
Sostenibilitat social i  
econòmica 2020

ASSOCIACIÓ



698  
Usuaris/es
 144  
Professionals 
 68  
voluntaris/es
 365  
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Millorar la qualitat de vida 
de les persones amb  
Funcionament Intel·lectual 
Límit, oferint una atenció in-
tegral personalitzada.
Aconseguir la seva plena integració,  
potenciant capacitats, drets,  
igualtat d’oportunitats i treballant 
per la seva inclusió social plena.
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 l’única entitat social a Catalunya 
en oferir serveis específics i integrals 
a les persones amb FIL o DIL.
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als canvis
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El 2020 la pandèmia de la COVID_19 ens ha provocat can-
vis i ens ha obligat a modificar moltes de les estratègies.

Ha afectat la nostra salut física i psicològica, en l’àmbit 
familiar, social i laboral. Ens ha canviat la manera de viure, 
i com a organització ens ha obligat a adaptar les interven-
cions per prevenir i donar resposta a situacions complexes 
que afecten les persones usuàries de l’entitat.

El dol, l’aïllament, la pèrdua d’ingressos i la por han gene-
rat i agreujat els trastorns de salut mental. Les persones 
amb Funcionament Intel·lectual Límit (FIL) i Discapacitat 
intel·lectual lleu (DIL) són més vulnerables a l’hora d’afron-
tar situacions diferents i adaptar-se als canvis necessaris.

Hem dissenyat i aplicat noves estratègies en diferents ac-
tivitats adaptades per poder prevenir i afrontar situacions-
complexes generades per la pandèmia.

L’adquisició de competències digitals de l’alumnat i del 
professorat, la formació i les reunions telemàtiques de 
les persones professionals, les teràpies en línia i els tallers 
d’estiu en format virtual són alguns exemples de les pro-
postes transversals i innovadores, que malgrat la pandèmia 
COVID-19, s’han desenvolupat, conjuntament amb les 
activitats ordinàries que ja desenvolupem en el dia a dia, 
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida del col·lectiu i 
adaptar-nos a un nou entorn.

El rol de les persones voluntàries a l’acidH ha estat un cop 
més fonamental, malgrat la pandèmia, per poder comple-
mentar les activitats dels diferents serveis, sobretot durant-
la segona meitat de l’any.

Des de la junta directiva reconeixem i volem agrair l’esforç, la 
vocació de servei i la predisposició de tots i totes les  
professionals de l’acidH que han hagut de treballar en  
situacions complicades i en l’inici de la pandèmia amb certes 
dificultats per aconseguir el material necessari.
 

Gràcies pel vostre compromís! 
Junta directiva de l’acidH
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ingressos 2020

despeses 2020

Donacions i altres ingressos 412.870,55

Ingressos periodics 516.581,46

Prestació de serveis 279.422,82

Altres 299.251,14

Subvencions privades 5.808,24

Subvencions govern autonòmic 2.811.811,52

Subvencions administració del estat  102.384,73

Subvencions ens locals 152.716,96

TOTAL 4.580.847,42

Compres 204.331,02

Personal 3.590.214,80

Lloguers 185.542,18

Reparacions i conservació 56.075,37

Serveis profesionals 195.714,09

Assegurances 13.465,20

Serveis bancaris 4.945,14

Subministraments 84.946,55

Altres serveis 135.954,48

Tributs + iva no deduible 74.302,03

Ajuts monetaris 20.593,61

Despesa financera 23.433,02

Amortitzacions 94.684,87

TOTAL 4.684.202,36

Els ingressos del 2020 

66% de fons públics  
(3.114.252€) 

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

34% de fons privats  
(1.467.092€)

Dades auditades per la firma  
Gonzalez & Cia Auditors i  
les podeu trobar al nostre web. FONS PRIVATS FONS PÚBLICS

34%

66%

RESULTAT COMPTABLE

5.000.000 €

4.000.000 €

3.000.000 €

2.000.000 €

1.000.000 €

202020192018

4.564.430,00 € 5.177.083,24 € 4.365.739,41 €

4.590.187,18 € 5.106.097,07 € 4.396.925,69 €

DESPESA

INGRESSOS

els comptes clars
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la junta 
directiva
Participa de forma voluntària i exe-
cutiva, gestionant l’estratègia políti-
ca i supervisant la gestió operativa 
de l’organització:
Dr. Ferran Morell i Brotad 
Presidència  
Ismael Adell i Hierro 
Vice-presidència 
Lluís Ezequiel Pedrerol i Durall 
Secretaria 
Pius Camprubí i Jamila 
Tresoreria 
 
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 
Ma Carmen Salinas Molina

l’equip  
directiu
Eduard Ballester  
Gerència 

Judith Reig 
Educativa

Gemma Parcerisa 
Psicosocial

Elena Godoy 
Habitatge

Neus Palos 
Laboral

Lorena Guasch 
Lleure

Rocio Elvira 
CET Bugaderia

Montse Tarragona 
Econòmica

Eva Anguera 
Comunicació + Fundraising

Daniel Rosselló 
Recerca + Innovació

Distincions 

Les entitats ACIDH i ATRA han 
guanyat el premi a la millor acció 
en defensa de la sostenibilitat i 
el medi ambient per la seva gestió 
de l’hort urbà de La Fontana del 
projecte #HortAlTerrat de l’Institut 
Municipal de Persones amb Disca-
pacitat.
El Districte de Gràcia va lliurar els 
XXV Premis Vila de Gràcia 2019 
el passat 23 de març del 2021 al 
Centre Artesà Tradicionàrius.

Entitat social amb seu al barri de  
Gràcia de Barcelona declarada  
d’utilitat pública.

Escola de Vida Montserrat: Centre docent 
08059226 de la Generalitat de Catalunya.

Associacions del Dept de Justícia: 15.324

CET Dept de Benestar Social i Família: 
T00168

Entitat d’Utilitat Pública: JUS/2564/2009

Núm. de registre 1617  
Direcció General de Joventut

Entitat esportiva A00965 
Consell Català de l’Esport

Certificació  ISO: UNE-EN ISO 9001, 2008.

l’equip
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les 
organit-
zacions 
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  
Funcionament Intel·lectual Límit (FIL) o 
Discapacitat Intel·lectual LLeu (DIL)

gràcies!

membre de
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el cicle 
Integral 

10 serveis desenvolupats per 
millorar l’atenció al col·lectiu. 
Eduquem, Cuidem, Acollim, Formem,  
Divertim i Protegim la infància, la joventut 
i a les persones adultes i grans.

recerca i  
innovació social

tutela
oci
espai social i 
club divertiment

psicologia i  
logopèdia

habitatgeinserció laboral

SOI 
taller ocupacional

educació 
post-obligatòria  
PFI-IFE i Escola d’adults

educació  
obligatòria 
ESO

El nostre 
“cicle de vida 

integral” 

698
persones 

usuàries  
directes

CET 
bugaderia i 
catering

extraescolars i  
activitats esportives
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les dades del  
col·lectiu

Les persones amb FIL son aquelles que les seves capacitats 
intel·lectuals es troben just per sota de les que la OMS  
considera “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 ĺ entorn,  
resultant necessari ajustar els suports a cada persona  
en particular. 

1 de cada 4 persones amb FIL  
pot accedir a una feina remunerada........................
1 de cada 6 persones amb FIL  

pot accedir a un habitatge  
de més autonomia i  

vida més independent.

1 de cada 3 famílies  
a Catalunya té una persona amb  

algun tipus de discapacitat al seu càrrec. 

INTEL·LIGÈNCIA LÍMITDISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

PERSONES AMB DISCAPACITAT

70.000

300.000
57%   

homes 
43% 

dones

PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I 
INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT A ESPANYA

FUNCIONAMENT INTEL·LECTUAL LÍMIT NO DIAGNOSTICADES

INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT DIAGNOSTICADES

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

7.000

3.000

42.000

PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I 
INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT A CATALUNYA

78% amb certificat
22% sense
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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 
oferir l’atenció que necessiten, i ho fem de la manera més àmplia 
possible, donant cobertura a totes les seves necessitats, des de la 
infantesa fins a la vellesa, durant tota la seva vida.

La Missió principal
Millorar la qualitat de vida de les persones amb FIL mitjançant una 
atenció integral, independentment de la seva etiologia i de si hi  
ha algun altre trastorn, per facilitar la seva plena integració social i 
laboral, mitjançant la prestació de serveis en 5 àrees d’intervenció 
social: educativa, laboral, habitatge, psicològica i d’oci. 

Els nostres objectius
•Visualitzar les persones amb FIL a la societat i sensibilitzar.
•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.

El 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
àrea educativa 

Serveis educatius dissenyats per potenciar  
les habilitats i oferir suports adequats.
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83

ESCOLA ESO TOTAL NOIES

72

39
33

PARTICIPANTS 2020 PARTICIPANTS 2019

NOIS MESTRES

44
39

2122

ESCOLA VIDA MONTSERRAT DE L’ESO

 
Escola Vida Montserrat
Centre d éducació especial concertat amb el Departament 
d´Educació de la Generalitat de Catalunya. Imparteix 
formació obligatòria, amb el programa d’ESO 
adaptada i formació postobligatòria (FP) amb dues 
modalitatsdiferents, els Programes de Formació i Inserció 
(PFI) iels Itineraris Formatius Específics (IFE).

Oferim els suports necessaris des de l’àmbit de 
l’educació, la formació bàsica, la formació professional i 
el desenvolupament personal per potenciar el camí cap 
a una sana autoestima, l’assoliment de les competències 
bàsiques i professionals, l’autogestió i la seva participació 
activa en el seu entorn i en la societat per que la inclusió 
social sigui una realitat.

