preveu una igualtat d’oportunitats 
entre les persones amb discapacitat 
i la resta, però que a la pràctica no hi 
ha mecanismes que ho garanteixin. 

Nous cursos l’any vinent 
Un primer pas per garantir aques-
ta igualtat serien els IFE que entra-
ran en funcionament el curs vinent. 
Dincat demana que s’acceleri la im-
plementació d’aquest projecte. La 

sionals fan una tasca de seguiment 
de la persona, li busquen les ofertes 
que li poden anar millor i les ajuda a 
aconseguir la feina. Acompanyar i 
orientar les persones discapacita-
des requereix recursos”, expliquen 
des de Dincat. 

Canvi de mirada  
Des de l’ACIDH, la tècnica d’inser-
ció laboral Ana Azañón demana a la 
societat un canvi de mirada. “Cal 
donar una oportunitat a les perso-

nes discapacitades, perquè ens po-
den sorprendre”, reivindica. 

Per poder fer carrera en el món de 
l’hostaleria, però, la Berta també ne-
cessitaria un títol d’anglès. Ho té di-
fícil per la falta de continguts adap-
tats a les acadèmies. Dincat recorda 
que “teòricament hi ha d’haver  
igualtat d’oportunitats, però a la 
pràctica les persones discapacitades 
no en gaudeixen”, ja que les acadè-
mies no estan obligades a adaptar els 
continguts dels cursos.e

La Berta 
Sadornil ha 
trobat quatre 
ofertes de feina 
a través de 
l’ACIDH. 
 MANOLO GARCÍA

“Estic buscant 
feina com a 
ajudant de 

cuina”

BERTA 
SADORNIL

La Berta (22 anys) va renunciar a 
treure’s l’educació secundària 
obligatòria i va optar per un pro-
grama de formació i inserció (PFI) 
d’arts gràfiques per obtenir uns co-
neixements més específics. Si ha-
gués aprovat l’ESO, no hauria po-
gut fer el PFI. Malgrat tot, a la Ber-
ta no la va acabar de convèncer un 
curs d’arts gràfiques a l’escola 
L’Arrel, i va ser aleshores quan va 
fer un curs d’atenció al client i mani-
pulació d’aliments a través de l’As-
sociació Catalana d’Integració i Des-
envolupament Humà (ACIDH). Es 
tracta d’un curs molt pràctic, on la 
noia va aprendre a fer d’ajudant de 
cuina i de sala, i té clar que la prime-
ra opció és la que li va agradar més. 

La Berta ja ha fet fins a quatre en-
trevistes a través del Programa In-
tegrals - Garantia Juvenil, però en 
cap ha aconseguit un contracte, de 
moment. Segons Dincat, part de la 
culpa que no trobi feina és de les re-
tallades pressupostàries fetes als 
programes d’inserció a l’empresa 
ordinària. La federació assegura 
que els últims anys s’ha reduït el 
nombre de persones dedicades a la 
inserció, la qual cosa dificulta enca-
ra més que joves com la Berta pu-
guin trobar feina. “Aquests profes-

“El meu fill 
no pot 

continuar 
la formació”

MIREIA           
ARCE

En Guillem (17 anys) ha aconseguit 
el títol d’ESO després d’anys bata-
llant per poder rebre aquest reco-
neixement i aconseguir les adapta-
cions curriculars necessàries, tal 
com explica la seva mare, la Mireia 
Arce. Ara està a l’espera que s’im-
plementin els itineraris formatius 
específics (IFE) perquè el seu fill 
pugui seguir-se formant. De mo-
ment, li és gairebé impossible acce-
dir tant a un cicle formatiu de grau 
mitjà com a un programa de forma-
ció i inserció (PFI), en el segon cas 
perquè ja té l’ESO superada. La se-
va mare tampoc ho veuria com una 
bona idea: “Els PFI no donen l’opció 
de fer marxa enrere. Un cop fes un 
curs, ja no podria canviar d’estudis”, 
diu. “Tenint en compte el grau de 
discapacitat del Guillem, triar uns 
estudis que no permeten rectificar 
seria un problema”, afegeix la mare.  

