
Qui són  
les persones  
amb IL? 
Què fem
per elles?
Associació Catalana d’Integració i  
Desenvolupament Humà
Fundació Tutelar
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acidH, Associació Catalana d’Integració 
i Desenvolupament Humà Declarada 
d’Utilitat Pública. Des de 1994 ofereix atenció 
integral a les persones amb Intel·ligència 
Límit (IL) i discapacitat intel·lectual 
lleugera. Presta els serveis per cobrir les 
seves necessitats en l’àmbit social, laboral, 
formatiu i de cura, millorant així la seva 
qualitat de vida per aconseguir la major 
autonomia possible.

La Fundació Privada Tutelar acidH dóna  
resposta a les demandes de la família 
preocupada pel futur dels seus fills quan  
ells no hi siguin, i a les situacions de  
desemparament i claudicació familiar. 

Cobreix les necessitats de suport i protecció, 
garantint els drets i promovent la seva l’auto-
nomia, d’acord amb les figures jurídiques de 
protecció previstes legalment.

“Les persones amb Intel·ligència Límit són tan diferents entre sí 
com les que no presenten aquest tipus de limitació”

Montserrat Baró i Sans, Fundadora

“El 2015 la fundadora 
Montserrat Baró em va 
convèncer per acceptar, 
la presidència d áquesta 
gran Institució. 

L’acció d’acompanya-
ment a les persones amb 
IL és impressionant, tant 
pel nombre d’usuaris 
que s’atenen, com per la 
diversitat de serveis que 
estan en marxa, com per 
la qualitat personal i hu-
mana dels professionals. 

Per a mi és molt enri-
quidor poder col·laborar 
amb ĺ altruista i solidari 
esperit de servei dels 
membres de la Junta i 
el Patronat, tots ells 
voluntaris. “

Dr. Ferran Morell i Brotad
President de l’acidH  
Ex cap de Pneumologia de 
l’Hospital Vall d’Hebron i 
catedràtic de la UAB.

Junta
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

Patronat
Dr. Ferran Morell i Brotad, President
Antoni Balcells Sanahuja, Vicepresident
Miquel Fito i Badal, Secretari
Pius Camprubí Jamila, Tresorer
Patrons
Ismael Adell i Hierro 
Esteve Cabré i Puig 
Josep Maria Canyelles i Pastó 
Abadia de Montserrat 
Joan Carles Elvira Husé 
Pia Ferrer i Jeremias 
Lluís Ezequiel Pedrerol i Durall
Joan Enric Vives i Sicilia
Lluís Serra i Llansana 

Qui són  
les persones 
amb IL?
Són aquelles persones que les seves  
capacitats intel·lectuals es troben  
just per sota del que es considera 
normal, segons l’OMS. 
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 enfrontar-se 
a les exigències de l’entorn.

Donar a conèixer el col·lectiu amb IL, 
promoure i defensar els seus drets.

Oferir la formació adient perquè  
puguin desenvolupar el seu  
potencial humà.

Integrar en l'àmbit social i laboral.

Sensibilitzar a la societat.

Investigar en l'estudi de la IL.

Millorar de la seva qualitat de vida.

Cercar recursos i crear serveis específics.

Protegir-los d'acord amb les  
figures jurídiques previstes legalment.

ObjectiusValors

La missió de l’acidH 
Millorar la qualitat de vida  

de les persones amb IL  
mitjançant una atenció integral  

durant tota la seva vida

Dignitat i llibertat
Acceptació i no discriminació
Autodeterminació
Participació 
Intimitat i confidencialitat
Organització i  
funcionament democràtics
Transparència 
Professionalitat i competència
Eficàcia i eficiència
Responsabilitat social

Agraïm als membres del govern la seva 
col·laboració voluntària, així com el temps 
i la dedicació de totes les persones  
voluntàries que fan possible el projecte 
social de l’acidH.
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138   
professionals

602   
persones usuàries

58    
voluntaris/es

348   
socis/es 
col·laboradors/es

48    
empreses  
col·laboradores

Qui 
som?

Acompanyament  
integral 

durant totes 
les etapes 
de la vida
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En llocs petits..., molta gent petita...  
fa coses petites.... que canvien el món.  
(proverbi africà) 

Aquest proverbi recull la meva trajectòria  
de més de 25 anys que porto treballant  
de forma professional i voluntària al tercer  
sector. Em defineixo com a un veterinari  
social, que vol aportar de forma discreta,  
però compromesa, el meu granet de sorra  
per una veritable transformació social en  
un món molt injust, que he pogut viure  
també a països de l’hemisferi sud, com  
a cooperant internacional. 

Des de 2013 puc gaudir com a gerent de 
l’acidH, una entitat social que treballa per  
a les persones amb IL i discapacitat intel·lectual 
lleu, on la raó de ser de la nostra feina és 
contribuir, des del nostre compromís ètic i 
moral, perquè cada persona amb discapacitat 
intel·lectual i les seves famílies puguin  
desenvolupar el seu projecte de vida i així 
promoure la seva inclusió com a ciutadans de 
ple dret en una societat més justa i solidària.