 

Escola Vida Montserrat
Aquest any no cal dir quin ha estat l’impacte en qualsevol servei 
educatiu, social, de salut, econòmic,... La pandèmia, amb  totes 
les seves conseqüències, ha portat al món a buscar alternatives 
per continuar una roda que no pot parar. Encara que  pugui 
semblar contradictori amb el confinament que hem patit a nivell 
planetari, la roda no ha parat. Això si, hem hagut de buscar uns 
engranatges diferents  que han fet i encara fan possible el dia a 
dia,  o com a mínim alguna cosa semblant. 

L’escola va haver de reinventar-se. De modalitat presencial a tenir 
els alumnes en una pantalla canviant totalment el mètode d’en-
senyament. De les tutories orgàniques de guiatge i  d’acompa-
nyament a les tutories online d’acompanyament emocional sense 
poder acaronar a l’alumne en moments de fluixesa.

La utilització del drive, classroom i les trobades virtuals a través de 
la plataforma zoom i meet han estat el tronc de la nostra escola 
virtual i l’arrel ha estat l’acompanyament de l’alumnat a través de 
l’acció tutorial i el suport de les famílies.

Aquesta memòria també vol deixar palès l’agraïment a tot l’equip 
directiu, l’equip docent , a la psicòloga i a la treballadora social 
per la gran tasca educativa i d’acompanyament que han dut a 
terme durant aquests estranys, incerts, angoixants  i inacabables 
4 mesos. 

També volem agrair a totes les famílies el gran esforç que els hi 
ha suposat fer de pares i de mestres , alhora havien de continu-
ar teletreballant o treballant simultàniament. Aquets mesos ens 
han posat a prova a tothom amb més o menys grau però també 
n’hem tret bones coses, això no ho hem d’oblidar. 

Finalment l’evolució de la COVID-19 ens va deixar fer el tancament 
de curs de manera presencial , i els actes de graduació pels alum-
nes de final d’etapa. Van ser espais molt satisfactoris per l’alum-
nat, el professorat i les famílies. D’alguna alguna manera vàrem 
poder tancar el cercle d’aquest curs.
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Programa Educació Secundària 
Obligatòria ESO
75 alumnes, 9 grups i 6 cursos d’etapa. 

22 professionals (equip pedagògic)

1. Disseny del Pla d’Actuació i organització basat en les 
mesures de protecció enfront la COVID_19 

Estableix les bases organitzatives buscant l’equilibri entre la 
protecció de la salut del nostre alumnat, equip docent, perso-
nal de serveis administratius i generals, la correcta gestió de 
la pandèmia i els drets dels joves a una educació de qualitat i 
equitat. Una de les grans pèrdues ha estat deixar de treballar en 
projectes interescolars i l’ampliació de les relacions socials entre 
els nostre alumnat i els nostre alumnat amb alumnat d’altres 
centres i un dels guanys ha estat potenciar la competència  
digital dels alumnes i del professorat.

Ens hem confinat dues vegades, totes les mesures preses  
indicades en el Pla d’actuació han fet de l’escola un espai de 
segur pel baix índex de contagi registrat.

2. La competència digital: alumnat i professorat

Disposem de la plataforma virtual d’aprenentatge de Google 
Suite Education. 

• tot l’equip docent ha fet una formació amb eines Google per 
potenciar la competència digital i millorar l’aprenentatge de 
l’alumnat a traves de la plataforma virtual.

• el professorat ha format l’alumnat en les diferents eines del 
Google per potenciar la seva competència digital i millorar el 
seu aprenentatge a través d’altres metodologies.

3. Programa de Formació i Orientació entre els programes 
d’ESO i la FP. 

Per seguir creant cultura d’escola i buscar línies pedagògiques co-
munes, hem dissenyat un programa de “tastet” on l’alumnat de 
final d’etapa pot tenir una experiència pràctica dels Programes de 
FP de l’escola. La comissió responsable la formen mestres d’ESO 
de final d’etapa i de FP amb la col·laboració d’alumnat de la FP.

4. Pla de treball amb el nou equip de coordinació pedagògi-
ca del programa d’ESO per iniciar noves línies de treball

Tot canvi obre a noves oportunitats, aquest és l’objectiu que 
pretén el canvi de tot l’equip de coordinació pedagògica de 
l’ESO. Buscar la millora de la metodologia en l’ensenyament-
aprenentatge, revisió de models que necessiten una renovació, 
cerca de nous projectes pedagògics de relació amb l’entorn i 
establiment de noves aliances.

Orientació dels alumnes en finalitzar l’etapa
• 4/11 alumnes proposats per acreditar la titulació de 

Graduat en Secundària Obligatòria. Cursant el Cicle de 
Grau Mig pel que varen ser orientats.

• 1/11 orientat al Programa de Formació i Inserció sense 
adaptació.

• 2/11 orientats a Itinerari de Formació Específic (IFE). 
Una d’elles a la nostra escola de Formació Professional.

• 4/11 orientats a Programa de Formació i Inserció adap-
tat. 1 alumne segueix aquesta formació a la nostra escola.

Georgina Marès Busquets 
Mare d’en Bernat Canal,  
programa de l’ESO
Sóc mare d’un alumne de 4t d’Eso, en Bernat. 

El fet que el nostre fill estigui escolaritzat a l’escola Vida Montser-
rat ens ha permès com a pares i com alumne, gaudir d’una certa 
tranquil·litat ja que sabem que el nostre fill pot continuar els seus 
estudis sense la pressió i amb els recursos necessaris que l’escola 
ordinària no li pot oferir. 

Fills o filles, en edat adolescent com el nostre, necessiten certes 
atencions i cert temps per treure’s la secundària, fer-se com a per-
sones  i que  malgrat les seves diferències poden tenir un futur a la 
nostra societat. 

Escoles com aquestes ens fan falta. Ja que ajuden als alumnes a 
créixer i seguir els estudis fomentant una bona autoestima i sen-
tir-se partícips de la seva educació.

Gràcies per la vostra tasca i continueu fent-ho possible.
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L’Escola d’Adults
Volem incrementar la qualitat de vida de les persones 
ja adultes, oferint diferents nivells de formació a través 
de la metodologia del treball segons nivell cognitiu. 

Impartim Formació Instrumental i Bàsica sempre dirigida a 
l’autonomia en les activitats de la vida quotidiana. 

Entenem la formació de les persones adultes com el conjunt 
d’activitats educatives, cíviques, socials i formatives que ten-
deixen a desenvolupar el potencial humà de cadascú, ja que 
tenim en compte la globalitat de la persona i no tan sols els 
aspectes socialitzadors i de temps de lleure, afavorint així una 
formació integral que facilitarà la seva inclusió social.

COVID_19
• A causa de la pandèmia de la COVID-19, s’han hagut de crear 

grups de convivència estable i ha mancat la relació social entre 
els dos grups, especialment la Sortida de Cap de setmana i els 
sopars puntuals.   
 
Grups de Treball

• Definir els grups de treball segons el nivell cognitiu, potencia la 
comunicació entre iguals fomentant les relacions interpersonals, 
augmenta l’autonomia i l’autoestima, i des de l’escola, es vetlla 
per la satisfacció personal dels i les alumnes. 
 
Participació de l’alumnat

• Realitzar classes treballant matèries instrumentals i bàsiques ha 
augmentat la participació dels i les alumnes a l’aula, i ha afavorit 
la seva desinhibició davant el grup classe. 
 
Preparació Oposicions Generalitat

• El curs de preparació a les Oposicions subalternes de la Genera-
litat de Catalunya, per que les persones amb discapacitat intel-
lectual treballin a funció pública, ha tingut molt èxit amb un 
total de 48 participants.

33

ESCOLA ADULTS HOMES DONES MESTRES VOLUNTARIS

87

22

41

65 10

11

46

PARTICIPANTS 2020 PARTICIPANTS 2019

ESCOLA D’ADULTS
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Georgina Bellver (32)
“Vaig començar a l’escola quan tenia  
28 anys. 

M’agrada venir a les classes perquè aprenc 
moltíssim i tinc l’oportunitat de relacio-
nar-me amb els meus companys. Em sento 
molt còmoda amb tota la gent que formem 
l’escola d’adults, hi ha molt companyerisme.

El taller de manualitats m’encanta perquè 
per a mi, és un espai on puc desconnectar 
de la feina i de les preocupacions personals.   

Per a mi l’escola d’adults és ensenyament, 
amistat, cooperació i formar part d’un grup 
on podem comptar amb tots, companys i 
professores, perquè sempre estem dispo-
sats a ajudar-nos.”

 Itziar Arretxe (54)
“Aquest és el 17è any que vinc a l’escola 
d’adults. He viscut molts canvis en les classes 
i hem conegut molts professors i professores, 
però sempre m’han fet sentir com a casa.

El que més m’agrada és el taller de teatre 
terapèutic, fem activitats molt divertides amb 
els meus companys, i espero poder venir 
molts anys més. A més, des del primer dia 
que vaig venir hi hagut molt bon ambient i 
m’he sentit sempre molt bé. 

L’escola d’adults per a mi és una gran família. 

Vinc molt  contenta i estic molt feliç de  
formar part d’aquesta família. ”
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7

ANGLÉS BÀSQUET COLÒNIES FUTBOL HANDBOL HIP-HOP REFORÇ TEATRE VOLUNTARIS

5

44

0

63

47
49

9
12

19

26 27

7
3

17

2

11

58

PARTICIPANTS 2020 PARTICIPANTS 2019

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ESPORTS

Extraescolars,  
esports i lleure educatiu
Bàsquet (apadrinats pels LLuïsos de Gràcia), Futbol 
(apadrinats pel CE Europa), Handbol (apadrinats pel 
Club Handbol Claret-Gràcia). Reforç Escolar, Reforç 
Matemàtic, Anglès, Teatre, Hip-Hop i Colònies d’Estiu. 
Extraescolars obertes a la ciutat.

