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ingressos

despeses

Donacions i altres ingressos 521.216,59

Ingressos periodics 616.824,90

Prestació de serveis 659.922,44

Altres 155.431,49

Subvencions privades 32.294,62

Subvencions govern autonòmic 2.383.212,48

Subvencions administració del estat  71.938,89

Subvencions ens locals 147.205,79

TOTAL 4.588.047,20

Compres 279.745,42

Personal 3.395.554,08

Lloguers 169.326,86

Reparacions i conservació 43.342,56

Serveis profesionals 201.765,88

Assegurances 14.821,16

Serveis bancaris 4.586,32

Subministraments 99.556,61

Altres serveis 218.623,47

Tributs + iva no deduible 67.642,34

Ajuts monetaris 8.552,50

Despesa  financera 7.854,23

Amortitzacions 50.918,59

TOTAL 4.562.290,02
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1,48% 1,12%
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2015 2016 2017 2018
DESPESA 3.809.470,16 € 4.111.927,72 € 4.365.739,41 € 4.564.430,00 €
INGRESSOS 3.840.234,78 € 4.124.094,52 € 4.396.925,69 € 4.590.187,18 €
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RESULTAT COMPTABLE 

44%
56%

ORIGEN INGRESSOS 2018

FONS PRIVATS FONS PUBLICS

dades  
econò-
miques

Mitjana d’increment  
aproximat d’ingressos  
del 7% cada any.

Els ingressos del 2018 

56% de fons públics  
( 2.602.357,16€ ) 

El 90% dels fons públic  
provenen de la Generalitat  
de Catalunya.

44% de fons privats 
(1.987.830,02€). 

Dades auditades per la firma  
Gonzalez & Cia Auditors i  
les podeu trobar al nostre web.
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682 Usuaris/es
140 Professionals 
43 Homes | 97 Dones
65 voluntaris/es
360 socios / donants
55 empreses  
col·laboradores/clients

dades  
generals

Som una entitat social amb seu al 
barri de Gràcia de Barcelona declarada 
d’utilitat pública amb més de 25 anys 
d’experiència al servei de les persones 
amb Intel·ligència Límit (IL) i  
discapacitats intel·lectuals lleus. 

Escola de Vida Montserrat:  registre de 
centre docent núm. 08059226 de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Núm. registre d’Associacions del Dept de 
Justícia : 15.324

Núm registre CET Dept de Benestar Social i 
Família : T00168

Núm. registre d’Entitat d’Utilitat Pública : 
JUS/2564/2009

Núm. de registre 1617 Direcció General de 
Joventut

Entitat esportiva amb número de registre 
A00965  al Consell Català de l’Esport

Certificació  ISO: UNE-EN ISO 9001 des del 
2008.

Membre de la xarxa d’entitats beneficiades 
de la Fundació Banc d’Aliments 

Medalla d’honor de la Ciutat de  
Barcelona l’any 2010.
Premi 2013 a la millor iniciativa 
social lligada a l’esport de  
l’Ajuntament de Barcelona del  
districte de Gràcia. 
Premi 2017 a la millor iniciativa  
pedagògica de l’Ajuntament de  
Barcelona del districte de Gràcia.  

el nostre 
objectiu
Millorar la qualitat de vida de les  
persones amb IL oferint una atenció  
integral personalitzada.

Aconseguir la seva plena integració, 
potenciant capacitats, drets, igualtat 
d’oportunitats i lluitant contra la seva 
exclusió social. Son persones que passen 
desapercebudes donat que no presenten 
trets físics evidents, i els situa en  
situació d’alta vulnerabilitat i risc  
d’exclusió social.

Som la única ONG de Catalunya que  
ofereix serveis específics i integrals a  
les persones amb IL.

la junta 
directiva
La nostra junta directiva participa de  
forma voluntària i executiva, gestionant 
l’estratègia política i supervisant la  
gestió operativa de l’organització:

Dr. Ferran Morell i Brotad,President  
Sr. Ismael Adell i Hierro, Vice-president 
Sr. Lluís Ezequiel Pedrerol i Durall, 
Secretari 
Sr. Pius Camprubí i Jamila, Tresorer 
Sra. Rosa Baró i Sans, Vocal 
Sra. Elisenda Campos i Pino, Vocal 
Sr. Joaquim Poch i Sala, Vocal 
Sr. Esteve Cabré i Puig, Vocal 
Sr.Antoni Balcells Sanahuja, Vocal 
Sr. Miquel Fitó Badal, Vocal 
Sra. Pía Ferrer i Jeremíes, Vocal 
Sr.Jaume Nonell Torras, Vocal  
Sra.Mari Carmen Salinas Molina,  
Vocal

l’equip  
directiu
Eduard Ballester, Gerent 

Judith Reig, àrea Educativa

Gemma Parcerisa, àrea Psicosocial

Elena Godoy, àrea Habitatge

Neus Palos, àrea Laboral

Lorena Guasch, àrea Lleure

Montse Tarragona, àrea Econòmica

Eva Anguera, Comunicació | Fundraising

Daniel Rosselló, Recerca+Innovació
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les 
organit-
zacions 
amigues
Les següents organitzacions, entitats   
i institucions públiques i privades  
donen suport econòmic i material i  
amb personal voluntari a les activitats i 
accions que desenvolupem per millorar 
la qualitat de vida del col·lectiu.

membre de
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cicle 
Integral 

Som l’única entitat de discapacitat intel-
lectual especialitzada en les persones amb 
intel·ligència límit (IL) amb aquest cicle 
integral: 

10 serveis desenvolupats per 
millorar l’atenció al col·lectiu. 
Eduquem, Cuidem, Acollim, Formem,  
Divertim, Protegim a  infants,  joves, adults 
i persones grans.

recerca i  
innovació social

tutela

oci
espai social i 
club divertiment

psicologia i  
logopèdia

habitatgeinserció laboral 

soi 
taller  
ocupacional

educació 
post-obligatòria  
FP i Escola d’adults

educació  
obligatòria 
ESO

El nostre 
“cicle de vida” 

682 
persones 
usuàries 

cet 
bugaderia i 
catering 
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el col·lectiu amb 
Intel·ligència 
Límit(IL)
Una de cada tres famílies del nostre territori té una persona amb 
algun tipus de discapacitat al seu càrrec.

A Espanya hi ha 300.000 persones  amb discapacitat intel·lectual 
(57% són homes i el 43% dones).

Hi ha 70.000 persones amb Intel·ligència limiti dels quals el 78%  
té el certificat de discapacitat davant del 22% que no. 

A Catalunya hi ha 42.000 persones amb discapacitat intel·lectual i 
aproximadament 10.000 persones amb IL (no totes diagnosticades).

Només 1 de cada 4 persones IL pot accedir a un feina 
remunerada
Només 1 de cada 6 persones amb IL pot accedir a un  
habitatge de més autonomia i vida més independent.

Les persones amb IL son aquelles que les seves capacitats 
intel·lectuals es troben just per sota dels que la OMS  
considera els rangs establerts de normalitat. 

A més, presenten un dèficit en la capacitat adaptativa, 
almenys en dues de les següents àrees: comunicació, cura 
personal, vida domèstica, habilitats socials i interperso-
nals, utilització dels recursos comuni¬taris, autocontrol, 
habilitats acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat. 