Eduard Ballester 
Gerent de l’Associació acidH
eballester@acidh.org

Associació acidH
Eduquem pg8

Cuidem pg9

Acollim pg10

Formem, inserim pg11

Divertim pg12

Serveis Generals pg13 
Comunicació pg14
Recerca i Innovació pg15
Serveis a l’Empresa pg18

Advocada de l’Il·lustre Col·legi  
d’Advocats de Barcelona i Llicenciada 
en Ciències Polítiques i de 
l’Administració per la UOC, he dedicat 
la major part de la meva vida  
professional al desenvolupament  
de projectes socials. 
Des de 2005 tinc l’oportunitat de  
treballar a l’acidH cosa que em permet 
créixer cada dia personalment i com a 
professional. 
Personalment, perquè aprenc de cada 
una de les persones que troben en 
l’entitat la seva veu,  
i professionalment perquè és un  
repte trobar l’equilibri entre donar 
servei de qualitat al major número de 
persones possibles i fer-ho d’una forma 
viable i sostenible. 

Sílvia García
Gerent de la Fundació Tutelar acidH
sgarcia@acidh.org

Fundació tutelar acidH
Tutelem i protegim    pg16
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Escola de Vida Montserrat  
Educació Secundària Obligatòria Adaptada 
Potenciem al màxim les capacitats intel·lectuals, 
emocionals i socials dels alumnes. Partim d'una me-
todologia experiencial, dinàmica i constructiva, amb 
grups de 8 a 10 alumnes i amb el suport d'un equip 
docent especialitzat en didàctiques adequades als 
estils cognitius dels alumnes.

Serveis Complementaris
Extraescolars: Bàsquet, futbol, handbol, Teatre, 
Producció de Curtmetratges, Hip-Hop, Anglès, Fent 
de periodistes, Reforç escolar, Taller matemàtic, 
Colònies d’estiu. 
Servei de menjador escolar i activitats comple-
mentàries en l’espai del migdia.

Ensenyaments Post Obligatoris
Persones entre 16 i 21 anys 
Itineraris de Formació Específics (IFE)  
Auxiliar: Vendes i atenció al públic.
Programes de Formació i Inserció (PFI) 
Auxiliar Oficina i Serveis administratius generals (2 anys) 
Auxiliar Hoteleria: Cuina i Serveis de restauració (1 any i 
Cuina i Càtering (1 any) 

Escola Adults  
És una escola oberta al barri que aprofita els 
recursos de l’entorn millorant així la inclusió de 
l’alumnat, ofereix un taller de teatre terapèutic 
complementari. Destinada a incrementar la qualitat 
de vida de les persones ja adultes oferint diferents 
nivells de formació a través de la metodologia del 
treball per projectes interdisciplinaris amb aplicació 
al món real i significatius.  

Eduquem
Serveis educatius  

Llicenciada en Filosofia i 
Ciències de l’Educació i 
especialitzada en Pedago-
gia Terapèutica per la UAB. 
Postgraduada en Noves 
Perspectives en Educació 
per la Universitat Ramon 
Llull. Fa 25 anys que 
treballo en l’àmbit escolar, 
en la seva vessant més 
terapèutica, com a mestra, 
pedagoga, i actualment 
portant la coordinació de 
l’àrea educativa de l’entitat 
i la direcció de l’escola 
d’Educació Secundària 
Obligatòria Adaptada  
Vida Montserrat.  
A banda de sentir un interès 
especial per les persones, 
les seves relacions i el seu 
creixement, crec en l’edu-
cació com l’única eina de 
transformació social.
Judith Reig
Directora àrea Educativa
jreig@acidh.org

Centre de Psicologia i Logopèdia (CPLA) 
Creat des de la necessitat d’un bon diagnòstic a les 
persones amb capacitat intel·lectual límit. Ofe-
reix atenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdica. 
Estem oberts a la població general d’adolescents, 
adults, parelles i famílies que requereixin tracta-
ment i/o seguiment psicològic. Abordem la situació 
personal de cada pacient de manera integral.  
Entenem la salut com l’equilibri de factors  
biològics, psicològics i socials que interaccionen i 
s’influencien entre sí.

Diagnòstics, psicologia, logopèdia i reeduca-
cions psicopedagògiques.

“Espai famílies” 
Per ajudar a aquest col·lectiu és imprescindible l’en-
torn familiar, oferim assessorament, grup de suport 
familiar “el Café dels Dilluns”, i l’Escola de pares.

Formació continuada
Interna reciclatge professional dels treballadors i 
col·laboradors de la nostra entitat.

Externa a altres col·lectius o entitats del sector. 
Realitzem xerrades, col·loquis o cursos a mida per 
compartir els nostres coneixements teoricopràctics, 
adquirits mitjançant l’experiència. 

Curs bàsic d’intervenció en persones amb 
discapacitat, intervenció educativa i integració 
laboral.