Hem consolidat l’oferta d’activitats i incrementat atenent a les ne-
cessitats educatives i interessos personals dels usuaris. Volem ser 
un referent pedagògic dins el món educatiu i social i aconseguir 
una major visibilitat del que fem. 

Hem obert una nova categoria, futbol 7!

Desenvolupem activitats lúdiques per complementar l’educació 
formal, promovent l’autonomia, la socialització i la participació  
de l’alumnat amb FIL o DIL i els eduquem en un sentit global  
i integrador.

Els principals objectius 
Fomentar la pràctica de l’esport i d’altres activitats de lleure, com 
a via de desenvolupament personal i d’integració i inclusió social.

Millorar la qualitat de vida del col·lectiu i fomentar la seva integra-
ció i inclusió a la societat a través de l’esport i el lleure. 

Fomentar la pràctica de l’esport femení i apostar per a la creació 
d’equips 100% femenins a totes les categories esportives en les 
que participen, ara per ara ho hem aconseguit a bàsquet i futbol.

La Secció Esportiva acidH és membre de la Federació 
ACELL i d’Special Olympics Catalunya i ens com-
prometrem amb els grans valors que es desprenen de 
la pràctica de l’esport en general i dels que la filosofia 
d’Special Olímpics potencia.

L’any de la Covid_19, ens ha afectat a nivell de participants, so-
bretot de bàsquet, i això ens ha fet reduir un equip femení però 
també ens ha donat alegries com la consolidació d’un 

equip femení de futbol 5. La pandèmia no ens va deixar realitzar 
les colònies d’estiu i tampoc organitzar ni assistir a esdeveniments 
esportius propis o externs.
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Actuacions concretes 
• Nova oferta d’activitats extraescolars, 

esportives i de lleure educatiu adequada 
a les necessitats educatives i interessos 
personals de les persones usuàries se-
guint totes les recomanacions d’actuació 
envers la Covid_19. Es vam confinar des 
de mitjans de març fins juliol i algunes 
activitats les vam poder oferir online com 
ara el teatre, hip-hop i l’anglès.

• Conveni de col·laboració esportiva amb 
els Lluïsos de Gràcia, CE Europa i Hand-
bol Claret Gràcia gràcies als quals for-
mem part de la seva estructura esportiva 
com a secció de Specials.

• Entitat homologada d’oferta esportiva 
fora d’horari escolar per l’Institut Barce-
lona Esports i el Consell de l’Esport de 
Barcelona per poder demanar ajuts a les 
famílies.

• Entitat homologada d’activitats d’estiu 
per l’Ajuntament de Barcelona per poder 
demanar ajuts a les famílies.

• Estem presenst a les xarxes socials de 
Linkedin, Twitter, Facebook, Pinterest, 
Instagram, YouTube, Flickr, Telegram i 
en el nostre Blog i tenim més de 5.700 
seguidors/es. 

Hem participat a
• Lliga Preferent de Bàsquet patrocinada 

per l’Associació de Voluntaris de  
“la Caixa”.

• Lliga Catalana de Futbol ACELL.

• Lliga Catalana de Bàsquet ACELL.

• Lliga Catalana de Handbol ACELL.

• Partits de bàsquet Nadal 2020 amb 
equips de la nostra secció a Lluïsos  
de Gràcia.

Esportistes Equip  
Europa-Acidh Femení
“Per a nosaltres formar part de l’equip fe-
mení de l’Europa-acidH és demostrar que 
les dones també podem jugar a futbol i que 
també podem guanyar partits. Des de que 
estem a l’equip femení de l’Europa-acidH 
hem treballat i millorat en actitud, confian-
ça, treball en equip i una gran força entre 
totes, com a equip femení que som. Estem 
molt orgulloses i confiem en nosaltres ma-
teixes.

És una oportunitat de fer-nos veure i fer-nos 
valorar. Per a nosaltres és una experiència 
única i esperem continuar-hi molts anys.”

 

Eder Goikoetxea
Professor de Hip-Hop d’acidH
“Ser professor de Hip-Hop a acidH és un 
constant aprenentatge. El que vull trans-
metre a classe i el que observo que els res-
sona, em fa creure que el cos no té límits i 
que ballar és per a tothom. Companyonia, 
compartir, expressar-nos i divertir-nos és el 
que sol passar. Veure els somriures i les mi-
rades mentre ballem junts em fa comprovar 
que la dansa és comunicació i que pertany 
a un llenguatge universal què tots i totes en  
som part.”
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ALUMNES HOMES DONES EQUIP PROFESSIONAL

45

15

30

8
6

11

20

35

PARTICIPANTS 2020 PARTICIPANTS 2019

FORMACIÓ PROFESSIONAL ADAPTADA

 
Formació professional  
adaptada
Itineraris formatius específics (IFE)
Auxiliar en vendes i atenció al públic: durada 4 anys

Adreçat a joves d’entre 16 i 20 anys (a l’any de l’inici). 
Desenvoluparan competències per a realitzar tasques de co-
mercialització, marxandatge, preparació de comandes, venda 
de productes i treballs de reprografia. A més, obtindran re-
cursos per incrementar la teva autonomia personal i assolir les 
competències professionals que et facilitin la transició a la vida 
adulta i la inclusió social i laboral.

Després de 4 anys de formació es poden incorporar al programa 
d’orientació laboral de l’entitat. L’acidH també és una agèn-
cia de col·locació, acreditada per la Generalitat de Catalunya, 
que facilita eines i l’acompanyament per a què joves i adults 
d’aquest col·lectiu trobin una feina al mercat laboral ordinari.

Hem iniciat el quart i últim curs d’aquesta formació, l’alumnat 
del qual serà la primera promoció que graduarà. 

Desenvolupament de la formació telemàtica  
No només per l’aparició de la pandèmia, que ho va afavorir, sinó 
com a concepte educatiu i de creixement personal. Tot i el confi-
nament, es van seguir duent a terme els diferents projectes dels 
diversos cursos mitjançant les següents, entre d’altres, platafor-
mes digitals: Mail, Drive, Classroom, Zoom i Meet. L’alumnat va 
tenir al seu abast un horari similar al presencial, amb tres dies de 
connexió amb els professionals i els altres dos de feina personal i 
tutories individuals. 

Formació en Centres de Treball (FCT) 
Pràctiques formatives que es realitzen durant tot el quart curs. 
Aquesta ha estat la primera promoció que realitza l’FCT, i malgrat 
el confinament i la pandèmia, i tot i que diferents empreses no 
van poder-nos oferir els acords de participació del nostre alum-
nat a causa de les restriccions laborals (Decathlon, Mango, Liceu, 
Esade, El Corte Inglés, l’Independent, etc), vam aconseguir que 
tot l’alumnat pogués dur a terme les seves pràctiques externes en 
diferents empreses ordinàries col·laboradores:

• Condis

• Mullor

• Grupo SIFU

• Copisteria Monfús

• Escola Pia

• Escola López Vicuña

• Federació Catalana de Caça

• INS La Sagrera Sant Andreu

• Escola Professional Mare de Déu de Montserrat

• Àrea d’Inserció Laboral acidH

• Centre de Psicologia i Logopèdia acidH

• Àrea de Secretaria i Àrea de Recepció del Vida Montserrat

Voluntariat de Participació Ciutadana  
Col·laborem amb diferents entitats socials mitjançant la realització 
de diferents serveis:

• Roba Amiga de Cáritas (bugaderia)

• Parròquia de Sant Adrià del Besós (bugaderia)

• Asociación Española Contra el Cáncer (call center)
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Racó Solidari. Col·laborem amb entitats 
socials a través de la producció, manufac-
turació i venda de productes. L’alumnat 
desenvolupa l’aprenentatge curricular i 
competencial, alhora que aconsegueix re-
captar per a aquestes entitats:

• Cáritas 

• AIS Ayuda 

• Pulseras Candela

• Espai Social acidH

• Centre d’acollida ASSIS

• Fundació Jubert Figueras

Canal INFOIFE de Youtube. L’alumnat ha 
creat un canal de notícies de l’IFE, on com-
parteix material audiovisual en forma de 
notícies, reportatges, programes, podcasts, 
tutorials, etc. També serveix per què els 
alumnes s’expressin i debatin sobre temes 
d’actualitat i per què informin dels esdeve-
niments importants de l’IFE.

Botiga online. L’alumnat ha creat i gesti-
onat una pàgina web per a què les vendes 
de la Botiga i del Racó Solidari es puguin 
dur a terme de forma telemàtica i no no-
més de manera presencial.

Col·laboració educativa amb la UB 
Educació. Mitjançant el projecte interdisci-
plinar que es duu a terme a la seu d’Educa-
ció de la Universitat de Barcelona: es tracta 
de dues xerrades dels professionals de l’IFE 
als alumnes del Màster de Psicopedagogia i 
al Grau d’Educació Social, on s’explica què 
és l’acidH, què és la formació professional 
adaptada i com es prepara i treballa la 
inserció laboral del nostre alumnat.

Laura Grau  
Alumna 2n IFE
“Com a persona, l’IFE m’aporta valors, com 
ser més responsable. També em fa estar 
molt contenta i fer moltes amistats. Com a 
professional, m’aporta saber com arreglar 
problemes, confiar més en mi i a treballar 
en equip.

El que més m’agrada de l’IFE és que els pro-
fessors i els alumnes tenen una molt bona 
relació, perquè l’IFE és com una família. 
També m’agrada la botiga. 

L’IFE mola molt!!!”

Lucia Albardiaz  
Mare de la Laura Grau - 2n IFE
“Cuando nos comentaron el poder partici-
par en la memoria con un pequeño escrito, 
pensé que sería muy corto, pues solo me 
aparecía la palabra GRACIAS.