Amb aquests dèficits resulten persones especialment  
vulnerables,  amb dificultats personals, socials, educatives 
i laborals per enfrontar-se a les exigències de l éntorn, 
resultant necessari ajustar els suports a cada persona  
en particular. 
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el projecte 
acidH

Treballem dia a dia per promoure i defensar els drets 
d’aquestes persones, per sensibilitzar la societat de l’existència 
d’aquest col·lectiu, i per aconseguir tots els recursos possibles per 
tal d óferir  l’atenció que necessiten,  i  ho fem de la manera més 
àmplia possible, que és donant cobertura a totes les necessitats, 
des de la infantesa  fins a la vellesa, durant tota la seva vida.

Missió principal
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,  per tal de facilitar la seva plena  
integració social i laboral, mitjançant la prestació de serveis en 5 
àrees d’intervenció social: educativa, laboral, habitatge, clínica i 
lleure inclusiu. 

Els nostres objectius
•Visualitzar les persones amb IL a la societat i  
sensibilitzar la societat.
•Crear formació adaptada per desenvolupar  
el seu potencial humà.
•Dotar d´identitat i protecció pública.
•Cercar recursos per a oferir serveis específics
•Acompanyar al llarg de la vida, acollir des de la infància  
fins la vellesa.

Comitè d’ètica
Format per persones professionals i expertes, que vetllen pel  
bon funcionament del codi ètic de l’entitat i pel compliment del 
reglament de funcionament del codi ètic.  
www.acidh.org/recursos/altres/
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Escola de Vida Montserrat 
12-18 anys

Escola d’adults 
21-60 anys

Extraescolars 
a partir d’11 anys

Ensenyament Postobligatòri 
16-21 anys

eduquem
Serveis educatius dissenyats per potenciar  
les habilitats i oferir suports adequats.
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Escola Vida Montserrat  
Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) Adaptada

Ĺ Escola de Vida Montserrat és un centre d éducació espe-
cial concertat amb el Departament d´Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

Potenciem al màxim les capacitats intel·lectuals, emocio-
nals i socials de l’alumnat. 

Actualment amb 83 alumnes i 21 docents. Partim d’una 
metodologia experiencial, dinàmica i constructivista, 
amb grups de 8 a 10 alumnes i amb el suport d’un equip 
docent especialitzat en didàcti-ques adequades als estils 
cognitius dels alumnes. 

Serveis Complementaris: 

Servei de menjador escolar. 

Activitats complementàries en l’espai del migdia. 

Extraescolars

Impacte
Des de l’àmbit global de l’àrea educativa:

-Línees pedagògiques comunes i de funcionament de centre en 
els diferents programes de l’àrea : ESO i FP. Estem treballant en la 
“cultura d’escola”.

-Formació a tota l’àrea de Treball per Projectes  per tal d’imple-
mentar un canvi metodològic de l’aprenentatge  en els diferents 
plans d’estudi amb l’objectiu de potenciar el treball per compe-
tències .

-Pla de convivència de Centre prenent consciencia de les fortaleses 
i debilitats per tal d’aplicar eines de prevenció per a la millora de 
la convivència i s’han adaptat  el protocols d’absentisme escolar i 
assetjament entre iguals.

ESO Adaptada
Orientació dels curs passat pels alumnes que varen finalitzar l’etapa:

4/14 alumnes proposats per acreditar la titulació de Gra-
duat en Secundària Obligatòria. Les 4 estan cursant el Cicle de 
Grau Mig pel que varen ser orientats

5/14 alumnes orientats a fer una FP adaptada. 2 estan en la 
nostra escola de FP, la resta en altres centres.

5/14 alumnes orientats a FP en Centres Ordinari. Tots conti-
nuen la seva formació.

Hem continuat potenciant els projectes pe-
dagògics amb Centres d’educació secundària 
del districte per tal de treballar el conjunt de 
competències bàsiques, la visibilitat dels nos-
tres alumnes i la interacció social entre iguals.
oProjecte d’aprenentatge i servei ApS. 4rt d’ESO de la La Salle 
de Gracia i la Residència d’avis SALUS

oProjecte audiovisual. 2n d’ESO de l’Escola Nou Patufet i l’en-
titat Càmeres i Acció del districte. Ajut rebut per l’Ajuntament 
de Gràcia.

oProjecte l’Esport Inclou . Estades esportives amb l’ Institut 
Milà i Fontanals i l’escola Les Corts amb la dinamització de 
l’entitat Lleuresport.

oProjecte Univers d’Històries:  2n d’ESO amb 1er d’ESO de 
l’escola Nou Patufet en el projecte intergeneracional amb els 
avis de l’entitat la Violeta del barri de Gracia.
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Participació en Projectes Educatius  
d’àmbit local:
oL’escola pertany al programa d’escoles Sostenibles 
de la Ciutat de Barcelona. Campanya  “ un dia de Fruita 
a l’escola” i  2Aposta pel Consum Responsable” , mitjançant 
l’organització del Mercat d’Intercanvi.

oHem continuat participant en el Projecte d’Audiència Pública 
de la ciutat de Barcelona i aquest any també a l’Audiència del 
districte de Gràcia. El tema que es va treballar era “El Zoo que 
volem” Arrel del manifest lliurat pel joves escolars de Barcelo-
na, l’ajuntament està fent un replantejament sobre l’activitat i 
l’emplaçament.

Projectes Erasmus +. Intercanvis europeus
oProjecte Gentle Teaching Experience. Diverse needs Di-
versity.  Projecte de convivència que treballem amb una escola 
bavaresa, una calabresa I una de gal·les. 

Durant el curs, mestres I alumnes hem fet 3 mobilitats a Gales 
i Alemanya.

El passat octubre varem acollir a mestres I alumnes dels països 
socis a Barcelona oferint  diferents activitats relacionades amb 
el projecte i d’altres de coneixement de la nostra cultura.

Projecte Soundwords. Projecte pedagògic – artístic que tre-
ballem amb escoles d’art de Bolonya, Malta i Viena i escoles 
que treballen amb població amb risc d’exclusió de Viena i 
Hamburg .

Aquest any l’equip Erasmus de Soundwords de l’escola 
ha realitzat 4 mobilitats a Bologna, Malta, Viena i Hamburg 
tot aportant les il·lustracions del nostre alumnat per la futura 
novel.la gràfica i aportant els coneixement pedagògics per tal 
de que aquesta eina arribi a les persones amb més dificultats 
d’accés a l’aprenentatge.

Millora  de l’alumnat en l’aprenentatge  
de les matemàtiques

oGràcies a l’assessorament de la Inspecció i del Barri 
Matemàtic liderat pel Centre de Recursos Pedagògics 
del Barri de Gràcia, el dpt de matemàtiques d’ESO realitza 
una modificació del currículum potenciant els procediments 
matemàtics  funcionals, facilitant l’adquisició de competència 
matemàtica en l’alumnat.  Construcció d’un ESCAPE-ROOM  
entre el dpt de ciències Socials i Matemàtiques

Laura Matínez, 4rt d’ESO
“Vinc a l’escola amb moltes ganes perquè em sento molt acollida 
pels meus companys i companyes. 