D’altra banda, aquest jove de 17 
anys també té bloquejada la via per 
fer un grau mitjà. La Mireia explica 
que les places adaptades que s’ofe-
reixen per a persones amb una dis-
capacitat psíquica són poques i es-
tan molt sol·licitades. A la vegada, 
els centres que ofereixen cicles de 
grau mitjà sempre trien les perso-
nes que tenen un grau de disminu-

AFECTADA MARE DEL GUILLEM PEÑA
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Motivats
per a la feina

L’APUNT preses hi veuen sempre possibles inconvenients fu-
turs. La discriminació es multiplica, llavors, i l’esforç
familiar i l’emancipació es duplica. Cal, doncs, més
atreviment per part de les empreses, i empenta en el
col·lectiu. Que les decepcions tingudes anteriorment
buscant feina no els facin defallir, i insisteixin, com la
resta de treballadors.Carles Sabaté

Sempre la crisi s’acarnissa amb els més dèbils. En
qualsevol situació, circumstància o indret. Està més
que demostrat la major motivació i implicació en els
llocs de treball que ocupen les persones discapacita-
des, i que sovint fins i tot resulten poc engrescadors
per a altres treballadors. Però fer-ho veure als con-
tractadors encara resulta massa difícil, ja que les em-

levats nivells d’inactivitat
i desocupació, així com
grans dificultats per acce-
dir a una feina i mante-

nir-la és l’esquema que es repe-
teix any rere any en totes les
anàlisis de persones amb disca-
pacitat i mercat de treball. Però
no hi ha regla sense excepciona-
litat. I l’Ivan és l’excepció que
confirma la regla. “Em sembla
que he trobat el meu lloc. Ara sí”,
resumeix. Ivan Guijarro, de 20
anys, té contracte indefinit a
Casa Ametller, la cadena de boti-
gues que des del 2001 ofereixen
una alimentació sana i equilibra-
da recuperant l’essència dels orí-
gens. És un dels casos d’èxit per
una suma d’esforços: la seva prò-
pia perseverança amb el suport
de la família i la feina dels tèc-
nics de l’Associació Catalana
d’Integració i Desenvolupament
Humà (Acidh), que té en la in-
clusió laboral de les persones
amb intel·ligència límit i disca-
pacitat intel·lectual lleugera una
de les línies d’actuació.

L’Ivan treballa a la botiga de
Casa Ametller que hi ha molt a
prop del mercat d’Hostafrancs,
a Barcelona. Hi va entrar amb
un contracte de mig any i ja fa
uns mesos que el van fer indefi-
nit. S’ha d’encarregar que la
fruita i les verdures estiguin al
seu lloc, que els sucs no quedin
sense gel, que sempre hi hagi
bosses i d’atendre els compra-
dors. “Hi ha moltes clientes que
ja em coneixen i volen que les
atengui jo”, explica orgullós. No
se sent especial a la botiga. Can-
via de torn quan li ho demanen i
assegura que ha de complir com
qualsevol altre company.

Arribar fins aquí no ha estat
fàcil per a l’Ivan. La seva història
mostra com és de complicat per
a una persona amb intel·ligència
límit tant el període de formació
com l’entrada al món laboral. Un
cop acabada l’escolarització obli-
gatòria, va optar per un grau
mitjà de jardineria. “Era una fei-

E

na a l’aire lliure i m’agradava”,
recorda. Però va topar amb la
part teòrica i no va ser ben bé el
que havia previst. No ho va dei-
xar a la primera. Hi va insistir.
Finalment, però, l’Ivan i els seus
pares van buscar una alternati-
va i la van trobar a l’Acidh. Hi ha
un procés de formació i, paral·le-
lament, els professionals de l’en-
titat van valorant l’evolució i les
capacitats de l’alumne. “Ens
adaptem a les necessitats i al
ritme de la persona, perquè tant
el seu procés d’aprenentatge
com el d’ocupació és més lent i
necessita un suport extern”,
subratlla Dúnia Laso, tècnica
d’inserció laboral de l’associació.
L’objectiu és que una persona
amb intel·ligència límit pugui
treballar en una empresa ordi-
nària i per això la preparació és
diferent de si el que es busca és
encaminar-se cap a un centre es-
pecial de treball.

La tècnica d’inserció s’encarre-
ga de buscar una feina que s’adi-

gui a les seves capacitats. “L’Ivan
és un treballador més a dins de
l’empresa –insisteix Laso–, però
al principi té un suport in situ, un
seguiment individualitzat, i sap
que sempre pot acudir a mi si té
qualsevol dubte o problema.” “No
entenia el sistema de les vacan-
ces –explica l’Ivan– i tampoc al-
gunes coses de la nòmina.” Amb

aquests dubtes superats, ja es
posa fites més complicades, i la
principal és poder-se emancipar,
marxar de casa dels pares. No
descarta tampoc tornar a estu-
diar, però té molts dubtes sobre
què triar. “Cada dia em sento
més còmode a la feina i això em
dóna seguretat per pensar a mi-
llorar”, argumenta l’Ivan.

Per arribar on és, ha calgut el
seu esforç –encara és, de fet, un
esforç diari– sumat al dels tèc-
nics de l’Acidh. Quan un jove
com ell arriba a l’entitat, es pot
encaminar cap a sectors com ara
l’hostaleria, l’administratiu
o la neteja. Sempre es fa la prepa-
ració pensant en l’empresa ordi-
nària. S’aprèn a fer currículums i
a afrontar una entrevista. L’Ivan
recorda que estava molt nerviós
el dia de l’entrevista de feina i es
va esforçar molt en detalls que li
havia recalcat la Dúnia: mirar als
ulls, seure en posició correcta...
Va anar passant tot el procés de
selecció i al cap d’una setmana ja
treballava. La Dúnia havia tingut
bon ull i tot va funcionar.