Gracias por la reacción tan magnífica ante 
la situación que estamos viviendo de pan-
demia; gracias porque Laura podrá estar 
escolarizada cuatro años más haciendo el 
IFE; gracias porque cada mañana, aunque 
ha de madrugar bastante, Laura sale feliz 
y contenta hacia el colegio; gracias por-
que la docencia, a parte de la formación 
profesional, le está sirviendo para madurar 
y quererse a sí misma; gracias a todos los 
profesionales que impartís las clases pues 
impregnáis vuestra ilusión.

Y gracias! una vez Laurafinalice sus estudi-
os, estoy segura que podrá incorporarse al 
mercado laboral ordinario.” 
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PARTICIPANTS 2020 PARTICIPANTS 2019

44

ALUMNES HOMES DONES PROFESSIONALS

40

15

25

57

29

15

FORMACIÓ PROFESSIONAL ADAPTADA

 
PFI Desenvolupament  
de l’acció formativa
Al curs 2019-2020 hi van haver alteracions del 
programa per la pandèmia de la COVID_19 modificant 
el tercer trimestre, que va ser virtual i es va 
desenvolupar a través de la plataforma Classroom i 
altres aplicacions per realitzar videoconferències. Totes 
les tasques i treballs van ser avaluables.

 

Abans d’iniciar les classes virtuals, vam realitzar una videoconfe-
rència amb l’alumnat per fer un recull dels temes que volien repas-
sar i aprendre durant el tercer trimestre, de tota aquesta informa-
ció vam planificar el trimestre virtual.

A partir de les alteracions de la pandèmia, ens vam orga-
nitzar de la següent manera:

Dilluns

Donàvem la benvinguda i s’explicava la planificació de la setmana. 
Es feia a través de videoconferència, tal i com s’havia fet des que 
va començar el confinament. Començàvem a les 10h i fins que 
tothom entengués què s’havia de fer i s’haguessin fet tots els co-
mentaris oportuns.

Dimecres

Es feia vídeo tutoria de seguiment de les activitats per petits 
grups. 3 torns amb 4 grups: 1r. 10-11h; 2n. 11-12h; 3r. 12-13h. 
Cada alumne sabia, a través del taulell del Classroom, quin torn li 
havia tocat.

Divendres

Es feia una videoconferència per fer recapitulació dels temes trac-
tats, se’ls donava feedback i feien l’autoavaluació setmanal. Es 
començava a les 10h fins haver atès a tot l’alumnat.

Dimarts i dijous

Els vam reservar per realitzar tutories individualitzades, a través de 
videoconferència, atenent i realitzant seguiment de l’alumnat, per 
resoldre dubtes i donar suport emocional i curricular.

Les eines digitals que vam utilitzar principalment, van ser el Class-
room i Hangouts, Zoom i Meet. El Classroom va ser el recurs per 
fer seguiment d’avaluació del trimestre, on s’havien creat les tas-
ques i avaluat a l’alumnat.

L’avaluació durant el tercer trimestre virtual va ser contínua, for-
mativa i global. En aquestes circumstàncies, es va vetllar, sobretot, 
per la consecució de tots aquells continguts de caire més proce-
dimental i actitudinal, que va tenir un pes del 60% en la nota i els 
aspectes tècnics un 40%.

En el cas de l’alumnat de segon, sí que va poder concloure les 
pràctiques just abans de decretar l’estat d’emergència sanitària.
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Lluís Villabona i  
M. José Pascual
Pares de Dani Villabona Pascual 
(PFI Aux. d’Hoteleria: Cuina i 
Serveis de Restauració + PFI 
Aux. d’Activitats d’Oficina 
i de Serveis Administratius 
Generals)
“Va ser una decisió difícil haver d’escollir 
escola pel nostre fill, però després de 4 
anys, només tenim paraules d’agraïment 
(vocació, professionalitat, compromís, ga-
nes d’ajudar els nostres fills...) i  no oblidem 
el gran sobreesforç humà viscut durant la 
pandèmia.

El resultat de tot això ha estat el crei-
xement com a persona i la gran auto-
nomia aconseguits pel nostre fill.

Gràcies per tot!!”

Sandra López Vargas
Estudiant de PFI 2n d’Auxiliar 
d’Hoteleria: Cuina i Serveis de 
Restauració
“Mi experiencia del PFI de hotelería en 
acidH  ha sido muy buena porque he 
aprendido mucho, sobre todo a servir a co-
mensales, hacer catering, a realizar proyec-
tos muy chulos y aprender a estar en un 
restaurante.  Las profesoras y profesor  son 
muy  amables y me han ayudado a  hacer 
los proyectos . 

Estoy muy contenta por el curso  que estoy 
haciendo. Además, he hecho prácticas la 
Pastisseria CUSACHS y me han tratado muy 
bien y he aprendido mucho. Os recomien-
do este curso ya que te atienden cuando lo 
necesitas”. 
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cuidem 
àrea Psicosocial.  
Centre de Psicologia i Logopèdia (CPLA)
Atenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdica a les 
persones amb funcionament intel·lectual límit i dis-
capacitat intel·lectual lleu que presentin dificultats 
o trastorns susceptibles d’atenció terapèutica. 

Diagnòstics, Psicologia, 
Psiquiatria i Logopèdia

Espai families
“El cafè dels dilluns”

Formació interna i 
externa
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PARTICIPANTS 2020 PARTICIPANTS 2019

290

PERSONES ATESES HOMES DONES EQUIP

213

153

101

98

137
112

CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA

Centre de Psicologia i 
Logopedia acidH (CPLA)
Oferim atenció psicològica, psiquiàtrica i logo-pèdica a  
les persones amb un Funcionament Intel·lectual Límit o 
Discapacitat Intel·lectual Lleu. 

També oferim suport psicològic a infants i adults amb altres  
condicions: dificultats d’aprenentatge (TDA-H, dislèxia,  
discalculia, etc.), trastorns del desenvolupament (trastorns de  
l’espectre autista, paràlisi cerebral, etc.), trastorns de l’estat  
d’ànim i ansietat, trastorn obsessiu compulsiu o dificultats de  
regulació conductual entre altres. 

Som un qualificat equip multidisciplinar i treballem des d’una 
perspectiva biopsicosocial, oferint un acompanyament  
terapèutic que utilitza tècniques procedents de diferents  
corrents psicològiques per tal d’ajustar-nos a les necessitats  
de cada persona. 

2.879 visites

L’Equip
5 Psicòlogues

1 Psiquiatra

1 Logopeda

1 Professional: Psicòloga i Directora Tècnica 

Els serveis
PSICOLOGIA

Individual

• Diagnòstic i orientació psicològica

• Avaluació neuro-psicològica 

• Reeducacions psicopedagògiques

• Psicoteràpia infanto-juvenil

• Psicoteràpia individual, de parella i familiar 

Grupal

• Grup de suport familiar

• Tallers  d’habilitats socials

• Tallers d’estimulació cognitiva

• Tallers de sexoafectivitat

• Tallers d’estiu 

• Xerrades i formacions

LOGOPÈDIA

• Diagnòstic i orientació logopèdia

• Reeducacions de trastorns de la parla,  
del llenguatge i de la veu

• Teràpia miofuncional

PSIQUIATRIA

• Diagnòstic i orientació psiquiàtrica

• Seguiment psiquiàtric

* Durant el període de confinament, l’equip professional del servei va 
oferir les dues modalitats tots els seus serveis (via online i presencial)
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El CPLA ha rebut el premi per les bones pràctiques “coses 
que importen” durant la pandèmia en el marc de l’esdeve-
niment Bussines With Social Value. 

Vam plantejar diferents accions gratuïtes per poder dur 
a terme una prevenció, detecció i atenció de situacions 
d’empitjorament o risc del col·lectiu que atenem. 

Plantejant-nos per quina via podíem fer arribar a les persones amb 
FIL informació adaptada vam realitzar el vídeo “Què és el CO-
VID-19? Com podem afrontar-lo de manera saludable?” adaptat 
amb tota aquesta informació, al nostre canal de Youtube. 

D’altra banda, vam crear un grup de lleure via whatssapp, guiat 
per una psicóloga que n’era responsable i els proposava activitats 
variades cada dia. També vam oferir teràpies psicològiques de 
manera gratuïta a les persones que ho necessitaven. 

Tot l’equip es va adaptar a les necessitats de les persones i famílies 
que atenem, ampliant el seguiment telefònic o per videotrucada o 
presencialment si era necessari. 

Programes/Projectes
Primeres visites d’acollida 

Acollim a totes les famílies i usuaris/es interessades en rebre infor-
mació sobre l’acidH i realitzem una primera entrevista per explicar 
tots els serveis que oferim. Valorem si la persona encaixa en algun 
dels nostres serveis i la orientem i acompanyament. En cas de no 
encaixar en cap dels nostres serveis realitzem la derivació a un 
altre servei o entitat.

Acollida i formació d’estudiants en pràctiques 

Acollim estudiants del grau de psicologia o màsters relacionats 
amb la intervenció clínica de la UB, UAB, UNIR o Universitat Ra-
mon Llull i estudiants de formació professional d’administratiu del 
programa de PFI de la nostra pròpia àrea laboral. 

1 estudiant de Màster General Sanitari. 
1 estudiant d’administratiu de PFI. 

Diagnòstics, teràpies i reeducacions setmanals 

Hem vist incrementada la demanda i l’agreujament de la salut 
mental dels nostres usuaris. Cada cop és més freqüent que les 
persones amb Funcionament Intel·lectual Límit presentin trastorns 
mentals associats que requereixen professionals especialitzats en 
el món de la discapacitat. 

En el treball clínic amb persones adultes, situem la persona com a 
centre del seu propi canvi, estimulant i ampliant els seus recursos i 
capacitats personals per tal d’afrontar de la forma més adequada 
cada problema o dificultat. En el treball terapèutic amb infants i 

adolescents actuem tant des de l’àmbit clínic com psicopedagògic 
o escolar. 