Els profes son els primers que miren per nosaltres , perquè apren-
guem i  per quan no ho estem passant bé!

M’agrada venir a aquest cole perque em puc sentir com sòc real-
ment.

Està molt bé que existeixi acidH perquè pensa en nosaltres.
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Escola Adults

L’objectiu és incrementar la qualitat 
de vida de les persones ja adultes 
oferint diferents nivells de formació 
a través de la metodologia del treball 
per projectes. Son projectes interdiscipli-
naris basats en l’aprenentatge significatiu 
i per tant, en l’aplicació de coneixements 
al seu entorn més proper. Som una escola 
oberta al barri i aprofitem  els recursos de 
l’entorn millorant així la inclusió de l’alum-
nat. Oferim un taller de teatre terapèutic 
complementari i com activitat extraescolar, 
cuina i salut alimentària.  

Impactes 2018
El projecte anual ha estat l’evolució històri-
ca dels mitjans de comunicació fins internet 
i totes les seves possibilitats; l’Era del 3.0. 
El producte final del projecte ha estat crear 
un programa i un canal de YOUTUBE, 
pensat, escrit i dirigit pels alumnes: “JO 
PARLO, TU PARLES. Xerrades de l’esco-
la d’adults”.

Hem guanyat visibilitat i han pogut experi-
mentar amb les opcions que facilita inter-
net i que estan a l’ordre del dia. Ara tenen 
una visió més àmplia de les noves tecnolo-
gies de la comunicació i les utilitzen cada 
vegada més per a l’assoliment dels seus 
objectius tant personals com laborals, així 
com per estar més connectats entre ells/
es i cercar informació. Ens han entrevistat 
a Ràdio Gràcia i hem estat notícia al diari 
Independent de Gràcia.

Jordi Moya (44)
Fa 2 anys que vinc. M’agrada molt treballar 
per projectes. També m’agrada anar a la 
Biblioteca a fer el taller de Lectura fàcil.

Els professors i professores són excel·lents 
persones i m’ajuden molt. Aquí a l’escola 
he fet un amic que es diu Francesc però 
em porto bé amb tots els companyes/es 
i intento ajudar-los sempre. D’ençà que 
vinc ja no m’avorreixo a casa, com abans. 
Ara tinc una motivació a les tardes. Tota la 
meva família està molt contenta amb tot el 
que fem.

En aquests anys he evolucionat com a per-
sona i he solucionat algunes pors que tenia 
abans de venir. Estic molt content!

Montserrat Manresa (58)
Recordo com si fos ahir el primer dia que 
vaig començar a venir, fa més de 10 anys. 
Estava avergonyida perquè no coneixia nin-
gú i no sabia el nom dels meus companys/
es però de mica en mica vaig començar a 
conèixer i com eren tan simpàtics em vaig 
sentir bé. De l’escola m’agrada la classe de 
cuina i les sortides que fem. Són molt inte-
ressants i m’ho passo molt bé. Anem a mu-
seus, a la fira del llibre per St Jordi, a veure 
exposicions... la meva sortida preferida és 
la que fem de cap de setmana. Hem anat a 
Coma-ruga i estic desitjant saber on anem 
l’any que ve.Recordo amb molt de “carinyo” 
tots els mestres que he tingut perquè han 
estat molt simpàtics i sempre m’han ajudat 
molt. Vinc molt feliç i contenta i em sento 
molt a gust. 
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ESCOLA ADULTS HOMES DONES MESTRES VOLUNTARIS

ESCOLA D'ADULTS 
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Formació  
post-obligatòria:  
Formació professional 
bàsica

Programes de formació i inserció, PFI: 
durada 2anys

Adreçats a joves d’entre 16-21 anys, 
sense acreditació de l’ESO.  
Impartim els perfils professionals d’Auxiliar 
en activitats d’oficina i en serveis adminis-
tratius generals, i Auxiliar d’hoteleria, cuina 
i serveis de restauració

Itineraris de Formació Específica, IFE: 
durada 4 anys

Auxiliar en vendes i atenció al públic ( cen-
tre pilot a Barcelona pel curs 2017 -2021)

Només 2 escoles han estat escollides a 
Barcelona com fer la prova pilot  
(4 anys) pel Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta nova proposta podem aug-
mentar el període de formació professional 
dels nostres nois i noies de 2 a 4 anys, 
millorant el procés d’aprenentatge d’aquest 
col·lectiu i augmentant les possibilitats 
d’inserció laboral un cop finalitzats els es-
tudis.

Després de 4 anys de formació s’in-
corporen al programa d’orientació 
laboral de l’entitat. L’acidH també és una 
agència de col·locació, acreditada per la 
Generalitat de Catalunya que facilita eines 
i l’acompanyament per que joves i adults 
d’aquest col·lectiu trobin una feina al mer-
cat laboral ordinari.

Col·laboracions amb entitats i 
empreses partícips de diferents 
projectes.

“Biblioexpress”. 2n d’Auxiliar 
d’Activitats d’Oficina i de Serveis 
Administratius Generals, ens vam 
poder donar a conèixer a l’Espai Jove La 
Fontana, La Violeta de Gràcia, L’Institut 
Municipal de Persones amb Discapaci-
tat, Lluïsos de Gràcia, Biblioteca Vila de 
Gràcia, Biblioteca de Catalunya, Biblio-
teca escolar El Nou Patufet, Biblioteca 
Jaume Fuster, Institut Vila de Gràcia, 
entre d’altres, i es va treballar amb La 
Pandora i el centre Nostra Senyora de 
Montserrat.

Fundació Randstad. PFI d’Auxiliar 
d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restau-
ració van atendre vàries comandes de la 
en resposta a la Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC) de diferents empre-
ses/clients. Van realitzar diferents tallers 
amb els treballadors i van elaborar un 
total de 1.200 galetes.

Càtering de l’acidH. PFI d’Auxiliar 
d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Res-
tauració: PRBB, a l’Hospital del Mar, 
Generalitat de Catalunya, MNAC, Espai 
Francesca Bonnemaison, Hospital Vall 
d’Hebron, Palau de Pedralbes, Parc de 
la Creueta, Creu Roja...

Els alumnes dels dos perfils professi-
onals van desenvolupar la Formació 
en Centres de Treball a Emma Vandrell 
Consulting, Sociedad Estatal de Correos 
y Telégrafos, Centre de Psicologia i Logo-
pedia – acidH, Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona, Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal, Grameimpuls, Fundació 
Solidaritat UB, Fundació Randstad, Hotel 
Ilunion Barcelona, Hotel Ilunion Auditori, 
Hotel Ilunion Bel Art, Hotel Ilunion Almi-
rante, Restaurants Fresc CO, PRBB, Escola 
Bressol Cel Blau.

De 16 alumnes:
3 van fer un altre PFI a l’acidH 
3 van fer un PFI a una altra entitat,  
1 va fer la ESO a un CFA,  
2 van realitzar un CFGM,  
1 va realitzar l’IFE ofert a l’acidH 
7 alumnes van passar a dispositius de 
recerca activa de feina.