En el procés és evident que
també és clau la bona predispo-
sició de l’entorn. Té clar que, en
una bona adaptació, també hi
tenen molt a veure els caps i els
companys. I és que en un procés
d’inclusió hi ha mil peces que
han d’encaixar. ■

Sònia Pau
BARCELONA

TREBALL AMB SUPORT · El cas de l’Ivan demostra que la inserció d’una persona amb discapacitat
és possible a l’empresa ordinària si es fa un bon encaix de moltes peces FER PLANS · Treballa en una
botiga de Casa Ametller fent atenció al públic i ja pensa a fer vida autònoma i a tenir un pis propi

L’èxit de l’Ivan

Ivan Guijarro, a la botiga d’alimentació on treballa, molt a prop del mercat d’Hostafrancs ■ JOSEP LOSADA
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La trajectòria de l’Ivan
reflecteix la dificultat
en el període formatiu
i durant la inserció

nació: “Les proves d’accés
a una feina no tenen en
compte la discapacitat i,
en el cas de l’accés a la fun-
ció pública, es demana un
certificat d’aptitud profes-
sional per participar en
el procés selectiu. És dis-
criminatori.” Garcia atri-
bueix els incompliments
de la Lismi a la falta de re-
cursos de la Inspecció de
Treball i lamenta que “la
falta d’una política que fo-
menti la inserció a l’em-
presa ordinària afavoreixi
l’eternització als centres
especials de treball”. ■

Persones amb 
discapacitat 
intel·lectual 2015

• Població am discapacitat 
intel·lectual a Catalunya: 
53.147

• Població activa amb 
discapacitat intel·lectual a 
Catalunya (de 16 a 64 
anys): 37.043 persones

• Persones amb 
discapacitat intel·lectual 
que treballen a l'Estat: 
17%

• Nombre de centres 
especials de treball (CET) 
a Catalunya: 209 

• Nombre de persones 
amb discapacitat 
intel·lectual que treballen 
a CET a Catalunya: 14.580 

• Nombre de persones 
amb discapacitat 
intel·lectual que treballen 
a l’empresa ordinària a 
l'Estat: 12.400

514.886
persones amb discapacitat
hi ha a Catalunya, segons da-
des d’Afers Socials del 2015.
290.360 són discapacitats
físics; 102.185 tenen una ma-
laltia mental, i 53.147, una
discapacitat intel·lectual.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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«La samarreta de la filla de 
Puyol la vaig estampar jo»

Treballar, com ho fa Saray del Campo (Bar
celona, 1992), amb una feina remunerada, 
contracte indefinit i ben valorada pel seu 
equip laboral, és la millor lliçó d’integració 
social de persones que, com ella, van necessi
tar reforç escolar per al seu correcte aprenen
tatge, i després acompanyament per trobar 
feina. Escoles com Fàsia a Barcelona i associ
acions com acidH canalitzen els diferents ni
vells de capacitat de certes persones per acon
seguir un lloc on sentirse plenament útils en 
la seva aportació social. La federació Dincat 
representa unes 300 entitats socials que pro
curen aquesta inclusió en tots els àmbits.

–Expliqui’ns on treballa.
–Estic treballant des de fa més de dos anys a 
la botiga Mega Store del Camp Nou, on ve

També vénen jugadors del Barça, i altres 
fan l’encàrrec a un responsable del Barça. 
Ter Stegen va venir amb els seus fills, i tam
bé Claudio Bravo i el jugador d’handbol 
Víctor Tomàs.

–¿Li ha tocat estampar alguna samarreta 
per a alguna persona famosa?
–Sí, moltes vegades. Per exemple, vaig es
tampar la samarreta per a la filla de Carles 
Puyol, Manuela. Bé, ho vaig saber l’ende
mà, però vaig tenir una intuïció quan va ve
nir un empleat del Barça a encarregarla i la 
va demanar amb el nom de Manuela. L’en
demà vaig veure a la televisió Puyol amb la 
nena i van dir el nom que jo havia estam
pat el dia abans, i vaig dir a la meva famí
lia, a casa: «La samarreta per a aquesta ne
na l’he fet jo».

–¿Aquesta és la seva primera feina?
–Sí. El que vaig fer abans van ser pràctiques, 
primer a la Fundació Catalana de Prem
sa Comarcal, ordenant revistes alfabètica
ment en un arxiu. I, també de pràctiques, 
vaig estar a Correus, classificant correspon
dència per codis postals.