Tallers grupals i accions de suport psicològic gratuïts grup on-
line d’una hora al dia del 23 de Març al 26 de Juny per tal de facilitar 
la interacció social i l’ajut mutu i tallers específics d’hàbits saludables, 
relaxació, habilitats socials, gestió emocional i manteniment cognitiu. 

Hem pogut realitzar accions de prevenció / afrontament de simp-
tomatologia derivada pel COVID_19: Video explicatiu adaptat de 
que es el COVID_19 i com afrontar-lo de manera saludable.

Tallers terapèutics. En grups reduïts i conduïts per psicòlogues realit-
zem diferents tallers amb diferents objectius per tal de poder com-
partir i aprendre de l’experiència d’altres persones i facilitar l’adquisi-
ció de determinats aprenentatges facilitats pel treball en grup:

• Competència social I 

• Competència social II 

• Taller d’estimulació cognitiva.

Tallers d’estiu online. 5 tallers per treballar diferents temàtiques 
(sexoafectivitat, art teràpia, emocions i audiovisuals, relaxació i 
habilitats socials) de manera lúdica i divertida.

Supervisions quinzenals. Espai per reflexionar sobre la inter-
venció terapèutica. L’objectiu es reflexionar sobre els objectius, la 
metodologia i les tècniques utilitzades en la teràpia, i poder com-
partir recursos i estratègies entre l’equip.

Coordinacions amb altres serveis externs. Per millorar la 
intervenció terapèutica es realitzen coordinacions amb altres cen-
tres o serveis no vinculats a l’acidH, per poder fer un treball multi-
disciplinari amb totes les persones que intervenen en la persona i 
millorar les intervencions terapèutiques.

Estudi de Discapacitat Intel·lectual i Envelliment 

S’ha completat la segona fase del projecte i el projecte queda 
finalitzat, ha suposat les següents tasques: 

• Realització dels dos grups: grup experimental i grup control.

• 20 sessions de teràpia d’estimulació cognitiva a 15 participants 
(dividits en 3 grups). 

• 2 sessions d’avaluació final i d’un informe neuropsicològic a 
cada participant.

• Recollida i gestió de dades

• Informe amb el detall de resultats de totes les proves i conclusi-
ons finals. Entrega a cada participant de manera presencial en 
una sessió per explicar el seu funcionament cognitiu i diagnòstic 
si en presenta, i resoldre dubtes. 
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Gemma Delgado  
Camacho
“Llevo un tiempo haciendo teràpia con 
acidH he notado que voy para mejor, antes 
estava como perdida, depressiva, sin ganas 
de hacer nada. Esta teràpia me esta 
ayudando a conocerme mejor y con 
ello corregir mis errores y tomarme la 
vida de una mejor manera. 

En la teràpia también me ayudan con ejre-
cicos cognitivos ( càlculo, atención, memò-
ria, expressión). A parte de esto también 
estamos haciendo Mindfulness, que es una 
tècnica que funciona y te hace sentir bien 
contigo misma y olvidarte de lo que hay 
a tu alrededor, es decir és una tècnica de 
relajación y adaptación. 

Estoy contenta con Clara, mi psicòloga, me 
esta ayudando mucho y va realmente a lo 
que necessito.“ 

Rosa
“No tinc prou paraules per agraïr al servei 
de psicologia. Des del primer dia l’aco-
lliment i suport ha millorat no nomès el 
nostre dia a dia sino el propi procès per-
sonal. Sempre han posat llum on nomès 
veiem foscor. 

Sabia que quan el meu fill es fes gran ne-
cessitaria suport psicològic, però més es-
pecialitzat, la recerca no va poder ser més 
encertada. 

Jo personalment, també he rebut 
suport i atenció i m’han fet sentir que 
no estava sola i m’han ajudat a se-
guir endavant. Gràcies i felicitats per 
aquesta maravellosa tasca que feu.”
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acollim 
àrea Habitatge 
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

Llars amb Supervisió
11 habitatges

Suport domiciliari 
25 persones ateses

Projecte Llar 
d’entrenament
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PARTICIPANTS 2020 PARTICIPANTS 2019

87

PERSONES ATESES HOMES DONES EQUIP

88

5054

3131
3734

HABITATGES ACIDH

L’Habitatge, la llar
Existeix una gran demanda, per part de les famílies/tutors 
/institucions de poder disposar d’una llar adequada per 
llurs fills/es o tutelats/es. L’Habitatge es converteix en un 
àmbit on la persona amb FIL o DIL pot expressar les seves 
vivències i els seus conflictes.

• 4 Pisos/llars residencies, 31 persones Aquest 2020 
hem acollit 32, altres anys poden ser més si tenim rotacions.

• 11 pisos amb Supervisió, 22 persones Adreçats a 
les persones que tenen autonomia suficient per viure de mane-
ra independent soles, en parella o amb altres persones amb DI, 
però que precisen un cert suport per al desenvolupament de 
les activitats de la vida diària.

• Programa d’Atenció domiciliària, 28 persones 
Viuen soles a casa seva o amb altres familiars i necessiten una 
supervisió i recolzament puntual.

• Llar d’entrenament Amb capacitat per a 5 persones, en 
el 2020 hem atés a 6 persones amb FIL.

L’àrea d’habitatge en fets
El 2020 ha estat marcat per la COVID_19 i la situació de 
vulnerabilitat de les persones amb les que treballem degut 
a l’edat, la comorbiditat amb altres patologies o del con-
tacte estret amb altres persones como son els educadors i 
els altres convivents.

Ens hem vist obligades a prendre una sèrie de mesures organit-
zatives dels serveis, orientades a prevenir situacions d’estrès, a 
protegir-se i reduir el risc de contagi, així com tractar de la manera 
més adequada a les persones que han patit la COVID_19.

Reorganització de les llars

En persones amb DI i del desenvolupament els trastorns psiquià-
trics són freqüents, fins i tot, en condicions ambientals normals, 
amb taxes fins a quatre vegades més altes i d’inici més precoç que 
a la població general. L’ansietat i els trastorns de l’estat d’ànim 
són els més freqüents.

Durant un brot causat per un patogen d’alta virulència és normal 
que les persones ens sentim estressades i preocupades. Algunes 
persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament 
poden estar-ho encara més degut a les seves particularitats cog-
nitives, control emocional i a les seves dificultats d’adaptació a 
canvis ràpids i dràstics en les formes de vida.

La restricció o la interrupció de les activitats habituals, de les re-
lacions amb persones significatives o la impossibilitat d’evitar la 
coexistència forçada han promogut, en alguns casos, la regressió, 
la pèrdua d’habilitats prèviament adquirides, els sentiments de 
desconcert, soledat, ansietat i frustració.

Les principals raons d’angoixa detectades

• Contagiar-se, emmalaltir i morir.

• Ser aïllades, lluny de figures significatives de relació.

• Desmoralització per la pèrdua d’algunes de les activitats favori-
tes, ocupacionals, d’oci i esportives.

• Por a la pèrdua dels éssers estimats.

• Sensació d’impotència, avorriment, soledat i tristesa per l’aïllament.

• Incapacitat per comprendre les raons de les restriccions relacio-
nades amb les normes d’higiene i confinament.

• Dificultat per canviar hàbits i rutines per complir les normes de 
d’higiene (canvis de roba, rentat de mans, ús de guants...).

• Confusió i patiment per no poder realitzar sortides a l’exterior.
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Els riscos associats a aquestes experiències emocionals 
consisteixen en la possibilitat de desenvolupar estats psicològics 
de depressió i ansietat i reaccions conductuals problemàtiques 
com agressions cap a un mateix, objectes, o d’altres persones, 
conductes d’oposició, fugues...

Aquests problemes de conducta comporten conseqüències cap a 
la pròpia persona com pel propi entorn i per aquest motiu des de 
l’inici del confinament es van organitzar els horaris de les llars per 
facilitar un entorn agradable malgrat les restriccions. 

Vam ampliar l’atenció professional a les 24 hores tots 
els dies de la setmana arran del tancament de tots el serveis 
diürns, escoles i llocs de treball.

Es va incrementar el número de professionals en horaris 
de tarda per tal de realitzar activitats motivadores i funcionals 
pels nostres residents.

Més suport educatiu s’ha ajudat a mantenir els contactes 
significatius mitjançant la tecnologia amb videotrucades amb 
familiars, altres usuaris i companys de feina. Això ha permès la 
realització de rutines d’activitat física com gimnàstica, relaxa-
ció, balls respectant sempre l’elecció personal de cadascú i el 
seu desig de participació. 

Comptar amb dos professionals ha permès separar el 
grup (tenint en compte que a les nostres llars poden arribar  
a conviure fins a 10 persones) donant a cadascú un espai  
diferenciat malgrat compartir el domicili amb les mateixes  
persones les 24 hores diàries.

La major atenció professional ha reduït els problemes  
de convivència i ha ajudat a seguir les pautes d’higiene  
i protecció:

• Reforçant la informació visual i en lectura fàcil que s’ha pen-
jat en llocs estratègics per a recordar als usuaris  les instrucci-
ons sobre la higiene de mans, higiene respiratòria i tos.

• Amb la presa regular de temperatura i observació per a la 
detecció precoç de símptomes com febre, tos, mal de gola, 
dificultat respiratòria, fatiga, alteracions de l’olfacte.

L’atenció en cas de necessitat d’aïllament 

Els requisits mínims per atendre possibles casos a les llars residen-
cia requerien una capacitat estructural, material i organitzativa 
per mantenir l’aïllament de manera correcta. Les nostres llars es-
tan ubicades en pisos normalitzats inserits a comunitats de veïns, 
amb una capacitat adequada per a una situació de vida quotidi-
ana, però amb la impossibilitat de designar habitacions individu-
als  amb bany d’us exclusiu per a aquells casos que presentaven 
símptomes lleus. A més, alguns dels nostres residents no eren 
capaços de comprendre i aplicar de forma correcte els protocols 
de prevenció i control de la infecció amb un aïllament total a la 
seva habitació

Per aquest motiu i fins el moment que no es van organitzar espais 
d’aïllament i no va haver resposta des del Dpt. d’Afers Socials, 
l’acidH va haver d’habilitar un espai d’atenció a l’aïllament 
a un habitatge propi de l’entitat amb capacitat per a 4 persones. 
En menys d’un dia es va muntar un recurs d’assistència 24 hores 
que va permetre el confinament d’una persona durant 15 dies.