Impactes 2018
Hem finalitzat el 1r curs i iniciat el 2n, de 4 
cursos que comprèn; hem acabat l’any amb 
un 1r i un 2n alhora. A més de la pròpia 
formació, cal destacar: 

La participació dels alumnes en la 
Pràctica d’Auxiliar de Guia, al Museu 
Etnològic de Barcelona, juntament amb 
alumnes del Grau d’Integració Social i del 
Grau Superior de Turisme. Aquesta pràc-
tica s’emmarca en el projecte interescolar 
“Univers d’Històries d’Europa al Món”, 
amb el suport de la Càtedra  UNESCO de 
Sostenibilitat, Cultura i Desenvolupament i 
l’Associació Textura de Cultura, on partici-
pen alumnes de Primària i ESO de diferents 
escoles de la ciutat, juntament amb alguns 
dels seus avis.

El disseny, el muntatge i l’obertura 
d’una botiga, per part dels alumnes. 
Aula-taller a 2n curs, que simula una boti-
ga. Treballant per projectes i amb l’ajuda 
dels professionals, l’alumnat ha estat 
l’encarregat de dissenyar-la i començar a 
muntar-la; durant el 2n i 3r trimestre, ja al 
2019, s’acabarà de muntar. El 2019 es fa 
inauguració oficial.

La cooperació dels professionals amb 
l’Associació LADD (associació en defensa 
dels drets de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament), dins 
el projecte “Reflexió i millora de la inclusió 
laboral”.  Hem participat a les entrevistes 
individuals, a les taules de debat i a la taula 
rodona/ponència internacional; està previst 
realitzar les conclusions finals al 2019.
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Lia Móstoles Molina
Estudiant de 2n curs de PFI 
d’Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i 
Serveis de Restauració
“Durant tot els anys aquí he après molt i 
crec que m’ha aportat moltes coses. És un 
lloc on pots fer amics i conèixer molta gent. 
El fet de fer pràctiques m’ha ajudat molt a 
sentir-me bé i còmode. L’Acidh és un bon 
lloc perquè t’ajuden a estar millor i et facili-
ten l’aprenentatge. Gràcies als PFI’s que he 
fet, estic preparada per treballar”.

Montse Tarridas (mare)
“Ĺ IFE és una nova oportunitat per als nos-
tres fills i filles de formar-se durant 4 anys 
i preparar-se per al món laboral. Acidh, 
com un dels pocs centres que ho estan fent 
a Catalunya, està pilotant aquesta nova 
formació i hem de dir que, com a pares, 
no podríem estar més contents.  La mirada 
d Ácidh va més enllà dels aprenentatges 
tècnics; la nostra filla ha crescut a nivell 
d áutonomia i està aprenent coses impor-
tants per al seu futur a la feina i a la socie-
tat: treball en equip, treball per projectes, 
autoestima, coneixement personal ... surt 
cada dia molt motivada i la notem feliç i 
aprenent!”

Fiona Calm (2n)
“Em sento bé perquè hi ha bons companys, 
a la classe estem tots junts per tot. Si algú 
ś encalla un altre l ájuda. Els professors 
m ágraden perquè tots ens ajuden i ens 
tracten com a persones grans i responsa-
bles, ens parlen com adults i fem projectes 
en grup. Estem aprenent a tractar bé als 
clients, a etiquetar i ordenar productes, i 
moltes coses més...  i també aprenem com 
cuidar-nos, de la salut i l álimentació. Al 
principi de tot no em sentia tan còmode, 
però ara em sento molt bé, és una mica 
com estar a casa.”

Alumnes Homes dones Equip
professional
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cuidem 
Centre de Psicologia i Logopèdia (CPLA)

Atenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdica a les 
persones amb capacitat intel·lectual límit i disca-
pacitat intel·lectual lleu que presentin dificultats o 
trastorns susceptibles d’atenció terapèutica. 

Diagnòstics, Psicologia i 
logopèdia

Espai families
“El cafè dels dilluns”

Formació interna i 
externa 
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Creat el 1995 des de la necessitat d’un bon diagnòstic a les 
persones amb capacitat intel·lectual límit. També s’oferia 
atenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdica. 

Oberts a la població general d’adolescents, adults, parelles i  
famílies que requereixin de tractament 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. 

Disposem d’altres serveis complementaris:
•Diagnòstics, psicologia, logopèdia i reeducacions 
 psicopedagògiques.

•“Espai famílies”Per ajudar a les persones amb 
DI és imprescindible l’entorn familiar, oferim 
assessora¬ment, grup de suport familiar “el café dels 
Dilluns”, i l’escola de pares. 

•Formació Interna reciclatge professional dels treballa-
dors i col·laboradors de la nostra entitat. 

•Formació 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. 

Fem cursos de formació sobre:

•Intervenció social en persones amb discapacitat.

•Intervenció educativa en les persones amb capacitat 
intel·lectual límit. 

•Integració laboral de les persones amb intel·ligència 
límit.

Impactes 2018
Acollida i formació d’estudiants en pràctiques –  diferents 
centres compten  amb el nostre recurs com a eina de formació 
pels estudiants de pràctiques. Acollim estudiants del grau de 
psicologia o màsters relacionats amb la intervenció clínica de la 
UB, UAB o de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. També acollim 
estudiants de formació professional d’administratiu del programa 
de PFI de l’àrea laboral d’acidH.   Aquest any hem comptat amb 
tres alumnes del PFI,  dues alumnes del grau de psicologia i una 
del màster general sanitari.  

Diagnòstics,  teràpies i reeducacions setmanals.   Cada cop 
és més freqüent que les persones amb Intel·ligència límit  pre-
sentin trastorns mentals associats 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, esti-
mulant i ampliant els seus recursos i capacitats personals per tal 
d’afrontar de la forma més adequada cada problema o dificultat. 
En el treball terapèutic amb adolescents actuem tant des de l’àm-
bit clínic com psicopedagògic o escolar. Abastem tant l’atenció del 
noi o noia com la dels pares i els educadors que interaccionen en 
el seu entorn familiar i escolar. 

5  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 perso-
nes i facilitar l’adquisició de determinats aprenentatges facilitats 
pel treball en grup. Els tallers realitzats aquest any han sigut: com-
petència social I i competència social II taller de gestió emocional i 
taller d’estimulació cognitiva.

Tallers d’estiu. Durant el mes de Juliol  s’organitzen 4 tallers per 
poder treballar diferents temàtiques (llenguatge, atenció, memò-
ria, càlcul, autoconeixement i habilitats socials entre altres) de 
manera lúdica i divertida. 

Tallers de sexualitat a l’escola d’acidH, Vida Montserrat. Ta-
llers d’educació sexual dirigits a adolescents d’entre 12 i 18 anys 
amb intel·ligència límit – discapacitat intel·lectual lleu  que rea-
litzen l’Educació Secundaria 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 proporcionar estratègies que permetin als joves 
viure la seva sexualitat de forma sana i madura.

Supervisions quinzenals. L’equip del centre de psicologia  ofereix 
un espai per reflexionar sobre la intervenció terapèutica.  L’objectiu 
es reflexionar sobre els objectius,  la metodologia i les tècniques 
utilitzades en la teràpia, i poder compartir recursos i estratègies.
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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 multidisciplinari amb totes les persones que intervenen en 
aquella persona per tal de poder millorar les intervencions tera-
pèutiques.