Cuidem
Atenció psicològica, 
psiquiàtrica i  
logopèdica 

Llicenciada en psicologia 
per la Universitat Ramon 
Llull, postgraduada en  
teràpia estratègica breu i 
màster en constructivisme 
per la UB. A nivell pro-
fessional sempre he estat 
vinculada amb entitats que 
treballen per millorar la 
qualitat de vida de perso-
nes amb discapacitat des 
de diferents àmbits.  
Des de 2009 treballo com a 
psicòloga a l’acidH, des del 
primer moment vaig tenir 
molt clar que el meu lloc 
era aquest. Segueixo amb 
la mateixa il·lusió i motiva-
ció amb la que vaig entrar 
el primer dia i treballo amb 
un gran equip per tirar 
endavant nous projectes i 
ajudar a les persones en el 
seu procés de canvi.
Gemma Parcerisa
Directora àrea Psicosocial
gparcerisa@acidh.org
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Llars residència 
Disposem de 31 places subvencionades pel Departa-
ment de Treball, afers socials i Famílies. Llars inte-
grades a l’entorn comunitari que proporcionen la 
cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament, 
manutenció convivència, atenció personal, relacions 
interpersonals i integració social.  
L’horari de les llars complementa serveis d’atenció 
diürna i ofereixen atenció professional a partir de les 
15h fins les 9h de l’endemà i atenció 24h. els caps de 
setmana, festius i períodes de vacances

Llars amb suport 
Habitatges gestionats per l’acidH per a persones  
que han assolit un nivell d’autonomia que els  
permet viure de manera independent amb un  
suport extern eventual per a afavorir el seu procés 
d’inclusió social.

Suport a l’autonomia a la pròpia llar 
Possibilita l’autonomia de les persones que viuen  
soles al seu domicili amb una supervisió periòdica  
per a la realització de les activitats diàries, alimentació, 
cura de la salut, utilització dels sistemes de protecció 
i coneixement de recursos comunitaris. 

Pis entrenament 
Durant un any aprenen a viure soles, a adquirir 
l’autonomia necessària, amb el suport de dos 
professionals que van reduint la seva presència al pis a 
mida que assoleixen els seus objectius.   
La finalitat és que a partir d’aquesta experiència puguin 
donar un pas a un habitatge independent.

Acollim
Fem acompanyament per 
trobar habitatge. Fomentem  
la seva autonomia.  
 

Diplomada en Treball Social, 
he treballat en l’àmbit de 
la salut, (Hospital Clínic 
de Barcelona, Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
i Centre D’Higiene Mental 
Les Corts). Des de 1991, 
amb les necessitats socials 
derivades d’una situació 
de malaltia, el pacient i la 
família, acompanyant-los 
en els diferents processos i 
àmbits. He estat coordina-
dora de l’àrea social d’una 
Fundació tutelar i directora 
tècnica d’una llar residència 
per a persones amb tras-
torn mental.  
Amb un equip de profes-
sionals que treballem per la 
capacitació de les persones 
i fer-les el màxim d’autòno-
mes possible.
Elena Godoy
Directora àrea Habitatge 
egodoy@acidh.org

Departament de Formació i  
Orientació Laboral (DEFO)  
A partir de 18 anys, itineraris individuals centrats en 
les motivacions, necessitats i interessos
Millora de les competències laborals  
tècniques i canals de recerca de feina,  
competències transversals, noves tecnologies.
Visites a empreses i entitats socials.
Intermediació laboral  
accés a ofertes de treball, contactes amb empre-
ses, processos de selecció, pràctiques, suport en la 
contractació i adaptació al lloc de treball, seguiment 
post-inserció.
Metodologia individualitzada 
Treball amb suport  -TAS-, apoderament.
Servei d’inserció laboral en el mercat ordinari de 
treball adreçat a joves i adults. STIL  
Acompanyament, orientació i formació en la recer-
ca de feina i millora de l’ocupabilitat Accés a ofer-
tes de treball, processos de selecció i pràctiques  
Treball amb suport en el propi lloc de treball.   

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) 
Servei prelaboral d’atenció diürna. (18-65 anys). 
Activitats d’ajustament personal i social. Activitats 
prelaborals. Elaborem articles amb paper artesanal 
(PA_PE) i manipulats industrials.

Centre Especial de Treball (CET)  
Serveis productius de creació i manteniment de 
llocs de feina per a persones amb discapacitat.
Bugaderia industrial “Blanc”  
Servei de Catering “Shuup”. 

Formem,  
inserim
Formem en competències bà-
siques, tècniques i transversals. 
Cerquem la col·laboració del 
teixit empresarial.Mentre estudiava la carrera 

de Psicologia vaig ser vo-
luntàriade l’acidH, quan tot 
just co mençava a donar 
les primeres passes. Des 
del primer moment em 
vaig enamorar del projecte 
i de les persones que en 
formen part.  
El 1996 vaig iniciar la 
meva carrera professional 
a l’entitat. He desenvolu-
pat la tasca de psicòloga i 
Directora-tècnica a l’àrea 
laboral, que m’ha permès 
conèixer les necessitats de 
les persones i les famílies. 
Dia a dia, treballo perquè 
el dret a una formació 
professional de qualitat i 
el dret al treball sigui una 
realitat possible. 
Neus Palos
Directora àrea Laboral 
npalos@acidh.org
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Donem suport en temes de gestió econòmica a 
la resta d’àrees i acompanyament en la presa de 
decisions econòmiques.