Hem comptat amb els recursos habilitats des del Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona per facilitar l’aïllament.

Amb una coordinació diària entre l’equip d’atenció de la llar 
i el centre de salut corresponent s’ha fet un seguiment dels casos 
possibles que hem tingut a les llars garantint l’aïllament tant al propi 
servei de l’acidH com a serveis habilitats per l’Administració publica.

L’Atenció a les llars amb suport i Suport a la llar a 
persones que viuen al propi domicili

En el període de confinament més estricte hem continuat donant 
suport als domicilis on calia assegurar l’alimentació, els àpats i la 
medicació. S’ha fet seguiment presencial quan ha estat necessari 
procurant mantenir les mesures de prevenció. També s’ha ofert 
seguiment diari amb trucades, incentivant xats a vàries bandes on 
cadascú compartia el que estava fent per superar la solitud, jocs 
online, receptes apreses al taller de cuina i altres de noves, conei-
xements de webs d’exercici...

Vam rebre l’ajut del Programa de Suport a les quarantenes 
de l’Ajuntament de Barcelona, que ens va facilitar l’alimen-
tació necessària per a les persones usuàries i professionals de la 
llar residencia Sicilia arran del confinament domiciliari quan es va 
declarar un brot a la llar.

Es va seguir una iniciativa de l’Hospital Clínic, i les persones 
usuàries van escriure cartes a les persones hospitalitzades que 
estaven soles, d’aquesta manera també es sentien útils aportant el 
seu granet en la lluita contra la pandèmia. 
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S’ha fet una coordinació diària amb el servei de Psicologia 
de l’acidH per a les persones del suport a la llar per ajudar a pal-
liar l’estrès i gestionar les preocupacions i emocions derivades de 
la situació que s’estava vivint durant el confinament.

Hem facilitat 2 portàtils i 1 mòbil amb internet a persones 
que vivien soles a casa seva per facilitar la seva interacció social.  

Els equips de protecció Individual

Per a l’atenció de persones amb possible o probable diagnòstic de 
COVID_19 s’han utilitzat equips de protecció individual:

• Guants 

• Mascaretes FFP2 (professional i persona usuària).

• Bata 

• Ulleres anti-esquitxades (simptomatologia activa com tos).

• Sabó i gel hidroalcohòlic

L’acidH ha buscat i comprat tot el material davant del retard i les 
dificultats per part de l’Administració de proveir-lo en els primers 
mesos de pandèmia. Algunes professionals de l’entitat de manera 
solidària han buscat opcions alternatives com l’elaboració de mas-
caretes a casa, impressió en 3D de pantalles protectores. 

L’equip de professionals de l’IMPD ens van enviar mascaretes, 
guants i peücs de manera puntual fins que finalment Salut es va fer 
càrrec de la provisió de material de protecció a les llars.

Vam rebre donacions de material dels Sanitaris per la República.

Programes/Projectes
Malgrat dels dificultats, s’han pogut continuar desenvolupant 
iniciatives que ja estaven en marxa i altres de noves:

Apropa Cultura. Ofereix un ampli ventall d’espectacles i activi-
tats culturals a preus accessibles per a persones en risc d’exclusió 
social o amb discapacitat. Agrupa teatres, auditoris, festivals, es-
pais singulars i museus de Catalunya que cedeixen una part de les 
seves localitats a un preu reduït. A partir de la desescalada, alguns 
participants del suport a l’autonomia a la pròpia llar van assistir 
a espectacles, amb les mesures de seguretat apropiades i a l’aire 
lliure, afavorint la sociabilitat i reduint l’aïllament forçat.

Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent tant l’àrea d’ha-
bitatge (grup de Vida Independent), com l’Espai Social (grup 
d’accessibilitat). Vam elaborar un text que subscrivien totes les 
entitats que formaven part, en el que es recullia el posicionament 
comú davant de la gestió que s’ha fet de la pandèmia amb el col-
lectiu de persones amb discapacitat (física, psíquica, sensorial o 
de salut mental). Es demanava una relació fluïda amb les diferents 
Administracions per millorar l’atenció i reduir les desigualtats que 
s’han evidenciat. El document “En temps de pandèmia tin-
guem-nos cura, preservem els drets i exercim la ciutada-
nia” es va presentar a la Jornada Anual de la XAVI (16/11/2020). 

Programa de Subvencions “La Meva Llar” de l’Ajuntament 
de Barcelona, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
(IMPD) per impulsar la millora de l’accessibilitat física i comunicati-
va dels habitatges de la ciutat on viuen persones amb discapacitat 
i/o mobilitat reduïda. S’han presentat 3 sol·licituds.

Grup de treball “Sortides dels Habitatges d’Inclusió” de la 
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona. Neix de la necessitat 
de les entitats de compartir el problema comú de manca d’ha-
bitatges per donar alternatives a les persones usuàries dels pisos 
d’inclusió. Els tres objectius principals són: 

• Compartir les experiències de sortida de les diferents entitats. 

• Elaborar propostes de sortida.

• Propostes de millora de sortides per tal d’incidir políticament

Conclusions a la Plenària de la Xarxa d’habitatge d’inclusió de 
Barcelona a l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació.

Posta en marxa d’un nou grup dins de la XHIS. Prova pilot 
d’un pis on persones usuàries de pisos d’inclusió de diferents en-
titats, puguin conviure conjuntament. Per a alguns col·lectius con-
viure amb persones usuàries d’altres entorns pot reportar benefici 
en el seu aprenentatge de la convivència i en el creixent en la seva 
autonomia. Es va interrompre al març.
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Oscar Moreno 
Hermano de Ricardo
“Pues, nuestra experiencia, desde hace 3 
años, ha sido todo enriquecedor y cons-
tructivo.

Mi hermano, vivía con mis padres y sufrió 
un agravamiento de su enfermedad Psi-
cológica. Estuvo en tratamiento Psicotera-
péutico muy duro durante 3 años previos 
y dentro de su recuperación, conocimos 
acidH, donde mi hermano a seguido recu-
perándose a nivel persona, desarrollándose 
como persona, en el piso de entrenamiento 
y ahora en el piso con soporte, a su auto-
nomía dentro de su coeficiente Limite.

Hemos logrado que, de ser una persona 
dependiente (por sobreprotección Mater-
na-Paterna) pase a ser una persona inde-
pendiente con mucho trabajo y esfuerzo. 
Mi experiencia como hermano ha sido muy 
enriquecedora, para terminar entendiendo 
cuales son sus límites y saber en qué real-
mente, necesita ayuda.

Con acidH estoy muy contento y agradeci-
do, por toda la ayuda recibida en muchos 
aspectos. No entiendo como no han estado 
antes en mi vida. Quizás, hubiéramos te-
nido más tranquilidad mental con todo lo 
aportado por parte de todos los profesio-
nales que envuelven las siglas acidH.”

Caterina Gómez Pi 
“Des de que vaig començar ara farà dos 
anys hi ha hagut una evolució important 
i positiva. Abans dinava i sopava a casa 
els pares, el següent pas va ser comprar 
menjar fet i actualment em faig el menjar 
jo sola, faig la compra al súper i el registre 
econòmic amb els tiquets.”



30 Sostenibilitat social i econòmica 2020 ASSOCIACIÓ acidH   

formem-inserim 
àrea laboral 
 
El treball és un dret de tots en una societat  
responsable.

Inserció Laboral

SOI Servei Ocupacional 
Pa_pe i manipulats
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Inserció laboral

Empoderem les persones, dotant-les de competències  
bàsiques, tècniques i transversals, i cerquem  
la col·laboració del teixit empresarial. 

17 Treballadors/es 
8 Tècniques d’inserció laboral, 4 Tècnics d’empresa,
1 Formadora d’Alfabetització informàtica,
1 Formadora d’Atenció al client, 1 Treballadora social
1 Auxiliar administrativa, 1 Directora.

Persones ateses: 107  
Empreses visitades: 55
Contractes laborals: 30
Perfils professionals
1 Aux. de línia de producció, 2 Monitor/a de Menjador,  
2 Atenció sociosanitària, 1 Aux. alimentació,  
3 Aux. Administratiu/a, 1 Peó de Bugaderia, 1 Assistent cuidador,  
5 Operadora de serveis, 2 Ajudant de cuina/marmitó,  
1 Ajudant Cambrer, 3 Mosso magatzem, 1 Acomodador,  
2 Aux. de serveis, 2 Reponedora / Aux. de botiga, 
2 Ajudant de 1ra /dependent/a, 1 Monitora

Sectors: Retail i comerç, Sociosanitari, Educació i lleure, Restaura-
ció, Hotelería, Indústria Farmacèutica, Comunicació i web
Cultura, Transports

La crisi social, econòmica i laboral ha impactat de forma molt 
significativa a les activitats i resultats del Servei d’inserció laboral.

• A partir del mes de març, tot i el confinament i la situació 
d’Erto que ha afectat a la meitat de l’equip professional, hem 
continuat oferint un servei d’inserció laboral de qualitat, ens 
hem reinventat i reorganitzat, per dur a terme les accions 
d’orientació, formació i treball amb suport de forma telemàtica. 
El juny hem reprès els seguiments in situ a les empreses, i a par-
tir de setembre la nova normalitat ha permès reiniciar l’atenció 
presencial.