Projecte “pàgina web per a trobar parella”.  Les persones 
amb Intel·ligència Límit (IL) i Discapacitat Intel·lectual (DI) tenen 
les mateixes necessitats sexoafectives que la resta de persones 
però no tenen les mateixes oportunitats de gaudir d’una sexoafec-
tivitat saludable i segura a causa de les limitacions del seu entorn 
(xarxa social reduïda o família sobre protectora), per l’educació 
sexual rebuda (sovint escassa o nul·la) i per els seus dèficits en les 
habilitats socials. Per aquest motiu, l’equip del CPLA ha dissenyat 
una pàgina web senzilla i intuïtiva, a través de la qual conèixer  
gent i trobar parella, d’una manera segura i divertida. 

Estudi Discapacitat intel·lectual i Envelliment. Eficàcia de 
l’estimulació cognitiva. Les persones amb DI tendeixen a expe-
rimentar demència prematurament però hi ha poca evidència 
de programes d’intervenció centrats en reduir el deteriorament 
cognitiu associat a l’edat en aquesta població. L’objectiu de l’es-
tudi ha sigut aplicar un programa d’estimulació cognitiva que va 
mostrar el nivell de deteriorament cognitiu en persones amb DI. 
Es va realitzar un estudi preliminar amb vuit participants amb DI 
(edat mitjana 57 anys, 7 dones) entre els quals quatre van rebre 
un tractament d’estimulació cognitiva. Després d’aquesta inter-
venció es va tornar a avaluar el rendiment de cada persona  i  es 
van  comparar les puntuacions  entre el grup de persones que 
havia rebut tractament i el que no mitjançant un anàlisi de la co-
variància, observant que la teràpia d’estimulació cognitiva tenia un 
efecte significatiu en el rendiment en el test Cambridge Cognition 
Examination (CAMCOG). (F (1, 4) = 37.05, p)

Grup del taller d’habilitats socials 
2018/2019
“Som els alumnes del taller d’habilitats socials del CPLA que des 
de fa més de tres anys cada dilluns al migdia treballem en grup 
com relacionar-nos amb els altres. Gràcies a treballar els estils de 
comunicació, hem aprés a estar amb els altres de forma assertiva. 
També hem apres a dir que no, treballar les emocions tan positives 
com negatives, aprendre a respectar els altres, a estar en grup i a 
coneixe’ns millor els uns els altres a partir del treball en equip. “ 

(Nikolai, Nico, Berta, Maria, Carlota i Raquel) 

David Martinez, (pacient)
“Assisteixo al CPLA a psicologia. Al principi no tenia ganes d’anar-
hi però la veritat és que l’ajuda que he rebut és excel·lent. He pas-
sat de tenir depressió i ansietat a estar equilibrat en poc temps.”

Marisa Claver, (mare espai famílies)
“Assiteixo a l’espai families desde que vaig arribar a l’acidH i per a 
mi és molt positiu.  

Poder disposar d’un equip de professionals  que són especialistes 
en la IL  i molt  humans fa que en  els moments difícils et sentis 
recolzat i acompanyat. També ajuda moltíssim les formacions que 
organtizen per tal de poder rebre formació sobre temes específics 
i poder-ho compartir amb altres pares. “
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acollim 
Una de les necessitats bàsiques i principals  
mancances amb que s’enfronten les persones  
amb IL és la manca d’habitatge digne i adaptat  
a les seves condicions.

LLar Residència
4 habitatges

Suport a l’autonomía 
11 habitatges

Suport personalitzat 
10 habitatges gestionats

Pis entrenament
1 habitatge
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Existeix una gran demanda, per part de les famílies/tutors/
institucions de poder dis¬posar d’una llar adequada per 
llurs fills o tutelats. L’Habitatge es converteix en un àmbit 
on la persona amb IL pot expressar les seves vivències i els 
seus conflictes.

Actualment disposem de:

•4 Pisos/llars residencies integrades en la  
comunitat, on acollim més de 30 persones.

•11 pisos de Suport a l’autonomia a la pròpia 
llar: Programa adreça’t a persones amb disminució 
psíquica que han optat per viure en una llar de manera 
autogestionada i independent, soles, en parella o amb 
altres persones del Programa. 

•Gestionen 10 pisos de Suport personalitzat 
pel desenvolupament de les activitats de la vida diària.

•Gestionem des de fa tres anys un pis d’en-
trenament per persones amb IL

Impactes 2018
Consolidació del projecte d’envelliment actiu a una de les 
llars residencies (Vilamari). Aquest projecte proposa, entre d’altres 
accions,  l’obertura de la llar residencia les 24h per atendre a les 
persones que per raons d’envelliment han de fer horaris adaptats 
o reducció de jornada. D’aquesta manera, els usuaris, poden 
afrontar les diferents transicions de la vida laboral a la inactivitat 
mantenint el lloc de residencia en cas que ho desitgin. Aquesta 
adaptació passa per:

1 Organitzar els horaris de la llar per a que les persones pu-
guin romandre més estona a la llar i segueixin ritmes més 
lents.

2 Mantenir l’entorn conegut de les persones i ajudar-les a  
planificar els horaris.

3 Estimular les funcions cognitives.

4 Adaptacions físiques de l’entorn. 

5 Promoure activitats proactives per desenvolupar hàbits salu-
dables

6 Disseny d’un programa orientat a la promoció de la salut i  
prevenció de la malaltia.7 Aprofitament dels recursos comu-
nitaris del barri per a mantenir la freqüència de les relacions 
socials.

8 Manteniment de l’autonomia i l’autodeterminació, promo-
vent la seva participació en tot aquest procés i escoltant el que 
volen i necessiten. 

Obertura d’espais d’intimitat a les pròpies habitacions de 
les persones que hi viuen a les llars per tal de garantir la possibi-
litat d’exercir lliurement l’afectivitat i la sexualitat. L'expressió de 
l'afectivitat i la sexualitat de les persones que viuen en residencies 
es un tema important que cal fer emergir. És cabdal perquè és 
una qüestió que afecta directament la dignitat, la igualtat, la lli-
bertat, la intimitat, el lliure desenvolupament de la personalitat i 
la felicitat. 

Hem volgut dotar d'eines als professionals per fer una detecció 
acurada de possibles situacions d'abús i fer l’acompanyament a les 
persones de les nostres llars que decideixin lliurement tenir  
relacions sexoafectives. 

I també proporcionar una educació afectiva i sexual per que  
puguin disposar d'eines per discernir què està bé i què no i  
detectar situacions d'abus. 

Hem elaborat un ideari de bones pràctiques que recull el dret a 
la intimitat de les persones i les condicions necessàries per a tenir 
espais d'intimitat plens, sans i lliures  de conductes sexualment 
inadequades dins de les nostres llars.

PERSONES 2017

PERSONES 2018
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Transició dels models d’intervenció: 
Del PEI (projecte educatiu individualitzat) a 
la Planificació Centrada en la persona. For-
mació dels educadors de les llars residencia 
en PCP per a fer l’acompanyament de les 
persones per a que trobin els seus objectius, 
les activitats i els recursos recursos veritable-
ment significatius a les seves vides. Aquesta 
formació que s’ha iniciat al 2018 tindrà con-
tinuïtat l’any 2019 en el que es supervisarà la 
implementació d’aquest model.