L’àrea d’Administració és de gran importància per 
al bon funcionament de l’entitat ja que conjunta-
ment amb les altres àrees, elaborem els pressu-
postos de cadasquna i fem el seguiment, intentant 
optimitzar al màxim tots els recursos.

Ens encarreguem també de:

Gestió laboral

Gestió comptable

Relacions amb bancs, finançadors i  
Administracions Públiques

Captació de recursos i posterior justificació.

Mantenint relació directa amb la Comissió Delega-
da, l’Assemblea General i el Patronat. 

Servim, 
gestionem
Serveis Generals i Direcció 
Econòmica - Administració

Llicenciada en Ciències 
Econòmiques, any 1985, 
per l’UB. Màster en gestió 
d’Associacions i Fundacions 
per l’UB.  
A l’acidH des de 2014. És 
un privilegi, ja que després 
de molts anys de treballar 
en assessorament i audito-
ria de moltes entitats so-
cials i empreses, el meu ob-
jectiu era poder contribuir 
en la gestió directa d’una 
entitat del tercer sector. 
Feliç de participar en un 
projecte que vol donar su-
port a totes les necessitats 
i en tots els àmbits, a les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual. 
El compromís social de 
l’acidH és un dels aspectes 
que més valoro i amb el 
que em sento més 
identificada.
Montse Tarragona
Directora àrea Econòmica 
mtarragona@acidh.org
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El club Social Can Gelabert - acidH 
Espai que combina formació i lleure a través dels 
tallers setmanals que es realitzen en horari de matí 
i tarda. L’objectiu és oferir educació i lleure, pro-
moure l’autonomia personal i fomentar la partici-
pació i l’intercanvi social.

Tallers d’oci (pintura, manualitats, vídeo fòrum, 
música, fotografia), de lectoescriptura i càlcul, 
d’informàtica, d’hàbits d’autonomia (tasques de la 
llar, cuina).

Tallers d’autoestima i millora personal (comunica-
ció, relaxació, meditació, gestió de les emocions, 
estratègies d’aprenentatge, dinàmiques de grup).

Xerrades, col·loquis, taules rodones. 

El “Club Divertiment acidH” 

Gestiona i planifica el temps de lleure dels ado-
lescents, joves i adults realitzant activitats d’oci 
el cap de setmana.

Proporciona un espai on els usuaris poden rela-
cionar-se i divertir-se entre iguals potenciant les 
seves habilitats socials.

Fomenta la iniciativa i l’autonomia dels usuaris 
a l’hora d’escollir i realitzar activitats lúdiques.

Facilita els coneixements sobre la xarxa de re-
cursos i ofertes d’oci de la ciutat de Barcelona: 

Visites a museus i exposicions, espectacles 
teatrals, cinema, concerts, discoteca. Patinatge, 
bolera, karaoke, tibidabo. Sortides de cap de 
setmana.

Divertim
Formació, lleure i 
activitats d’oci

Llicenciada en Pedagogia, 
he treballat en el món de 
l’educació en escoles bres-
sol, i donant assessorament 
pedagògic a un institut.  
La meva història amb 
l’acidH va començar el 
2004, quan vaig decidir fer 
les pràctiques universitàries 
a la seva escola. 5 anys 
més tard vaig començar a 
treballar a l’associació com 
a monitora i coordinadora 
de lleure, i fent substitu-
cions a l’escola. 
Impulso el projecte des 
dels seus inicis el 2013. 
Sempre m’he mogut dins 
el tercer sector, en l’àmbit 
pedagògic i social, que és 
la meva autèntica vocació.
Lorena Guasch
Directora àrea Lleure 
lguasch@acidh.org
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Donem suport transversal en la comunicació i la 
imatge corporativa dels projectes i els serveis que 
impulsen les àrees de l’entitat.

Ajudem a crear continguts per comunicar un  
missatge compartit i consensuat, coherent amb  
els nostres valors i amb la màxima transparència 
que ens faci visibles i ens converteixi en motor de 
les persones amb IL.

La comunicació interna la més important, per 
tenir un equip amb valors corporatius compartits.

La comunicació externa per sensibilitzar, fer inci-
dència per aconseguir suports i crear aliances que 
enforteixin i ampliïn la nostra base social i produei-
xin un canvi en la mirada vers les persones amb IL.

Què fem?
Comunicació interna. 

Conceptualització, creació, disseny i producció  
de materials gràfics.

Manteniment de les diferents xarxes socials i web. 
Elaboració de continguts.

Relació amb els mitjans. 

Relacions públiques.

Presència en diferents plataformes i  
xarxes del sector.

Organització d’esdeveniments.

Cerca de col·laboracions i aliances.

Campanyes de captació.

Comuniquem
Donem visibilitat a les persones 
amb IL, els projectes i els serveis de 
les diferents àrees de l’acidH. 

