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acidH l’entitat  
L’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà som una entitat social amb seu al 

barri de Gràcia de Barcelona declarada d’utilitat pública amb prop de 25 anys d’experiència al 

servei de les persones amb Intel·ligència Límit (IL) i discapacitats intel·lectuals lleus.  

 

L’entitat disposa d’aquest registres i reconeixement: 

 Escola de Vida Montserrat:  registre de centre docent núm. 
08059226 de la Generalitat 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 

 Disposem de la  certificació  ISO: UNE-EN ISO 9001 des del 
2008. 

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

 La Medalla d’honor de la ciutat de Barcelona  l’any 2009. 

 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 amb dades  
Millorar la qualitat de vida d’aquestes persones, oferint una atenció integral personalitzada, i 

aconseguir la seva plena integració, potenciant capacitats, drets, igualtat d’oportunitats i 

lluitant contra la seva exclusió social. Es tracta de persones que passen desapercebudes donat 

que no presenten trets físics evidents, la qual cosa els situa en situació d’alta vulnerabilitat i risc 

d’exclusió social. 

Més de 700 persones beneficiàries, un equip humà de 162 persones remunerades i titulades, 

membres de Junta i Patronat ,persones voluntàries, famílies i persones sòcies, conformen acidH 

i treballen per desenvolupar l´autonomia personal d´aquest col·lectiu. Som la única ONG de 

Catalunya que ofereix serveis específics i integrals a les persones amb IL. 
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NÚMERO DE PERSONES USUÀRIES PER SERVEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comparatiu del resultats comptables de 

l’acidH els darrers 4 anys, amb una mitjana  

d’increment aproximat d’ingressos del 6% 

cada any. 

 

Cada any, els comptes de l’acidH, són 

auditades per la firma Gonzalez & Cia 

Auditors i les podeu trobar a la web 

www.acidH.org.  

 

Els ingressos del 2019  de l’acidH provenen un 58% de fons públics(3.076.582€) i 42% de fons 

privats(2.029.200,64€).  

http://www.acidh.org/
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La junta directiva 

Les següents persones formen part de la junta directiva d’una 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.JaumeNonell Torras, Vocal i Sra.Mari Carmen Salinas Molina, Vocal. 

 

Les organitzacions amigues 

Les següents organitzacions, entitats  i institucions públiques i privades donen suport 

econòmicament, materialment i amb personal voluntari a les activitats i accions que 

desenvolupa l’acidH per millorar la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb intel·ligència 

límit. 
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Cicle Integrat de l’acidH.  
Som l’única entitat de discapacitat intel·lectual especialitzada amb les persones amb 

intel·ligència límit que disposem d’aquest cicle integral amb 10 serveis desenvolupats  per 

millorar l’atenció integral al nostre col·lectiu amb intel·ligència límit (IL) 

Eduquem, Cuidem, Acollim, Formem, Divertim, Protegim a  infants,  joves i adults. 
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El nostre col·lectiu (IL) amb dades 
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 i el 22% no tenen certificat de 
discapacitat. 
 
A Catalunya hi ha 42.000 persones amb discapacitat intel·lectual i aproximadament 10.000 
persones amb intel·ligència límit (no totes diagnosticades). 
 
Només 1 de cada 4 persones amb intel·ligència Límit (IL) pot accedir a un feina remunerada 
Només 1 de cada 6 persones amb intel·ligència Límit (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 

interpersonals, utilització dels 

recursos comunitaris, 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´entorn, 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´oferir  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. 

 

L’acidH disposa d’un comitè d’ètica, formada per professionals i experts,que vetlla pel bon 

funcionament del codi ètic de l’entitat i pel compliment del reglament de funcionament del 

codi ètic. (https://www.acidh.org/recursos/altres/) 
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Què fem per les persones amb IL/DI? 

Eduquem 
Serveis educatius 
dissenyats per 
potenciar les habilitats i 
oferir suports 
adequats. 
 

Escola Vida Montserrat Educació Secundària Obligatòria (ESO) Adaptada 

L´Escola de Vida Montserrat és un centre d´educació especial concertat amb el Departament 

d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  ubicat al barri de gràcia al carrer Siracusa núm. 

53 amb el registre de centre docent núm. 08059226 de la Generalitat de Catalunya. 