Viatge a l’estiu de 5 dies. Durant el 2018 
es va poder tornar a introduir la possibilitat 
de vacances per a les persones que viuen a 
les llars residencia. Amb les dificultats eco-
nòmiques que tots ell pateixen resulta dificil 
que puguin accedir a un lleure organitzat de 
varios dies durant l’estiu.  Van ser unes bo-
nes vacances a Tossa de Mar i Lloret de Mar 
(ambient més relaxat pels més grans i una 
mica més mogut pels joves). Tots van gaudir 
de bons moments, convivencia fora de la llar 
i desconexió.

Projecte Apropa Cultura, que ofereix 
un ampli ventall d’espectacles i activitats 
culturals a preus accessibles per a persones 
en risc d’exclusió social o amb discapacitat. 
Aquest projecte agrupa teatres, auditoris, 
festivals, espais singulars i museus de Ca-
talunya que cedeixen una part de les seves 
localitats a un preu reduït. A través de la 
seva participació els educadors del progra-
ma de Suport a l’autonomia a la pròpia llar 
afavoreix la trobada amb altres persones i 
fomenta la sociabilitat de les persones ate-
ses des dels diferents recursos d’habitatge.

Nuria Fonoll  
(llar amb suport) 

“Visc en el meu propi pis des de fa 3 anys i 
mig, i tot i que recordo aquell día amb molts 
nervis i pors a no ensortir-me la veritat es 
que amb el temps, mirant enrere, veig que 
m'he n'he ensortit amb l'ajut d'Acidh, amb 
l'ajut del programa de support a l'autonomia 
a la pròpia llar i també amb els veins que 
m'ajuden. Ara sé que aquesta és casa meva i 
on viuré la major part de la meva vida.

Merci!”

Vanesa Matas  
(llar residència) 
Me siento muy bien en este piso porque se 
hacen salidas, vamos a conciertos y de viaje 
a Blanes. Los educadores son muy atentos. Si 
los necesitas estan para ayudarte en todo lo 
que pueden.

Gracias a los educadores y a mi misma he 
hecho muchos cambios buenos.
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formem-inserim 
Empoderem les persones, dotant-les de  
competències bàsiques, tècniques i transversals, i 
cerquem la col·laboració del teixit empresarial.  
El treball és un dret de tots en una societat  
responsable.

Agència de col·locació 

SOI Servei Ocupacional 
pa_pep i manipulats 

CET Centre especial de treball
Bugaderia i Catering
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Som una agència de col·locació acreditada per la  
Generalitat de Catalunya.

Oferim un servei d’inserció de qualitat, aconseguint resultats 
que ens impulsen a continuar treballant, preparant les persones 
per a l’accés al mercat laboral ordinari i sensibilitzant les empreses 
per a que s’atreveixin a incorporar persones amb d’altres  
capacitats als seus equips. 

Fem accions d’orientació, acompanyament i formació per  
a millorar l’ocupabilitat de les persones que volen treballar al  
mercat laboral ordinari, prospecció i sensibilització a les empreses 
per a aconseguir llocs de treball adaptats, i acompanyament a les 
persones inserides mitjançant el treball amb suport en el propi  
lloc de treball.

Cada persona participant al servei d’inserció té una tècnica  
de referència que l’acompanya i orienta en tot el procés de 
recerca de feina, facilitant-li eines a través de les tutories  
individuals i els mòduls formatius grupals (competències clau, 
anàlisi de l’ocupabilitat, recerca de feina, informàtica i noves 
tecnologies i formació en competències transversals), i rep el 
seguiment individualitzat en el lloc de treball un cop 
s’incorpora a l’empresa, mitjançant el treball amb suport.

Creiem que el treball és un dret i, a més a més, 
facilita la inclusió social i el benestar personal 
de qualsevol ésser humà.

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) Servei prelaboral 
d’atenció diürna.  
Adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual (18-65 anys). 
Activitats d’ajustament personal i social. Activitats prelaborals. 
Elaborem articles amb paper artesanal (pa_pe) i realitzem tasques 
de manipulats. 

Centre Especial de Treball (CET)  
Servei productiu sense afany de lucre que té com objectiu la cre-
ació i el manteniment de llocs de feina per a persones amb disca-
pacitat. Ambdos serveis a disposició del públic en general: 

Bugaderia
1 S’ha potenciat amb la contractació d’una directora.
2 Impuls amb un equip d’assessores d’empresa i voluntaris  
de suport  tècnic i de manteniment.
3 Incorporació de suport per la gestió i comercialització.. 
4 Donació de rentadora i assecadora per part de l’empresa 
Carbonell:
5 Donació de material pel CET de l’empresa SAT.
6 Inversió en personal i maquinària.
Repte 2019: 
Cercar nou perfil de clients i optimitzar l’organització del treball
Apropar-se a noves tendències: Sabó ecològic etc….

12 Treballadors/es
39 Clients
Facturació: 327.005€
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Catering 

1 S’ha donat continuïtat als serveis ja 
consolidats, intentant conservar la qua-
litat del servei.

2 S’han incorporat nous clients fent 
servir la pàgina web i les xarxes socials.

3 S’està treballant l’organització interna 
per ser més eficients. 

4 Treballadors/es 
77 Clients 
Facturació: 215.403,03 €
Altres Neteja i Manipulats 
2 Clients 
Facturació: 3.854,58 €

Impactes 2018
Formació contínua per tots els treba-
lladors a través del procés metologògic 
de la “Introducció a la cultura del treball”, 
basada en cinc grans apartats: ordre, orga-
nització interna, tolerància a la frustració 
en el procés d’aprenentatge, la innovació, 
la corresposnabilitat.

Millora dels equips i eines de treball.

Millora en el protocol de prevenció de 
riscos laborals.

Milllora del clima laboral.

Refinició del nitxo de mercat i actualit-
zació de tarifes per ser més competitus.

Cristina Herrero 
Notaria Rubies Tarragona 
Hem après empatía, anem més en compte 
a l’hora d’expressar-nos i més poc a poc 
a l’hora d’explicar les feines. Trobar eines 
per fer més fàcil les seves tasques i poder 
comptar amb ella (plantilles de correu, or-
togràfiques, numeració) i sobretot veure la 
sinceritat i anar de cara. Riem molt amb ella 
per la seva sinceritat.   

Hem crescut en tolerància i camaraderia 
entre els companys i no discriminar a les 
persones per a la seva condició.

Per les qualitats de Judit no ha estat molt 
necessari el treball amb suport de l’acidH, 
però si que hem vist que individualment li 
ha anat molt bé i li ha donat molta tranquil-
litat, tant a la Judit com a nosaltres també 
ens ha fet estar més tranquils tenir-la per 
poder preguntar qualsevol dubte.  

Recomanaria als empresaris donar l’opor-
tunitat, igual que es dona a una persona 
sense IL, et pot sorprendre molt gratament,  
per la seva responsabilitat i lsuperació.

Quan aprenen una tasca la fan molt a cons-
ciència i tenen ganes de treballar i demos-
trar la seva validesa.

