
Repartim amb Gràcia

Moltes de les persones que han passat per aquest 
projecte afirmen no sentir-se persones “normals”, 
la qual cosa els genera un complex enorme con-
tra el qual intentem lluitar diàriament.

Per aquest i altres motius considerem que aquest 
projecte una gran oportunitat per a les persones 
amb aquest tipus de discapacitat, enfocant-nos 
en les seves capacitats!!

Malauradament tot té un cost i ara ens trobem 
amb la necessitat de trobar suport econòmic per 
seguir endavant amb el projecte. Durant aquests 
2 anys 12 persones han pogut canviar les seves 
vides i modificar la imatge del col·lectiu i de les 
entitats que els donen suport. Per les persones 
que s’han relacionat amb elles i ells també ha su-
posat un reconeixement del que poden ser capa-
ces i no volem deixar de fer-ho.

Us fem una crida, al barri, a les empreses, entitats 
i veïns i veïnes de Gràcia per donar-nos suport i 
fer que persones vulnerables com aquestes tin-
guin una oportunitat d’inserció que serà sempre 
un benefici per a tothom, una inversió de futur. 

Per a més informació siusplau contacteu amb 
nosaltres via telèfon 93 285 99 77, a la seu de 
l’acidH al carrer Siracusa 53 o entreu al nostre 
web i veieu tot el que fem per aquestes perso-
nes i el nostre col·lectiu de més de 700 persones.

Des que comencem al novembre de 2017 i gràci-
es a la col·laboració de la Fundació Can Gelabert, 
Acidh i L’independent de Gràcia hem pogut dur a 
terme aquest projecte durant ja dos anys, gene·
rant una plataforma per a impulsar a aquest col·
lectiu amb moltes dificultats per a trobar treball, 
exclòs i estigmatitzat socialment.

En “Repartim amb Gracia” ens encarreguem de 
lliurar el diari a totes les persones sòcies tots de 
la publicació en el barri de Gràcia a través de tres 
repartidors/es, donant un servei personalitzat i a 
domicili a tothom.

Actualment l’equip de repartidors està format per 
Cristina, Aleix i la Cris, els qui no ho reparteixen 
sols, tenen sempre al seu costat els seu referent 
en Julián. Cada divendres al matí es troben a la 
seu de l’acidH i fan el repartiment.

A més de generar un servei a domicili i donar cre-
ar tres llocs de treball per aquestes persones amb 
Intel·ligència Límit (IL) també serveix com forma-
ció laboral, on adquireixen varies competències 
com treballar de cara al públic, responsabilitzar-
se d’unes tasques concretes, aprendre a orientar-
se al barri i a la ciuta i al cap i a la fi aprendre la 
disciplina que suposa qualsevol treball.

Aquesta experiència els pot donar més possibili·
tats per a trobar feina de cara al futur, així com apo-
derar-los, donar-los seguretat i que se sentin accep-
tats socialment, que és vital per a aquest col·lectiu.

Aquest projecte en col·laboració amb Can Gelabert 
i el diari l’Independent de Gràcia ha donat treball 
i formació a 12 usuaris amb Intel·ligència Límit.
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Les 12 persones que hi han participat són:
Yeray, Alejandro, Cristina, Oscar, Mireia, Narcisa, 
Mar, Arturo, David, Jennifer, Cristina A i Aleix.