–¿Totes aquestes pràctiques van ser dins 
dels estudis que va fer?
–Sí, vaig fer com un grau mitjà a acidH [As
sociació Catalana d’Integració i Desenvolu
pament Humà]. Podia ser d’administració o 
cuina, i jo vaig escollir administració, amb 
classe de 9 a 14 hores. Allà vaig aprendre l’or
ganigrama i com funciona una empresa. Hi 
hauria d’haver més llocs així, perquè ens 
ajuden molt en la recerca de la feina, primer 
preparant el currículum, després mirant 
on line, amb webs com Infojobs, i una perso
na, en el meu cas Dúnia Laso, em va acom
panyar a les entrevistes, i al principi també 
al lloc de treball uns dies. Sempre li estaré 
molt agraïda.

–¿De l’escola on va estudiar abans també en 
guarda un bon record?
–Molt. Era l’escola Fàsia, d’educació especi
al. Encara tinc amics que vaig fer allà. Em va 
costar molt desenganxarme’n, érem com 
una família.

–¿I a la feina també s’hi troba bé?
–Sí. Els meus companys també són com una 
família per a mi. Treballo molt a gust i super
còmoda. Quan necessito alguna cosa ho de
mano, i si em necessiten m’ofereixo. I gua
nyo el meu sou. Els últims tres estius m’he 
pagat les meves vacances. Aquest agost he 
anat de creuer amb els meus pares. M’han 
encantat sobretot Míkonos i Dubrovnik. H

nem roba esportiva, vambes, tovalloles, tas
ses, imants... Però jo sempre he estat al labo
ratori d’estampació. Vaig començar el 9 de de
sembre del 2013.

–¿En què consisteix la seva feina en concret?
–Estampem el nom i el número del jugador i 
els que demana cada client. Nosaltres rebem 
la comanda per la pantalla de l’ordinador, se
leccionem el model de samarreta que ha triat 
i a sobre hi col·loquem lletra per lletra el nom 
i el número. La samarreta la compren aquí o 
la porten de casa.

–Vénen clients de tot el món.
–Sí, sí. Vénen xinesos, japonesos, russos, dels 
Estats Units, de Mèxic... És clar que els que 
parlen castellà no saps si són d’aquí o no. 

PER
Carme 
Escales

Culers de tot el món 
llueixen samarretes que les 
mans d’aquesta noia amb 
discapacitat intel·lectual 
estampa al Camp Nou.

Saray
del Campo

DANNY CAMINAL

gentecorriente@elperiodico.com
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rien avui els seus pupils més avan
tatjats. La Política en majúscula els 
és aliena.

Catalunya és la qüestió

Per a aquesta tarda de divendres, 
quan la segona volta de la inves
tidura es porti a terme, no s’espe
ra cap canvi. El partit de veritat 
començarà demà, dissabte, i s’in
tensificarà a l’octubre, una vegada 
s’hagin celebrat les eleccions bas
ques i gallegues. Tindran un mes 
per negociar. Si Sánchez fos ca
paç de liderar l’alternativa, seria 
president. Joan Tardà, Francesc 
Homs i Xavier Domènech l’hi han 
dit ben clar i alt al líder socialista: 
el 80% de la població de Catalunya 
vol decidir el seu futur en referèn

dum, aquesta és la qüestió. Pedro 
Sánchez hauria de tenir l’altura i 
la capacitat política per gestionar 
una voluntat popular tan impor
tant, sabuda és la incapacitat de 
Mariano Rajoy per afrontarla po
líticament.
 Els nens es tapen els ulls quan no 
els agrada el que veuen. Als escons 
del Congrés de Diputats no s’hi hau
rien d’asseure ni menors polítics ni 
polítics menors. I arribar a acords 
en lloc de buidar el pap en bronques 
anodines netejantse la brutícia de 
l’altre. La negociació és l’únic gest 
vàlid. I si no són capaços de pactar, 
que se’n vagin, o que els seus partits  
–que són els que s’han apropiat de 
la sobirania popular– els canviïn 
d’una vegada. Tota la resta és ter
ra estèril. H

A
mb la mà esquerra, Pe-
dro Sánchez es comen
ça a netejar el rastre 
que Mariano Rajoy li 
hagi pogut deixar a la 

seva dreta a l’estrènyerse les mans. 
A mig gest, s’adona d’això; el seu 
inconscient el delata; s’adona que 
té les càmeres al davant i dissimu
la. No suporta Rajoy, i és per això 
que s’ha volgut treure de sobre fins 
a l’última molècula d’ADN rajo
nià. Dilluns passat, 24 hores abans 
que comencés la que va ser la pri
mera sessió del debat d’investidu
ra, els dubtes es van dissipar. 
Sánchez no estava disposat de cap 
manera a afavorir que el seu adver
sari polític pogués ser investit pre
sident. Li faria empassar el mateix 
fel que Rajoy li va fer segregar al 