Judit Seculi
Auxiliar administrativa 
Trabajo en la notaría. Mis tareas son archi-
var, introducir documentos en el ordenador 
de los clientes y también hago pólizas. La 
relación con mis compañeros es buena me 
ayudan cuando lo necesito. 

Recuerdo que me ayudaron mucho a  la 
hora de buscar trabajo. Les agradezco el 
apoyo que he tenido. Me van orientar molt 
bé. 

Con la experiencia que tenia y la ayuda a 
conseguir el Trabajo.

El proceso fue muy Bueno 

me adapto muy bien al puesto Trabajo.

Molt bé, porque va muy bien el soporte de 
acidH en mi trabajo  y te puede ayudar.

El Trabajo te aporta ganas de trabajar, 
aprender día a día, ayudar a los compañe-
ros si los necesitan etc...
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divertim
Formació i lleure a través de tallers setmanals i  
sortides; activitats d’oci els dissabtes  
per la tarda.

El club Social  
Can Gelabert – acidH

El “Club Divertiment “ 
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Els nostres objectius
•Espai on els usuaris es poden relacionar i divertir-se  
Caps de setmana, sortides d éstiu...

•Fomenta la iniciativa respecte a les activitats lúdiques 
i facilita els coneixements sobre la xarxa de recursos i 
ofertes d’oci de la ciutat de Barcelona. 
Visites culturals, espectacle, cinema, musicals, discoteca. Pati-
natge sobre gel, bolera, karaoke. Sortides de tot un dia. 

Oferim dos serveis diferenciats:
El club Social Can Gelabert – acidH
Formació i lleure a través de tallers setmanals que es realitzen en 
horari de matí i tarda. L’objectiu és oferir educació i lleure,  
promoure l’autonomia personal i fomentar la participació i  
l’intercanvi social. 

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

•Tallers d’autoestima i millora personal: comunicació, re-
laxació, meditació, gestió de les emocions, estratègies d’apre-
nentatge, xerrades, col·loquis, taules rodones.

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

Proporciona un espai-temps on es relacionen entre iguals,  
comparteixen inquietuds i aprenen a gestionar i planificar el seu 
temps de lleure. Promovem la iniciativa perquè decideixin algunes 
de les activitats i procurem estimular l’autoestima i l’autoavaluació 
a partir dels principis de maduresa i de responsabilitat.

Impactes del 2018
El Voluntariat Sense Límits, és un projecte creat per promoure 
el voluntariat per a persones amb IL en el que oferir una ocupació 
i l’oportunitat d’aprendre un ofici. Volem incrementar la seva inte-
gració en la societat en un entorn normalitzat, sentint-se més útil i 
crear-se una imatge personal més positiva. 

· Participació de 15 voluntaris.  
· Gats de Gràcia, tenint cura de les colònies de gats, adeqüació 
de sales i espais per esdeveniments 
· Cavalcada de reis amb l’Associació de Carteres Reials i en el 
muntatge de festivitats com les festes de Sant Medir.  
· Amics de la Gent Gran i residències de la tercera edat. 

Pel bon funcionament i continuitat del projecte s’ha fet seguiment i 
donat suport durant tot el procès al voluntariat i les entitats que els 
han acollit. Hem fet reunions i sessions formatives als treballadors/
es que han acollit als voluntaris i als voluntaris per adquirir habilitats 
i donar-los confiança per desenvolupar la tasca correctament.

Creació d’un receptari de cuina adaptat, arrel de les receptes 
realitzades amb els usuaris al taller de cuina, hem creat un recull de 
receptes senzilles, originals i saludables perquè puguin fer-les a casa 
i perdre-li la por als fogons. S’ha il·lustrat el procediment a seguir 
amb fotografies fetes durant el taller per fer la recepta pas a pas. 
Han estat protagonistes i portaran a terme tot el procés de creació. 
Es vol fer extensiu a tothom que li pugui ser d’utilitat, com a les llars 
d’entrenament on s’inicien en el seu procés d’autonomia. 

Aliança amb la Fundació Best Buddies, que és una organització 
que treballa amb voluntariat de diverses edats i professions i  
estableixen amistat amb persones amb discapacitat. 9 dels nostres 
usuaris han establert relacions d’amistat amb el voluntariat de  
l’organització. La intenció es cobrir de forma conjunta un major 
ventall de necessitats dels nostres usuaris i oferir-los totes les  
possibilitats que estiguin al nostre abast per incrementar i reforçar 
el seu entorn social. A través d’aquests vincles es poden desenvo-
lupar altres habilitats socials posant-les en pràctica, com l’empatia, 
participar més activament en la societat, satisfer necessitats que de 
vegades no poden cobrir en altres àmbits, més autoestima...

Incorporació de taller de cuina en horari de matí, els nos-
tres usuaris del matí ens han demanat impartir un taller de cuina 
mensual. Degut a l’elevat nombre de participants (25 persones), 
algunes sessions les hem fet en format “masterclass”. Explicació 
de la recepta conjuntament i de forma rotativa els alumnes han 
participat realitzant un pas de la recepta davant dels companys. 
Quan la recepta ho ha permès, cadascú l’ha fet tot el procés. 

Una part del taller l’hem dedicat a aspectes teòrics del mon de la 
cuina: consells, conceptes, teoria dels aliments, normes de con-
ducta, parar taula, etc.
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Incorporació d’un taller d’Hàbits salu-
dables i seguiment personalitzat, a càr-
rec de la Metge de família Teresa Genover.

Un dels aspectes que ens ocupen i preocu-
pen del nostre col·lectiu és l’adquisició d’hà-
bits saludables en el seu dia a dia. Ens hem 
centrat en l’alimentació i la higiene personal 
donant pautes clares així com la realització 
d’activitats pràctiques. Els tallers s’han com-
plementat amb un seguiment personalitzat 
en el qual la doctora ha près nota de diver-
sos barems com el pes, la talla i la pressió 
per incentivar una millora en els seus hàbits.

Teràpia amb gossos,  travès de la asso-
ciació Petjades hem realitzat tallers mo-
nogràfics amb gossos al nostre centre. Les 
activitats realitzades han sigut molt variades 
i hi han participat tots els usuaris del matí. 
La teràpia amb gossos aporta molts bene-
ficis a la persona tant en l’àmbit emocional 
i cognitiu com físic. Hem treballat aspectes 
com l’atenció, la memòria, la relació afectiva 
entre la persona i l’animal. El gos ajuda a 
establir vincles i també per suposat fomenta 
el moviment.

Julian Zurita (28) 
Treballador Espai social
“El 2015 vaig fer unes pràctiques i en acabar 
es va alliberar una plaça i vaig poder entrar.

Vaig conèixer l’Espai Social Can Gelabert 
- acidH a través d’uns projectes que té la 
Fundació Can Gelabert a Alemanya, on la 
meva mare va fer uns tallers amb Hispasante 
(una altra fundació que col·laborava en aquell 
projecte). Buscant pràctiques pel postgrau 
d’Educació Emocional, em vaig posar en 
contacte amb acidH i vaig realitzar uns tallers 
de música i educació emocional, treballant a 
través de la música les principals emocions.

Vaig estudiar Antropologia Social i Cultural 
i en acabar la carrera em vaig voler enfocar 
més cap a l’àmbit del treball social. 