• Hem dut a terme accions d’orientació i formació per mi-
llorar l’ocupabilitat de les persones que es volen incorporar a un 
lloc de treball. 

• Hem fet accions de prospecció i intermediació amb les 
empreses, per a identificar noves oportunitats, i sobretot hem 
donat suport a les empreses col·laboradores, moltes de les quals 
s’han vist afectades per la crisi i tot i així han continuat apostant 
per la inclusió laboral. 

• Hem continuat generant oportunitats laborals, i prestant el 
treball amb suport (TAS) a les empreses i les persones contra-
ctades. Hem donat atenció a persones que estaven treballant a 
l’inici de la crisi, i s’han vist afectades per un Erto o d’altres situ-
acions, i han vist aturada temporalment la seva activitat laboral.

• Hem tingut més present que mai l’atenció integral a les 
persones, i hem ofert un acompanyament personal i familiar, 
més enllà de l’àmbit laboral, a totes les persones ateses. Fins i 
tot hem organitzat un Taller de ioga virtual!

• Aquest any més que mai, hem d’agrair l’entrega de l’equip 
professional, que ha treballat amb compromís i esforç per a 
facilitar la inclusió laboral de les persones del col·lectiu, i a totes 
les persones, empreses i institucions que han col·laborat d’algu-
na manera o altra a tirar endavant el projecte.

PARTICIPANTS 2020 PARTICIPANTS 2019

17

PROFESSIONALS PERS. ATESES HOMES DONES CONTRACTES

12

43
54

44
53

61

30

87

107

INSERCIÓ LABORAL
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Programes
Singulars, dirigit a 20 joves, s’ha iniciat al mes de setembre i 
finalitzarà al juliol del 2021. Durant el Programa cada jove rea-
litza diverses accions per a la millora de  l’ocupabilitat : tutories, 
formació a mida, pràctiques en empreses, mòduls formatius en 
competències transversals i recerca de feina, visites a empreses 
per a conèixer diversos entorns productius, visites a entitats socio-
culturals i accions de participació ciutadana.
Tots els joves han finalitzat amb èxit la formació a mida d’Atenció 
al client,  i al gener del 2021 han iniciat pràctiques laborals en 
diverses empreses segons el seu perfil i interessos professionals.

Sioas, dirigit a joves i adults, ha estat en marxa durant tot l’any, 
i hem adaptat les accions per a continuar oferint atenció virtual 
durant el confinament. 

En el Programa 2019-20, finalitzat al mes de juliol. El 41% de les 
persones en atur han  aconseguit una contractació de 3 o més 
mesos, tot i la situació de crisi.

Han augmentat el número de places a 40, i s’ha ampliat a 4 les 
tècniques d’inserció del Programa.

Hem realitzat accions de seguiment individual, formació grupal en 
competències transversals i recerca de feina, formació en alfabe-
tització informàtica, pràctiques en empresa,  activitats de sensibi-
lització mediambiental, i treball amb suport !

Incorpora Hem participat en el Programa Incorpora de la Fun-
dació “La Caixa”, formant part d’una gran xarxa i incrementant les 
oportunitats laborals per a les persones de l’acidH! 

Sumem Hem ampliat el Programa Sumem, que duem a terme 
gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, per donar 
resposta a diverses necessitats, amb les següents accions:

• Posa’t en marxa, dirigit a joves que inicien el seu itinerari d’in-
serció laboral.

• Reorienta’t, dissenyat per donar resposta a les persones que 
han perdut el seu lloc de treball en el CET d’acidH, i que han de 
redefinir i reorientar el seu itinerari d’inserció i millorar la seva 
ocupabilitat.

• Sinèrgies, grup de suport mutu dirigit a les persones treballado-
res que porten temps treballant en empreses ordinàries.
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Experiències

XIB (Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona) 
Malgrat haver viscut un any excepcionalment difícil en matèria 
d’inclusió laboral per a les persones amb diversitat funcional i 
especialment pel col.lectiu de persones amb Funcionament intel-
lectual  limit, l’experiència compartida i viscuda com a membres 
de la Xarxa XIB ha estat molt enriquidora.

La Xib està formada per 11 entitats capdavanteres en la inclu-
sió laboral de les persones amb discapacitat a la ciutat de Barce-
lona, entre elles l’acidH, durant el 2020 59 professionals de les 
diverses entitats que hem impulsat les seves accions.

Al tancar l’any 2020 es va confirmar, per part de totes les entitats 
integrants de la XIB, l’impacte que ha tingut la pandèmia en la in-
clusió laboral en quan a la xifra de contractacions que es va reduir 
considerablement.

Així i tot, la XIB ha continuat treballant per enfortir tots els seus 
projectes, posant especial atenció en Inclou Futur, el servei inte-
gral d’assessorament i acompanyament a les empreses per a la in-
clusió de les persones amb discapacitat al mercat laboral ordinari.

https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/guia-recursos/
servei-inclou-futur

Els reptes de futur passen per continuar amb el treball en xarxa, 
col·laborant estratègicament en la creació de noves metodologies 
que s’adaptin a la realitat actual.

La XIB ha estat guardonada per l’Associació Europea de 
Proveïdors de Serveis per a Persones amb Discapacitat 
(EASPD) a la quarta edició dels premis ‘Ocupació per a 
tothom’ que posen en valor pràctiques innovadores d’arreu 
d’Europa en la incorporació de les persones amb discapacitat al 
mercat de treball ordinari. La XIB, una col·laboració públic-privada 

entre l’administració i les entitats especialitzades del sector, que fa 
cinc anys que treballa per acompanyar persones i empreses en la 
inserció laboral, ha rebut una menció especial pel seu “model de 
lideratge i participació entre administració i entitats”.

L’anunci d’aquests guardons s’han produït en el marc de la confe-
rència “El camí cap a l’ocupació per a les persones amb discapaci-
tat” feta online el passat 4 de maig.

https://diarideladiscapacitat.cat/la-xib-guardonada-pel-seu-mo-
del-dinclusio-laboral-de-persones-amb-discapacitat/

Presència

Saló de l’ocupació 2020

Els dies 21, 22 i 23 de setembre vam participar al Saló de l’Ocupa-
ció, celebrat amb la finalitat de reactivar i impulsar l’economia de 
Barcelona.

El Servei d’Inserció Laboral d’acidH va tenir una presència activa 
durant els tres dies amb un taulell a l’espai Apropa’t al recinte Fira 
Barcelona i també, a l’espai virtual del Saló, amb l’objectiu donar a 
conèixer els Programes d’Inserció laboral d’acidH a totes aquelles 
persones que busquen feina o que volen reorientar la seva vida 
professional.

La participació d’enguany ha estat molt profitosa, hem atès per-
sones interessades en el Servei d’inserció laboral, i hem assistit a 
algunes activitats programades que ens han permès compartir 
experiències amb d’altres entitats , i conèixer noves eines per a 
treballar amb les nostres persones participants.
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Adan Froilan Farnos
Tècnic de selecció del Parc  
d’Atraccions del Tibidabo
“L’activitat de PATSA, de forma objectiva, 
consisteix en dirigir l’explotació del Parc 
d’atraccions així com dels centres de restau-
ració de les instal·lacions del Parc. Explicat 
d’aquesta forma es perd part de la màgia 
que es desprèn d’una ubicació única com és 
la del Tibidabo, ja que des de PATSA (Parc 
d’Atraccions del Tibidabo SA) tenim una 
missió molt clara “Fer que tothom que es 
relacioni amb Tibidabo se senti feliç”, tot 
des d’una Visió de ser el Parc de la Felicitat. 

Aquest es un objectiu ambiciós d’acon-
seguir, però quan s’arriba al Parc, com a 
treballadora o com a client/a, es percep un 
ambient que ho pot fer tot possible. 

Un dels principals propòsits que tenim des 
de RRHH, és la d’ajudar a que continuï 
aquesta percepció i som conscients que la 
forma de fer-ho possible és, que perduri, a 
través dels propis treballadors/es.  

Quan ens trobem a la cerca de persones 
per que es converteixin en companyes del 
Parc, el més important a valorar és l’actitud, 
la motivació, la il·lusió, una mirada pretèrita 
a les primeres experiències al propi Parc, és 

a dir, tot allò que ajudi a que perduri l’es-
sència d’aquest, ser el Parc de la Felicitat. 

I quin paper hi juga el servei d’inserció 
d’acidH? Un de ben important i humà, 
han entès ràpidament el nostre objectiu i 
han ajudat a les que persones a qui donen 
servei, perque puguin transmetre aquest 
sentiment, així com les emocions que hi ha 
al darrera del Parc.

Des del Parc valorem molt positivament 
els punts forts del servei que ofereixen: el 
suport que presten a les persones usuàries, 
la seva dedicació i disponibilitat per adap-
tar-se, tant a les necessitats d’aquestes per-
sones com a les particularitats del Tibidabo, 
la seva proximitat i comunicació continua, 
entre d’altres. 

Per últim, cal posar èmfasis en que la col-
laboració actual va sorgir d’unes pràctiques, 
les quals van acabar convertint-se en posi-
ció de treball eventual. Actualment 6 perso-
nes vingudes d’acidH tenen un contracte fix 
o fix-discontinu al Parc. 

Aquestes persones es mereixen un bon 
reconeixement, degut a la seva adaptació 
en un moment tan crític com el que hem 
viscut aquest 2020, un any complicat a 
nivell social i laboral amb diferents tanca-
ments i apertures del Parc, derivades de les 
diferents onades de la COVID19. ”
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Milen Esteve 
Caixera a LIDL, participant al 
Programa SIOAS
“Tinc 35 anys, després d’estar quasi un any 
assistint i participant en els mòduls de recerca 
de feina al servei d’inserció laboral de l’Acidh, 
he aconseguit una feina com a caixera en el 
Supermercat LIDL d’Olesa de Montserrat. Visc 
amb la meva mare a Sant Llorenç d’Hortons i 
cada dia que em toca treballar agafo el meu 
cotxe i vaig cap a la feina. 