seu fetge el març passat. Tal faràs, 
tal trobaràs.
 I si el líder popular, pel seu an
tològic immobilisme, és l’encarna
ció de Don Tancredo –a veure si el 
toro quan veu la figura de Tancre
do disfressat de blanc creu que és 
de marbre i passa de llarg conven
çut de la seva duresa–, s’ha de tenir 
present que el socialista és segui
dor de l’Atlètic de Madrid en fut
bol i de l’Estudiantes en bàsquet; 
ergo, voluntàriament ha escollit 
identificarse amb aquells que, sa
bentse en un segon lloc, lluiten a 
mort, pas a pas, sense defallir, fins 
a aconseguir esgarrapar la victòria 
en l’instant final. En aquest país, 
qui resisteix guanya, va fer escul
pir a la seva tomba l’escriptor Ca-
milo José Cela. Rajoy i Sánchez se

Al contraatac

El gest
Sílvia Cóppulo
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19/4/2017 ‘Les arts plàstiques m’han servit com a vàlvula per expressar tot el que portava a dins’  Social.cat

‘Les arts plàstiques m’han servit com a vàlvula per expressar
tot el que portava a dins’

social.cat /entrevista/6373/lesartsplastiquesmhanservitcomavalvulaperexpressartotelqueportavaa
dins21

Judit Domènech  @JuditDs 

“Tenia una necessitat impetuosa d’explicar el què sentia, i com que no sé ferho amb paraules ho vaig fer a
través de l’art”. La Núria Guinovart és artista plàstica i mare d’una filla amb intel·ligència límit. ‘Límits?’ és
precisament el títol que ha posat a l’exposició que ha inaugurat a Barcelona, juntament amb l'entitat acidH, i que
pretén ser un reflex de tot allò que ha viscut com a mare, com també una il·lustració del que representa tenir
intel·ligència límit.

Començo amb la pregunta del milió. Com m’explicaries què significa tenir intel·ligència límit?

Intel·ligència límit, per a mi, que ho tinc molt a prop, és ser diferent, és estar en desavantatge en el món en què
vivim, que tot va tan de pressa, que les persones i les empreses cada vegada exigeixen més. I també és el què
representa l’exposició: en un cos d’adult hi ha l’enteniment d’un infant. És complicat perquè moltes vegades
aquestes mancances que tenen les persones amb intel·ligència límit no es veuen físicament. A primera vista veus
que aquestes persones es poden relacionar, però quan portes una estona parlant te n’adones que passa alguna
cosa... I això provoca una certa incomprensió i frustració per a ells i per a les famílies.

Aquest col·lectiu té algun tipus de dificultats?

Només sortir al carrer, una persona amb intel·ligència límit, ja té problemes. Molts cops es desorienten, tenen
problemes amb rebre i donar canvis, són despistades, vulnerables… Corren un risc força superior.
Són vulnerables perquè són innocents.

La societat ho respecta?

No.

M’has respost un no rotund…

Pàg. 2 església arxidiocesana de barcelona

El Papa preside 
el Jubileo de los presos

En una audiencia, un grupo de presos 

entregó al Papa el «Queso del perdón». 

Lo habían fabricado y lo donaban como 

signo de la misericordia de Dios en ellos, 

como signo de que quien ha obrado 

mal, también puede hacer cosas bue-

nas. 

Francisco se ha aproximado repeti-

damente a los encarcelados. Hoy en 

la eucaristía celebrará el Jubileo de los 

presos, en el año de la Misericordia. 

«La misericordia supera todo muro, to-

da barrera, y te conduce a buscar siem -

pre el rostro del hombre, de la perso-

na. Y es la misericordia la que cambia 

el corazón y la vida, que puede regene-

rar a una persona y permitirle incorpo-

rarse de un modo nuevo en la socie-

dad», dice Francisco. 

Afirma el Papa que él se pregunta 

«¿por qué él ha caído y no he caído yo? 

Para mí esto es un misterio que me 

hace orar y me hace acercarme a los 

encarcelados».

En la Iglesia todos nos reconocemos 

pecadores y necesitados de perdón. 

«Todos tenemos la necesidad de nu-

trirnos de la misericordia de Dios, por-

que es de esta fuente que brota nues-

tra salvación.»

Tengamos en el corazón a los encar-

celados y oremos por ellos. Roguemos 

a la Virgen que ella nos lleve a todos 

siempre hacia Jesús.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO

Franciscana de los Sagrados Corazones

  

ENTREVISTA

El Dr. Ferran Morell és fundador i, fins 

al 2014, cap del Servei de Pneumolo-

gia de l’Hospital de la Vall d’Hebron. 