El que més m’agrada de l’Espai Social és que 
el meu treball es resumeix en tenir relacions 
humanes i en donar i rebre amor. He après 
molt de tots i valoro molt tenir una feina 
que consisteixi en ajudar a persones que ho 
necessiten, ser mes comprensiu, pacient i 
empàtic amb els altres, així com adonar-me 
que de tot i de tots es pot aprendre. M’agra-
da l’ambient de treball que hi ha i l’espai que 
té cadascun per a ser ell mateix.”

Sergi Lora (50) 
Usuari Espai Social
“Vinc gairebé des que va obrir, vaig ser dels 
primers. El vaig conèixer per la meva psicòlo-
ga. M’avorria a casa i necessitava fer alguna 
cosa. Em va dir que hi havia un centre en el 
qual feien activitats de lleure, sortides i coses 
així. L’escola de acidH ja la coneixia perquè 
havia anat alguna vegada al cau. Em venia de 
gust venir per conèixer gent nova i em va ser 
fàcil connectar. 

Vinc per aprendre més coses a nivell perso-
nal, relacionar-me, anar a llocs i fer activitats. 
Abans passava molt temps a casa, ara he 
après més coses i estic més animat. 

En general m’agrada tot, informàtica, l’edició 
de vídeo, crear pàgines web... Cuina perquè 
a vegades em faig el dinar jo a casa, el dibuix 
i la fotografía, conèixer a gent, tots em conei-
xen i m’ajuden en el que necessito...

He après sobre mi, sobre el meu cos, rela-
xar-me més... m’he adonat que a vegades sóc 
rebel i he d’aprendre a aguantar, ser menys 
impulsiu. M’ha ajudat a tenir més experiència, 
em permet ajudar i ensenyar el que sé. Abans 
no sentia que pogués aportar res enlloc, em 
sentia desmotivat, en canvi si veig que es 
porten bé amb mi després ho retorno.”
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La recerca és una part clau del procés  
de generació de coneixement.
A l’acidH tenim el repte de convertir en coneixement tota l’experi-
ència acumulada des de la seva fundació, l’any 1994.

Per aquest motiu, l’Àrea de Recerca i Innovació té per missió 
ajudar a fer més visible al col·lectiu de persones amb IL gràcies a 
la generació de dades, publicació de resultats, models i aprenen-
tatges que puguin ser utilitzats per tota la comunitat científica i 
socio-educativa per millorar la vida de les persones.

L’ equip de l’Àrea de Recerca i Innovació està format per 
professionals, assalariats i voluntaris, de diversos sectors 
i d’edats i perfils força diferents.

Com a personal voluntari han treballat:

Com director de l’àrea,  el Sr. Daniel Rosselló Jiménez (Llicenciat i 
Màster en Administració i Direcció d’Empreses, 

La Dra. Teresa Genover Llimona  
(Metgessa Especialista en Medicina de Família), 

Dra. Susan Judas Abellán  
(Metge Resident de Medicina de Família), la Sra. Lidia Pérez López 
(Psicòloga – Study Coordinator)

Sra. Nekane Balcells Picaza  
(Estudiant de Biotecnologia – Data entry)

Impactes 2018

S’ha treballat en línies de recerca sobre Epidemiologia i 
etiologia de la IL

Salut, qualitat de vida i hàbits saludables en persones amb 
IL i Habitatge i Innovació en Treball Social.

El VHIR i acidH van signar, el mes d’octubre, un conveni de col-
laboració per a impulsar la recerca en l’àmbit de la intel·ligència 
límit i millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones

Fem Recerca i  
Innovació Social 
Investiguem en tots els vessants de la IL per  
generar coneixement i aportar noves solucions  
al col·lectiu.
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Avui dia la comunicació és una eina estratègica fonamental dins 
de qualsevol organització. Per això, per gestionar-la correctament 
i de forma eficaç, l’acidH des del 2016, ha anat incorporant eines i 
recursos personals per poder fer camí cap a crear el seu propi De-
partament. El que suposa un pas important per garantir l’eficiència 
global de les organitzacions i un símptoma clar de sostenibilitat.

Com que és un element estratègic de qualsevol organització, de la 
mateixa manera que altres com els Recursos Humans o la Gestió 
Financera, també se’l relaciona amb aportacions d’un altre tipus:

• Maneja la informació i la transforma en missatges clars 
i directes. No només val amb identificar la informació que cir-
cumda la tasca d’una organització; cal acotar-, definir-la, transfor-
mar-la i usar-la per aconseguir objectius o metes específiques. 

• Protegeix, maneja i gestiona la identitat corporativa, així 
com la seva personalitat. Ens de transmetre tots els missatges 
que s’emetin a nom de l’organització i, per tant, ho ha de fer en 
funció dels valors corporatius, la missió i la visió, el públic objectiu 
i la necessitat que cada context mereixi.

• Gestiona les bases de dades que són útils per a l’activitat 
informativa i comercial. ( en procés )

• Estandarditza tots els processos comunicatius que es 
generen a l’interior de l’organització. Establint canals i proce-
diments perquè la informació flueixi de manera uniforme i eficaç en 
cada context i evitant que la comunicació no oficial s’apropiï d’es-
pais o zones buides.

Gestió interna i externa

El nostre principal compromís és generar un tipus de comunicació 
capaç de transmetre en tots els nivells una visió compartida i la 
missió, els valors i els objectius principals de l’acidH. 

Interna. Major identificació dels treballadors/es, sòcies i familiars 
amb l’acidH. Cohesió dels valors que formen part del nostre ADN 
com organització. 

Externa. Visualitzar de forma clara el col·letiu a les entitats col-
laboradores, administració / empresa i a la societat en general, per 
provocar un canvi en la mirada i fer un pas cap a la seva integració.

Impactes 2018
Producció dels elements gràfics necessaris per a les 6 àrees.

Creació de les campanyes de promoció de les àrees

Campanyes generals de captació: Nadal i Estiu

Sopar Solidari Monestir de Pedralbes

4a Jornada Vall Hebron

Festa Superheroines

Aparicions en mitjans de comunicació  
Premsa 15 | Ràdio 3 | TV 9

La VanguardiaARA. Social El Periódico
ARA. Criatures
El Periódico
L’Independent
L’Actual Castellar Vallès
Xarxanet
RàdioGràcia
Ràdio St Feliu
TV3
Betevé
La Nit dels Savis. TV Terrassa
RTVE.España Directo
RTVE. Notícias

Xarxes Socials

Twitter +315 total 695  Publicacions totals 1.190

Facebook +221 total 1.007

Instagram +171 total 1.166 Publicacions totals  510

Web    

Cerques al web com a concepte general  10.831 (51,46 %)

Cerques directes acidH 5.106 (24,26 %)

Des de les Xarxes Socials 513 (2,44 %)

Cerques fetes per usuaris coneguts 19.810

Cerques fetes per usuaris nous 19.679

Comuniquem
Visualitzem el col·lectiu de les persones amb IL, 
els projectes i els serveis de les diferents àrees de 
l’acidH. 
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contactar
Carrer Siracusa 53 
08012 Barcelona 
932 859 977 

acidh@acidh.org  
www.acidh.org