Consultora d’estratègia i  
comunicació. Dissenyado-
ra gràfica (Eina, Escola de 
Disseny i Art, UAB- EADA-
Blanquerna).  
He desenvolupat la meva 
activitat professional en  
estudis de disseny i agències 
de comunicació. Treballo 
en el Tercer Sector donant 
visibilitat els projectes socials 
i la tasca de les entitats. 
Em vaig retrobar amb l’acidH 
com a consultora del progra-
ma “Reinventa’t”, d’ECAS i 
l’Obra Social “lacaixa”, i poc 
després vaig entrar a formar 
part de l’equip directiu de 
l’entitat.  
Crec en el poder de la comu-
nicació per ordenar la ment, 
fer possible el progrés, el 
canvi social i l’evolució.
Eva Anguera
Directora de Comunicació 
eanguera@acidh.org
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«Mai sabràs si pots fer una 
cosa si no ho intentes»
El quocient intel·lectual no defineix les 
persones, però determina les oportunitats 
que tindran en la vida. L’Associació Catala·
na d’Integració i Desenvolupament Humà 
(acidH) de Barcelona treballa amb persones 
que tenen un quocient intel·lectual just per 
sota del que es considera normal i dèficits 
en la capacitat adaptativa que poden pas·
sar inadvertits a simple vista. Guillem Riba 
(Barcelona, 1988) té intel·ligència límit i en·
trar a l’acidH li va canviar la vida.
 
–¿Què entén vostè per intel·ligència?
–Tots tenim habilitats pròpies i, tinguem 
o no discapacitat, tinc clar que som intel·
ligents en diverses coses.

–Si Trump passés un test d’intel·ligència li 
sortiria un quocient intel·lectual alt, i miri.
–Ho he pensat diverses vegades. ¿Com po·
den certes persones arribar a ser líders?

–¿Quan va ser conscient que les coses li 
costaven més que als altres?
–Als 4 anys gairebé no m’aguantava dret, i els 
nens de la meva classe eren més alts que jo i ja 
corrien. Em costava seguir·los el ritme.

–Anava més lent, però es va treure l’ESO.
–Els professors parlaven ràpid i si no els en·
tenies, t’aguantaves. Va ser una època estres·
sant, però vaig poder acabar l’ESO adapta·
da. Feia gairebé el mateix que tots, però més 
fàcil, i els exàmens eren orals. El meu pare, 
que és molt pacient, m’ajudava a estudiar.

–¿Què tal la relació amb els companys?

–Va estudiar un grau de cuina i després au-
xiliar administratiu a l’escola que l’associ-
ació acidH té al barri de Gràcia.
–Voldria donar·los les gràcies. Si no fos per 
ells els estudis m’haurien costat més i no 
hauria trobat feina, ni pis. Quan hi vaig ar·
ribar era supertímid i no m’atrevia a mirar 
les persones a la cara. Apuntar·me a teatre 
em va ajudar molt.

–¿De què treballa?
–De mosso en uns grans magatzems. M’ha 
anat bé, perquè he conegut un món nou, 
però no em veig fent això tota la vida. Tinc 
discapacitat, però puc fer més del que faig.

–¿Què li agradaria fer?
–Un dia vaig veure una persona amb sín·
drome de Down a la caixa d’un forn i això 
em va marcar. Jo també podria fer·ho, si te·
nen paciència i me n’ensenyen. A més, soc 
bo en matemàtiques.

–¿Quin efecte té que al seu currículum posi 
que té un 38% de discapacitat?
–Les nostres oportunitats laborals són es·
casses. En segons quines coses em sento 
discriminat perquè no em deixen demos·
trar si soc capaç de fer una cosa o no. Hi ha 
empreses que pensen que per tenir disca·
pacitat no podràs fer això o allò, però pen·
sar així és del segle passat. Mai sabràs si 
pots fer una cosa si no ho intentes. 

–El seu objectiu és la plena independèn-
cia.
–Vaig passar per una llar d’entrenament de 
l’associació, on t’ensenyen a fer bé les tas·
ques de casa, i ara visc en un pis que també 
és d’acidH. El meu objectiu és anar·me’n a 
viure amb la meva parella d’aquí  uns anys. 
Hauré de millorar, perquè soc un pèl des·
pistat i això pot ser un problema en la vida 
diària, però ho aconseguirem. H

–Hi havia el típic que et feia la guitza i t’arru·
ïnava la vida, però bé... A l’ESO vaig coincidir 
amb nouvinguts que no sabien la llengua i 
això em va ajudar a no sentir·me diferent. 

–¿No va pensar a abandonar els estudis?
–No. Sempre he pensat que si creus que pots 
fer una cosa, per molt complicada que sigui, 
pots acabar fent·la.

–¿Quina és la seva millor capacitat?
–La constància. Abans vivia a Igualada i vaig 
estar anys anant i venint a Barcelona en bus, 
primer per estudiar i després per treballar. 
Em llevava a les cinc del matí i sempre arri·
bava dels primers.

PER
Gemma 
Tramullas

Defensa el dret de les 
persones amb intel·ligència 
límit a demostrar les seves 
diverses capacitats.