Des de fa 10 anys pertany al Patronat 

de l’ACIDH i des de 2015 n’és el pre-

sident. L’Associació Catalana d’Inte-

gració i Desenvolupament Humà és 

una entitat sense afany de lucre que 

treballa per a l’atenció a les persones 

amb intel·ligència límit (IL) i discapaci-

tat intel·lectual lleugera; la seva funció 

principal és la prestació de serveis per 

cobrir les seves necessitats a nivell 

social, laboral i formatiu, i procura millo-

rar la seva qualitat de vida. El 18 de no-

vembre se celebrarà a l’Hospital de la 

Vall d’Hebron de Barcelona la trobada 

anual de l’ACIDH, en la qual Federico Ma-

yor Zaragoza parlarà sobre el tema «Edu-

cació per a tots al llarg de tota la vida».

Què necessita aquest col·lectiu? 
Sobretot, tenir una formació; així acon-

seguiran una feina que els permetrà 

integrar-se a la societat fent una vida 

normalitzada i, si pot ser, independent 

i autònoma dels seus pares —que no 

els deixaran d’ajudar mai, és clar.

Quina és la seva aportació a l’ACIDH?
L’exercici de la professió de metge ens 

apropa a les persones. Moltes d’elles te-

nen molts problemes, no només de salut. 

Per aquest motiu, aquells qui ens dedi-

quem a fer costat als qui pateixen i als 

més desafavorits tenim un sentiment de 

compassió que contribueix a ajudar 

el col·lectiu de persones amb IL de 

l’ACIDH.

Per què necessita, com a cristià, ajudar 
aquestes persones? 
Quan has estat un privilegiat que no has 

patit cap desgràcia personal gaire im-

portant, i veus que altres persones no 

han tingut la mateixa sort que tu, entenc 

que, com a persona humana, seria una 

incongruència i una insolidaritat no in-

tentar ajudar les persones menys afor-

tunades d’alguns d’aquests col·lectius. 

El nostre ajut és petit, però ens dóna 

molt de conhort.

Òscar Bardají i Martín

Ajudar a 
la integració

Un grup de professors parlava d’inno-

vació pedagògica, tema recurrent en 

múltiples fòrums que, des d’iniciatives 

diverses, donen actualitat i continuïtat, 

en aquests moments, a la inquie tud in-

novadora que ha caracteritzat l’esco-

la des de fa ja unes quantes dècades. 

Sostenia un dels presents que «els 

educadors cristians havien de cercar 

elements que ajudin a repensar el sen-

tit de l’educació, a fonamentar el dis-

curs pedagògic, també des d’una pers-

pectiva cristiana, amb la finalitat de 

contribuir a redefinir l’escola del pre-

sent i del futur. S’ha d’impartir una edu-

cació de qualitat. Hem d’estar ben pre-

parats per oferir-la, però nosaltres no 

podem negligir la qualitat del nostre 

testimoniatge dels ensenyaments de 

Jesús». 

  Són ben certes aquestes afirma-

cions. Ho és també que enguany els 

educadors catòlics hem reintroduït 

amb força una paraula en el diàleg edu-

catiu: misericòrdia. Paraula significa-

tiva aquest 2016 —i sempre— de ce-

lebració de la Misericòrdia, que ens 

convida a ajudar a fer créixer persones 

misericordioses com el Pare. «Sigueu 

misericordiosos com el vostre Pare és 

misericordiós» (Lc 6,36). Fer-ho des 

La misericòrdia 
és innovadora

d’una relació educativa propera amb 

cada alumne, en la qual ens sentin al-

hora referents d’aquest Jesús del qual 

sovint parlem, de la seva compassió 

solidària, de la proximitat discreta o 

esclatant, de l’acolliment pacificador, 

de la humilitat encomanadissa, del seu 

fer-se proper generosament als po-

bres... confiant que ho descobreixin, 

que des d’una sincera conversió perso-

nal se sentin cridats a seguir-lo. Hem 

de demanar que la nostra fidelitat al 

Mestre de tots arrossegui i sigui espe-

rançadora, il·luminadora, serena... que 

sigui misericordiosa. «Viviu tots units, 

tingueu els mateixos sentiments, es-

timeu els germans, sigueu misericor-

diosos i humils» (1Pe 3,8).

  Els educadors cristians som convi-

dats a continuar acollint la misericòr-

dia amb cor generós i a traspuar-la, a 

projectar-la en l’acció educativa de ca-

da dia i en la relació amb tots els qui 

se’ns apropen, afermats en la fe o en 

actitud de recerca. Som cridats a fer 

conèixer les obres de misericòrdia de 

la tradició cristiana, veritable itinerari 

educatiu que l’Església ens convida a 

recórrer, a testimoniar com a exerci-

ci de l’amor que ens mena al servei 

generós.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ

Secretari general de la FECC
GLOSSA

� (� Barcelona) (lit. 
hores: 4a setm.) [Tt 1,1-9 / Sl 
23 / Lc 17,1-6]. Sant Pere Po-
veda i Sant Innocenci de la Im-
maculada, preveres i companys, 
màrtirs; sant Ernest, mr.; sant 
Florenci, bisbe d’Estrasburg 
(s. VII); santa Carina, vg. i mr.; 
sant Severí, mr.; sant Jacint Ma-
ria Castañeda, prev. dominicà 
i mr. a Indo-xina, nat a Xàtiva; 
beat Francesc de Jesús-Maria-Jo-
sep Palau i Quer (Aitona, Segrià 
1811 - Tarragona 1872), prev. 
carmelita, fund. Carmelites Mis-
sioneres i Carmelites Missione-
res Teresianes (1860-1861). 