Pretén potenciar al màxim les capacitats intel·lectuals, emocionals i socials dels alumnes.  

Acull actualment a 83 alumnes i 21 professionals docents. Parteix d'una metodologia 

experiencial, dinàmica i constructivista, amb grups de 8 a 10 alumnes i amb el suport d'un equip 

docent especialitzat en didàctiques adequades als estils cognitius dels alumnes.  
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Serveis Complementaris:  

 Extraescolars: Bàsquet, Tennis taula, Teatre, Rodant i Acció, Anglès i Reforç escolar. 

Extraescolars oberts al barri.  

 Servei de menjador escolar.  

 Activitats complementàries en l'espai del migdia.  

 

 

 

 

Escola Adults 

L’escola està 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. Es tracta de 

projectes interdisciplinaris basats en 

l’aprenentatge significatiu i per tant, en 

l’aplicació de coneixements al seu 

entorn més proper. 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.  Activitat extraescolar: cuina i salut alimentària.   
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FORMACIÓ POST-OBLIGATÒRIA: FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 

 

Programes de formació i inserció (PFI): Dos anys 

 

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 administratius generals, i Auxiliar 

d’hoteleria, cuina i serveis de restauració 

 

Itineraris de Formació Específica (IFE): Quatre anys 
 
Auxiliar en vendes i atenció al públic ( centre pilot a Barcelona pel curs 2017 -2021) 

Només dues escoles han estat escollides, a Barcelona, com a prova pilot pel Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per fer aquesta prova durant 4 anys.  

 Amb aquesta nova proposta podem augmentar el període de formació professional dels 
nostres nois i noies dels 2 anys actuals a 4 anys, millorant el procés d'aprenentatge d'aquest 
col·lectiu i augmentat les possibilitats d'inserció laboral un cop finalitzat els estudis. 

Després de 4 anys de formació aquests nois i noies s'incorporen al programa d'orientació 
laboral de l'entitat.L'acidH és una agència de col·locació, acreditadaper la Generalitat de 
Catalunya que facilitaeines i acompanyament per tal que els joves i adults d'aquest col·lectiu 
trobin una feina al mercat laboral ordinari. 
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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. 
Existeix una gran demanda, per part de les famílies/tutors/institucions de poder disposar 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 integrades en la comunitat, on acollim més de 30 

persones. 

 Disposem de 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’entrenament per persones amb IL 
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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 
discapacitat intel·lectual lleu que presentin dificultats o trastorns susceptibles d’atenció 
terapèutica.  

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.  



  

P à g i n a 13 | 17 

 

Siracusa, 53 
08012 Barcelona 
T 93 285 99 77 I F 93 285 99 78 
acidh@acidh.org I www.acidh.org 

 

 
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 assessorament, grup de suport familiar “el café dels Dilluns”, i l’escola de pares.  

 Formació Interna reciclatge professional dels treballadors 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. 
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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. 

 

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 per· 
sones 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’acom· 
panya 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 
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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 cops’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. 
 
Disposem d’altres serveis: 
 

 Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) Servei prelaboral d’atenció diürna. Adreçat a per-

sones 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 creació i el manteniment de llocs de feina per a persones amb discapacitat. 

Ambdos serveis a disposició del públic en general: Bugaderia industrial “Blanc” Servei de 

Catering“Shuup”. 
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Divertim 
Formació i lleure a través de tallers setmanals i sortides; 

activitats d’oci els dissabtes per la tarda. 
 
Disposa de dos serveis diferenciats: 

 Espai 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, promoure l’autonomia personal i 

fomentar la participació i l’intercanvi social.  

 

Tallers d’oci (pintura, 

vídeo fòrum, música, foto-

grafia), 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, relaxació, 
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meditació, gestió de les emocions, estratègies d’aprenentatge, xerrades, col·loquis, 

taules rodones. 

  

“Club Divertiment acidH” 

Gestiona i planifica el temps de lleure dels adolescents i 
adults.  
 

OBJECTIUS: 
 

 Proporciona un espai on els usuaris puguin relacionar-se i divertir-se ( caps de setmana, 

sortides d´estiu, etc ) 

 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. Patinatge sobre gel, bolera, 

karaoke. Sortides de tot un dia.  