Guillem
Riba Rossy
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tar. També ens van dir que convo·
caven eleccions amb l’article 155 
i que no contemplaven un nou go·
vern d’independentistes i els resul·
tats són els que són. Llavors, home, 
amb aquests antecedents, el millor 
que podria fer el ministre Zoido és 
treballar més i parlar menys. Per·
què tot és escoltar·lo i visualitzar 
Puigdemont en posició fetal, dins 
d’un maleter, recorrent la Diago·
nal. 
 Zoido ha declarat també que el 
Govern està «molt preocupat». La 
veritat és que no m’estranya. Per·
què el Ministeri de l’Interior a ve·
gades sembla un sainet. Un, perquè 
ho explica tot. Olè. Un altre, no con·
vé oblidar·ho, perquè rep investi·
gats al seu despatx pocs dies abans 
de la seva detenció. Olè, olè. I, per 

últim, l’altre, el que exerceix com a 
director general de Trànsit gràcies 
a la wifi de casa seva a Sevilla. Olè, 
olè i olè. Seria desitjable que allò 
no sembli una revetlla permanent·
ment. 

La lliçó de Puigdemont

Però arribats a aquest punt, jo em 
conformaria que no ens retrans·
metin el que fan, com, on i a quina 
hora els membres de les forces de 
seguretat. Que comptin tots fins a 
deu mil, com va recomanar Grego-
rio Serrano, abans de posar·se a fer 
feina. I que n’aprenguin de Puigde-
mont, que no li va dir a gairebé nin·
gú que se n’anava a Brussel·les –i mi·
ra si se n’hi va anar–, i no ens està ex·
plicant com pensa tornar. H

E
l ministre de l’Interior ha 
revelat que les forces de 
seguretat estan realit·
zant seguiments sobre 
Carles Puigdemont. És 

una cosa que tots podíem preveure, 
però no sé si és un assumpte sobre el 
qual s’hagi d’abundar pública·
ment, amb aquella alegria. Es veu 
que Juan Ignacio Zoido considera 
que sí, perquè ens n’ha donat uns 
quants detalls. Assegura que els tre·
balls s’orienten a impedir que l’ex·
president de la Generalitat «pugui 
travessar la frontera en helicòpter, 
en vaixell o al maleter d’un cotxe». 
No content amb això, el ministre 
diu que la Guàrdia Civil cobreix la 
frontera d’Espanya «dins i fora». I 
per si això fos poc, ha explicat les li·
mitacions amb què es troben els 

agents: hi ha massa camins rurals i 
vies de penetració. I després, el re·
mat: «S’ha dissenyat un dispositiu 
perquè això no pugui passar». 
 És el Ministeri de Gila. Bé, ja li 
agradaria al ministeri. Però vaja, ex·
plicar públicament quina és l’estra·
tègia que estan seguint les forces de 
seguretat és inaudit. I dir que estan 
fent els possibles perquè Puigde-
mont no creui la frontera, és bas·
tant temerari. Perquè això mateix 
van dir el 9·N, que no hi hauria refe·
rèndum, i la gent va votar. En caixes 
de cartró, però va votar. 
 Van dir el mateix en el cas de 
l’1·O, que no hi hauria referèndum, 
i la gent va votar. En urnes de veri·
tat, amb càrregues policials, amb 
unes limitacions tremendes i sense 
garanties legals, però la gent va vo·

‘¿Es el 
enemigo?’

Al contraatac
Cristina Pardo

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

La Recerca

La recerca és una part clau del procés de generació 
de coneixement. En acidH tenim el repte de conver-
tir en coneixement tota l’experiència acumulada des 
de la seva fundació, l’any 1994. Per aquest motiu 
neix una àrea que té per missió fer més visible al 
col·lectiu gràcies a la publicació de resultats, models 
i aprenentatges, que puguin ser utilitzats per tota la 
comunitat científica i soci-educativa per millorar la 
vida de les persones amb intel·ligència límit. 

La Innovació 

L’empresa social és innovadora per naturalesa. Una 
àrea que a més d’investigar, serveixi per potenciar 
l’intraemprenedoria social, la cerca de nous models 
de negoci o el desenvolupament de processos més 
eficients és necessària si es vol liderar el canvi en 
el nostre sector. No ens conformem amb generar 
valor social. Entenem la innovació com un pilar de 
la sostenibilitat del model a llarg termini i una ajuda 
per la millora de la situació actual de les persones 
amb IL.

Recerca i  
Innovació
Investiguem en tots els vessants 
de la IL per generar coneixement i 
aportar noves solucions al col·lectiu.