8. �  [Tt 2,1-8.11-14 / 
Sl 36 / Lc 17,7-10]. Sants Se-
ver, Severià, Carpòfor i Victorià, 
coneguts per «màrtirs coronats»; 
sant Deodat I, papa (615-618); 
beata Isabel de la Trinitat, vg. 
carmelitana.

9. Dimecres [Ez 47,1-2.8-9. 
12 (o bé: 1Co 3,9b-11.16-17) / 
Sl 45 / Jn 2,13-22]. Dedicació de 
la basílica del Laterà. Festa del 
Santcrist de Balaguer. Mare de 
Déu de l’Almudena (Madrid). Sant 
Teodor, soldat mr. (s. IV).

10. Dijous [Flm 7-20 / Sl 145 / 
Lc 17,20-25]. Sant Lleó el Gran, 
papa (toscà, 440-461) i doctor 
de l’Església. Sant Andreu Avel·lí 
(†1608), prev. teatí; sant Tiberi, 
mr.; santa Teopista, vg. 

11. Divendres [2Jn 4-9 / Sl 
118 / Lc 17,26-37]. Sant Mar-
tí de Tours (†397), bisbe, abans 
monjo, originari de Pannònia. 
Sant Menna, oficial siríac mr. (Ale -
xandria, s. III).

12. �  [3Jn 5-8 / Sl 
111 / Lc 18,1-8]. Sant Josafat, 
bisbe coadjutor de Pólozk i màr-
tir (1623) per la unitat dels cris -
tians. Sant Emilià (Millán) de la 
Cogolla, ermità a la Rioja. 

13. �  XXXIII 
de durant l’any (lit. hores: 1a 
setm.) [Ml 4,1-2a / Sl 97 / 2Te 
3,7-12 / Lc 21,5-19]. Sant Lean-
dre, bisbe de Sevilla (s. VI). Sant 
Dídac (Diego) d’Alcalà, rel. fran-
ciscà a Sevilla (†1463); sant Es-
tanislau de Kostka, rel. jesuï-
ta; sant Nicolau I el Gran, papa 
(858-867); sant 
Homobò, comer-
ciant de Cremona 
(†1197); santa En-
nata.

Lectures 
missa 
diària i 
santoral
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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 i 
construeix amb 
nosaltres,  
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.

Segueix la nostra campanya de Beques en 
el temps de lleure per a les persones amb 
IL (Intel·ligència Límit)

13ara  DILLUNS, 5 DE DESEMBRE DEL 2016  
societat

Cinc famílies que viuen en un edifici al barri de 
Bonavista, a Tarragona, van haver de buidar els seus 
pisos ahir pel perill d’ensorrament del bloc. Han 
demanat lloguer social a l’Ajuntament.

DESALLOTJATS 
PER RISC 
D’ENSORRAMENT

Barcelona tindrà un espai públic dedicat a Pepe 
Rubianes. Serà una de les placetes del Paral·lel, a la 
intersecció dels carrers Viladomat i Marquès del 
Campo Sagrado, segons va avançar ahir El Periódico.

UNA PLAÇA AL 
PARAL·LEL PER 
A RUBIANES 

INCLUSIÓ SOCIAL

ajuden a l’hora d’organitzar les feines 
de casa i afrontar situacions quotidi-
anes, com pagar les factures o saber 
què s’ha de fer quan alguna cosa s’es-
patlla. “És un joc entre la intervenció 
i el deixar fer; ara és el moment d’as-
sumir dinàmiques, agafar hàbits i des-
prés cada situació ens marcarà el límit 
d’on hem de ser”, explica Irene Colell, 
una de les educadores.  

La primera truita a la francesa 
Les primeres setmanes de convivència 
–els joves es van conèixer pocs dies 
abans d’anar a viure junts– ja han estat 
plenes de noves experiències. “He des-
cobert que m’agrada força cuinar i ja he 
après a fer llibrets de pernil i format-
ge”, diu amb un somriure el Guillem. 
L’Iván corrobora que no s’havia posat 
mai davant dels fogons per fer una 
truita a la francesa. Ara, quan ho fa, cui-
na per a tots tres. Les feines domèsti-
ques estan organitzades per torns i, 
com passa sovint, es resignen quan to-
ca passar l’escombra, fer el lavabo o 
rentar els plats, expliquen.  