Llicenciat en Administració 
i direcció d’empreses i Màs-
ter en Direcció d’empreses 
(ESADE). Estudiant de 5è 
de Medicina (UAB). Els 
primers anys vaig treballar 
a les àrees de màrqueting 
de diverses companyies 
multinacionals a diferents 
sectors, on vaig adquirir  
bagatge en la gestió i 
coordinació de projectes 
i equips. Actualment, com-
pagino la coordinació d’ 
assajos clínics a l’ Institut de 
Recerca de la Vall d’ Hebron 
(VHIR) amb la docència i 
consultoria estratègica.  
L’any 2017 el projecte acidH 
em va captivar i des de lla-
vors impulso l’ àrea de Re-
cerca i Innovació, convençut 
del paper clau que han de 
tenir, també, al tercer sector. 
Daniel Rosselló 
Voluntari Director de R+I 
drossello@acidh.org

Contrast d’hipòtesis
Generació de models
Creació de BDD
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Vanesa Zamora 
voluntària lleure 
Crecer, crecer, crecer. Es muy enriquecedor 
como experiencia tanto personal como  
profesional. Aprendo a improvisar, estoy 
más atenta a las necesidades de los chicos  
y me siento más cercana a ellos. Es una 
experiencia maravillosa.

Saray Almendros 
treballadora a Orgànic 

“Vaig començar a l'acidH perque 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. De mica en mica vaig evolucionant 
laboralment i cada vegada faig més tasques.”

Gina Ben-Hamidi,  
SOI, resident de la Llar  
residència i tutelada 
“He estado bien en el SOI, pero a veces no 
participaba porque me agobiaban mucho los 
conflictos con una compañera. Me ha gusta-
do hacer papel, vender rosas por Sant Jordi, 
la salida a Port Aventura y a la fábrica de cho-
colate de Sant Sadurní. De los módulos que 
hemos hecho, los que he disfrutado más 
son el de arteterapia y la piscina. Y también 
me lo pasé muy bien en el viaje de final de 
curso a Alcañiz.” 

Aleix García Vidal,  
Club Social Can Gelabert-acidH
“Sóc dels més joves! Des de 2015 al Club, 
que ràpid que passa el temps! M’ho va 
recomanar la assistenta social de l’Hospital St 
Joan de Déu de Sants. Abans vaig estar fent 
un grau mig per treure’m la ESO però la gent 

se’n fotia de mi i no vaig aprovar.  
La meva mare em va buscar un lloc amb 
l’ajuda de l’assistenta perquè estava a casa 
sense fer res. M’avorria i no tenia bones com-
panyies. Aquí hi ha bona gent, he fet molts 
amics i m’encanten les meves monitores i 
no m’he ficat en cap problema. La meva 
mare està molt contenta. Tots els tallers 
m’agraden perquè estic ben acompanyat. 
Voldria trobar feina i combinar amb el club 
per no deixar-ho mai!”

Olga Martínez,  
Escola d’Adults 
“Porto 2 anys a l’Escola molt gratificants, 
aprenc molt i he conegut molt bones per-
sones de diferents edats. Normalment, en el 
descans, parlem de coses i també abans de 
classe. Fem bromes i ens ajudem quan tenim 
algun problema. El millor de tot és que a clas-
se, quan no surt alguna cosa bé, ens ajudem. 
I també els professors. Estic molt contenta!  
Quan algun de nosaltres no anem durant un 
temps ens preocupem i preguntem què li ha 
passat i ens alegrem quan torna.  
Fem excursions, anem a la biblioteca per 
llegir algun llibre al “Club de lectura”. Hem 
començat a anar a l’hort cada setmana i ens 
trobem amb les persones del SOI. Espero 
continuar molt temps venint a l’Escola 
d’Adults.” 

Bernadette Solé,  
mare de la Martina Calero  
de 2n cicle d’ESO 
“L’escola Vida Montserrat és per a mi la mi-
llor oportunitat que hem trobat a Barcelona 
per acompanyar a la nostra filla en el seu 
desenvolupament. Fins fa uns anys, patía 
moltíssim a cada escola que anava per què 
se sentia exclosa i rebutjada. La Martina ha 
trobat aquí un lloc on sentir-se integrada, 
escoltada, acceptada i guiada.  

L' escola compta amb un equip molt humà i 
professional que dóna un tracte molt espe-
cialitzat en les necessitats que té la nostra 
filla, en tot moment ens ha donat resposta 
als problemes cognitius, emocionals i de 
relació amb els companys.  
Sols puc mostrar admiració i agraïment i el 
que més valoro és que per fí la nostra filla 
té un lloc on es pot desenvolupar com a 
persona sense sentir la càrrega de tenir una 
discapacitat. Quan l’acompanyo a l'escola 
marxo en pau cap a la feina, perquè sé que 
és en el millor lloc per créixer sana.”

Salvador Ribas,  
usuari llar amb supervisió
“Me ha cambiado la vida. Estoy mejor que 
antes. Me compro lo que yo quiero, me 
siento libre para hacer lo que quiero. Tengo 
más tiempo para mí. Las decisiones las toma-
mos nosotros. Antes las normas eran de la 
residencia. He aprendido a usar el ordenador, 
comprar, cocinar, hacer los menús de cada 
semana... Mis amigos pueden venir a casa. 
Todo el grupo hacemos cosas y nos vamos 
por a cenar, a comer, de viaje, vemos parti-
dos en casa... Estoy contento donde estoy." 

Dra. Cristina Teixidó,  
Psiquiatra, Hospital Mare de 
Déu de la Mercè i col·labo-
radora del CPLA 
El CPLA és un lloc amb una manera de 
treballar única: el treball en equip i la visió 
holística de cada cas. Dins una sanitat tant 
instrumentalitzada i burocratitzada, encara 
queda un lloc com el CPLA  on la prioritat 
és l’atenció del pacient. LLuny de la teleo-
patia que presenten altres institucions, aquí 
la prioritat és el pacient com a ésser humà, 
com un tot. Si cal fer intervenció en família, 
pis tutelat, escola, es fa. El sentit comú és 
el que impera.

Assessorament sociojurídic a les famílies
Informació i assessorament sobre:  
Les figures jurídiques de protecció i el seus procediments 
administratius: incapacitació, tutela...  
Les entitats tutelars i els recursos socials existents adreçats 
a les persones amb IL o discapacitat intel·lectual lleu.
 

Pretutela
Assessora i prepara aquelles persones i famílies que han 
optat perquè en el futur sigui la Fundació acidH la que  
exerceixi la tutela del seu familiar. Assumeix el compromís  
i la responsabilitat amb la persona, la família i la societat  
de que, un cop els pares o tutors no hi siguin, l’entitat  
acceptarà el càrrec tutelar.

Tutela
Cobreix les necessitats de suport, protecció i garantia dels 
drets personals i patrimonials, i de promoure l’autonomia  
de les persones amb IL que han estat incapacitades 
judicialment en els termes que estableixi la corresponent 
resolució judicial. 

Vetlla per que les persones tutelades gaudeixin d’un  
desenvolupament integral que afavoreixi la seva integració  
i participació en tots els àmbits de la vida social.

Actualment tutelem a 110 persones.

Fundació Tutelar acidH
Milà i Fontanals, 14 - 26, 1er2a
08012 Barcelona
T 93 219 36 51

Tutelem, protegim
Cobrim les necessitats de suport i protecció.  
Garantim els drets personals i patrimonials, i  
promovem l’autonomia de les persones amb IL.  
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vols saber?

vols ser soci/a?
des de 10€ al mes

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

Les quotes i donatius donen dret a  
desgravar entre el 30% i el 75% del seu 
import en l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques, d’acord amb la llei 
49/2002. A més a més, afegim el 15% de 
desgravació de l’IRPF pel foment de la  
llengua catalana, d’acord amb la llei 
21/2001. 

El primer dimarts de cada mes de 
12 a 13 hores, el president de l’acidH 
el Dr. Ferran Morell i l’equip directiu 
presenten el col·lectiu i l’entitat a la 
ciutadania.

Inserció laboral
acidh@acidh.org
Assessorament en la contractació

Normativa que preveu la Ley general 
de la discapacidad.. Beneficis econò-
mics i socials per contractar treballa-
dors/es amb discapacitat.

Preselecció de candidats Perfils 
professionals en funció de l’oferta 
empresarial.

Suport durant el procés de selecció 
Acompanyament personalitzat previ 
a la contractació.

Treball amb suport durant el contrac-
te Acompanyament més intensiu a  
l’inici del contracte, i puntual quan 
sigui necessari.

Convenis de pràctiques  Per tal que els 
candidats puguin evidenciar les seves 
competències abans de la contractació.

El càtering 
shuup@acidh.org
En el nostre equip de cuiners/es i 

cambrers/es integrem persones amb 
discapacitat intel·lectual, coordinats 
amb el servei d’integració laboral.

L’objectiu social. Formem i oferim 
un lloc de treball i facilitem la inserció 
laboral.

Càtering per a grups, esdeveni-
ments i actes puntuals.

Menús adaptats a la demanda.

Servei a domicili.

La bugaderia  
blanc@acidh.org 
En el equip integrem persones amb 
discapacitat intel·lectual, coordinats 
amb el servei d’integració laboral.

Servei per a particulars, hotels, resi-
dències i altres empreses.

Clients: Clínica Teknon, FC Barcelona, 
Grup Sangotardo, Fundació Nexe, 
Mapfre, Generalitat de Catalunya, 
confien en el nostre servei.

Paper artesanal
pa_pe@acidh.org

Ocupació digna i amb sentit a perso-
nes amb IL i discapacitat intel·lectual 
lleugera/moderada. 

Creació i elaboració artesanal de lli-
bretes, agendes, punts de llibre i altres 
suports de paper reciclat.

Tallers formatius (impartits pels 
usuaris/es) per aprendre a elaborar  
paper reciclat i/o productes derivats.

Manipulats-SOI
grupsoi@acidh.org 

Taller prelaboral: 25 persones adul-
tes entrenen les seves competèn-
cies personals i laborals. 

Ensobraments, muntatge de peces, 
embossament, empaquetatge, tas-
ques d’etiquetatge i altres tipus de 
manipulats. 

Clients: Círculo de Lectores, Barcelo-
na Bussiness Pass, Catalana de Fras-
cos, JPSlot, Fedaia, BT Network...

Què oferim a particulars i  
les empreses?
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contactar
Carrer Siracusa 53 
08012 Barcelona 
932 859 977 

acidh@acidh.org  
www.acidh.org