“Moltes vegades els pares s’antici-
pen, sense mala intenció, veuen que 
no se’n surten i els diuen: «Au va, que 
ja t’ho faig jo»”, explica l’Elena Godoy 
d’ACIDH. Al pis això no passa, sinó 
que els joves aprenen ells sols i millo-
ren amb la pràctica. L’experiència de 
viure sols, que té el suport total de les 
seves famílies, els ha de beneficiar a 
tots un cop acabi l’any sencer que 

conviuran al pis d’entrenament, sos-
té Godoy.  

“La idea és que puguin dur una 
vida més autònoma quan acabin 
l’estada al pis i, encara que alguns 
tornin a casa els pares, ho facin no 
com el fill dependent sinó com el fill 
que sap fer coses sol, que porta una 
vida en què pren decisions i afron-
ta responsabilitats”, afegeix.  

Un veritable adult 
El Guillem està pletòric amb l’opor-
tunitat i destaca la sensació de lliber-
tat de sentir que pot tenir casa seva. 
Fa cinc anys que treballa com a mos-
so de magatzem d’un centre comerci-
al a Barcelona, i la seva nova vida el 
confronta per primer cop a gestionar 

Pisos d’entrenament per oblidar els límits 
Persones amb intel·ligència límit assagen una vida amb més autonomia gràcies a llars supervisades 

El Guillem no havia tingut mai 
l’oportunitat de marxar de casa per 
compartir pis amb amics o viure sol. 
Amb 28 anys, però, tenia ganes de vo-
lar del pis que compartia amb el seu 
germà: “Ja em veia prou gran, sentia 
que havia arribat el moment”, expli-
ca. Tant ell com el seu company de 
pis, l’Iván, són des de fa unes setma-
nes els primers inquilins d’un pis 
d’entrenament per a persones amb 
intel·ligència límit o discapacitat in-
tel·lectual que l’Associació Catalana 
d’Integració i Desenvolupament Hu-
mà (ACIDH) ha posat en marxa a 
l’Hospitalet de Llobregat. És el pri-
mer cop que experimenten què és 
viure pel seu compte, preparar-se ca-
da dia el sopar i fer rentadores, des-
taquen orgullosos. 

“Es tracta que coneguin què és viu-
re sols, que assumeixin responsabili-
tats, encara que sigui tutelats per unes 
educadores socials”, explica Elena 
Godoy, que és responsable de l’àrea 
d’habitatge d’ACIDH. Aquesta és la fi-
losofia de l’habitatge: preparar-los i 
entrenar-los per a una futura vida ple-
nament autònoma. D’entrada, els dos 
joves i una tercera noia amb qui com-
parteixen el pis, l’Aina, reben diària-
ment la visita de les educadores al ma-
tí i a la tarda. Elles els acompanyen i 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
ELENA FREIXA

més independentment les seves fi-
nances personals: “Ara miro d’estal-
viar per mi sol”, promet. La gestió 
d’una llar també va d’això, de saber 
quants diners entren i les despeses 
que es poden assumir, explica la res-
ponsable d’ACIDH. Al pis, malgrat 
que les famílies aporten una quanti-
tat per al lloguer, els joves aprenen a 
fer aquests càlculs. “Ara estem mi-
rant si ens arribarà per tenir inter-
net”, diu l’Iván . 

L’ACIDH defensa la funció que 
fan els pisos d’entrenament, que co-
breixen les necessitats de persones 
a qui no els cal una llar tutelada 
–l’ACIDH té quatre d’aquests cen-
tres– amb assistència les 24 hores 
del dia i molta menys autonomia. 

Els pisos d’entrenament són 
l’avantsala de la llibertat personal 
que anhelen aquestes persones. 
L’associació reivindica que en fari-
en falta molts més, per atendre 
aquest col·lectiu. Segons les xifres de 
l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), un 1,5% de la població té una 
discapacitat intel·lectual. Tot i això, 
els problemes amb què topen aques-
tes persones no són sempre prou vi-
sibles. Justament per fer-los sortir a 
la llum, persones amb intel·ligència 
límit de l’ACIDH i l’entitat Càmeres i 
Acció han col·laborat en la producció 
del documental Viure al límit, que 
s’estrenarà el 15 de desembre als Ci-
nemes Texas de Barcelona.e

El Guillem Riba és un dels primers inquilins del pis d’entrenament per a persones amb intel·ligència límit de l’associació ACIDH. MANOLO GARCÍA

Detall de com 
s’organitzen les 
feines de casa  
i els menús  
els inquilins 
d’un pis 
d’entrenament. 
MANOLO GARCÍA
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Carrer Siracusa 53 
08012 Barcelona 
932 859 977 
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