Actualment tinc un contracte de substitu-
ció de llarga durada de 25h/set de dilluns 
a diumenge amb els descansos establerts 
per la llei, tot i que des de recursos humans  
m’han fet la proposta de passar a ser inde-
finida i d’ampliar-me les hores setmanals a 
40! Em fa molta il·lusió perquè és un reco-
neixement a que estic fent bé la feina.

Abans de començar a treballar en el super-
mercat, vaig haver de fer una sèrie de tests i 
qüestionaris de manera telemàtica, vaig haver 
d’aprovar la formació de riscos laborals, de 
reposadora, de caixera (aprenent-me molts 
codis dels productes), d’atenció al client…

Finalment, el 12 de novembre de 2020, en 
la Caixa 5, que és la que més m’agrada, del 
LIDL d’Olesa de Montserrat, atenc al meu 
primer client!

Quan la Dúnia, la meva tècnica d’inserció, 
em pregunta per la meva nova feina, li dic 
que em sento molt a gust, tinc un molt 
bon equip de companyes de feina que, des 
d’un inici m’han ajudat molt a integrar-me 
i a poder treballar amb total normalitat, i 
que també cada vegada tinc clients més 
fidelitzats amb els que ja mantinc certa 
complicitat.

Em sento molt recolçada quan la Dúnia em 
ve a veure treballar, ella em coneix molt i 
pot explicar als meus referents i companys 
les meves dificultats inicials i les maneres de 
procedir al respecte. Em costa adaptar-me 
als canvis, però passat un temps ja em sento 
part de la “família” de Lidl.

El fet de treballar m’aporta tenir el cap ocu-
pat i acumular experiència pel futur; i tenir 
un sou em permet posar benzina al cotxe i 
també poder comprar alguna cosa “extra”. 
Tinc molt clar que els diners són molt difícils 
de guanyar, que s’han de valorar i que no 
s’han de malgastar.

Estic molt agraïda a l’acidH per tot el que 
ha fet per mí, totes les ofertes de feina a les 
que han enviat el meu CV i per tots els se-
guiments i suports rebuts.

Espero i desitjo poder estar molt de temps 
en aquesta feina!
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SOI Servei Ocupacional
Servei prelaboral que ofereix a persones adultes, que encara 
no estan preparades per incorporar-se al món laboral, la pos-
siblitat d’entrenar-se en habilitats personals i laborals, promo-
vent al màxim la seva capacitat d’autonomia 

Des de l’inici de 2020 fins dijous 12 de març, el nostre servei va 
dur a terme amb normalitat les activitats i objectius tant del propi 
servei (SOI) com del projecte PA PÉ. Abans del confinament vam 
estar a temps de realitzar dos dels quatre tallers que teníem pro-
gramats a la Escola l’Univers, sent el segon any que els impartiem 
a aquesta escola.

Primer es fa la narració del conte “El món de la Pepa” que vam 
complementar amb una dinàmica participativa. Aquestes dues 
activitats tenen l’objectiu d’introduir el concepte de discapacitat 
intel·lectual entre l’alumnat de primària. Després, un equip de 
persones usuàries van impartir dos tallers d’elaboració de paper 
reciclat entre els alumnes. 

Va resultar un taller molt enriquidor per a totes les parts partici-
pants. És una activitat educativa amb una vessant de sostenibilitat 
i d’inserció social que promou el respecte, la tolerància així com el 
reciclatge, la reutilització, l’artesania i la creativitat. Com a resul-
tat més tangible, els infants van obtenir uns fulls de paper reciclat 
preciosos elaborats per ells mateixos amb l’ajuda de les persones 
usuàries-artesanes.

El confinament i les restriccions, van plantejar la necessitat de 
realitzar canvis substancials. La situació ens va obligar a prioritzar 
alguns objectius, fet que va repercutir tant en la estructura com 
en el tipus d’activitats desenvolupades al servei. 

La situació de pandèmia va donar peu a molta incertesa i pors 
que van afectar de formes diverses a les persones. Des d’un inici 
ens vam organitzar per prioritzar l’atenció i suport emocional a 
les persones i llurs famílies. La bretxa digital ens va obligar a rea-
litzar aquesta atenció predominantment via telefònica. 

Vam proposar algunes activitats a distància amb l’objectiu 
de dinamitzar el temps de confinament. Aquestes van incor-
porar els valors principals del projecte PA PÉ, reutilització, 
artesania,creativitat, reciclatge i integració social.

A la tornada a l’activitat presencial, (22 de juny) vam seguir en la 
mateixa línia, donat que el suport emocional continuava sent molt 

necessari. El context generat per la pandèmia ha incrementat la 
vulnerabilitat de les persones a les que acompanyem. Ha estat 
necessari dedicar molts esforços a donar suport en la clarificació 
i comprensió d’ informacions, així com en la gestió d’ emocions 
que tot plegat els hi ha generat.

Com a activitats fixes hem continuat treballant els mòduls 
d’expressió plàstica, Dansa integradora, habilitats socials, hort, 
assemblea i sortides. A part, s’han dut a terme nombrosos mono-
gràfics de diferents temàtiques.

Amb l’objectiu de celebrar el dia internacional de la disca-
pacitat i conjuntament amb altres entitats del barri de Gràcia, el 
nostre servei va col·laborar en la elaboració d’un manifest visualit-
zant la situació de les persones amb discapacitat en el context de 
pandèmia, que es va compartir virtualment.

I conjuntament amb altres entitats del barri de Gràcia, vam col-
laborar en la elaboració d’un manifest visualitzant la situació de 
les persones amb discapacitat en el context de pandèmia, que es 
va compartir virtualment.

Vam col·laborar, conjuntament amb altres serveis de l’entitat, en 
la elaboració de la Nadala, que es va fer arribar físicament a totes 
les persones professionals, voluntariat i les sòcies de l’acidH, per 
poder establir en un moment tan poc personal unamica de 
contacte. 

Projecte Pa_pé 
Tot i els canvis i les limitacions imposades per la situació de pan-
dèmia, vam trobar la manera de continuar treballant els principals 
valors del projecte PA PÉ, els quals ja formen part de la essència 
del nostre servei. Així doncs, hem realitzat diversos tipus d’activi-
tats entorn al reciclatge, la reutilització, l’artesania, sense deixar 
de banda la creativitat i la perspectiva d’ inserció social. Aquestes 
activitats han servit tant per mantenir viu el projecte, com per 
aprofundir de formes mes transversals envers les seves línies prin-
cipals, enriquint d’aquesta manera les bases que el sustenten.
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Què hem fet? 
• Tallers Escola Univers Abans del con-
finament vam estar a temps de realitzar 
dos dels quatre tallers que teníem progra-
mats a la Escola l’Univers

• Taller-conte Escola Rius i Taulet

• Dia internacional de la discapacitat, 
els dos monitors ocupacionals del servei 
van dur a terme a la Escola rius i Taulet 
el Taller – Conte “El món de la Pepa”. En 
aquesta ocasió el taller va ser impartit a 
dos cursos de 3r de primària.

• Jornada de commemoració del dia 
internacional de la discapacitat con-
juntament amb altres entitats de persones 
amb discapacitat i coordinada per la seu 
del districte de Gràcia i l’IMDP. 

• Webinar “Conecta’t a la economia 
social i solidària de Gràcia” organitzada 
per la Federació Catalana de Voluntariat 
Social el 19 de novembre i on vam com-
partir el projecte PA PÉ.

Aïna 
Usuària del SOI
Em dic Aïna i sóc una persona usuària del 
SOI de l’acidH.

El que més m’agrada del SOI és estar amb 
els companys, amb els monitors i fer paper 
reciclat. A l’ inici del confinament vaig estar 
tranquil·la, però després vaig comentar 
a sentir nerviosisme i preocupació. Vaig 
trobar a faltar els companys, els professio-
nals i les activitats. Rebre les trucades dels 
professionals m’ajudava a sentir-me millor. 
Estic contenta d’haver tornat al taller, tot 
i que també m’he sentit extranya per la 
separació en dos grups bombolla.

Tant de bó puguem tornar a la normalitat 
i estar tots junts, anar sense mascareta i 
abraçar-nos.
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El Centre especial de Treball (CET) ha estat 
dels serveis més afectats per la pandèmia 
COVID-19. 

laBugaderia 
El servei de la bugaderia va tancar temporalment a finals del mes 
de març, esperant a veure en què esdevenia la pandemia.

Els clients que seguien estan operatius van ser redirigits a altres 
bugaderies de confiança.. 

L’1 de juliol van decidir reprendre el servei de bugaderia, això 
sí només amb la meitat del personal i organitzant un torn de 7 
hores pels matins, per atendre al 20% dels clients que no havien 
tancat per la pandèmia. 

L’altra meitat de les persones professionals va esta redirigida al 
nou servei de neteja dels espais de l’entitat, que vam crear degut 
a la necessitat de mantenir els espais dels serveis de l’edifici de 
Siracusa amb la màxima cura a nivell d’higiene. 

Malauradament la Directora del CET va haver de ser acomiadada 
atès les dificultats econòmiques per la viabilitat econòmica de 
l’empresa social.

elCatering 
El servei de càtering es va haver aturar el mateix 13 de març amb 
l’estat d’alerta i la cancel·lació de tots els esdeveniments interns i 
externs programats durant el mes i els mesos posteriors. 

Les persones professionals del càtering van estar redirigides a 
treballar al servei de neteja en les instal·lacions de l’acidH durant  
tot l’any 2020. El cuiner va estar en situació d’ERTE.

centre especial  
de treball (CET)
Creació i manteniment de llocs de feina  
per a persones amb discapacitat. 
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divertim
àrea Lleure  
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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PARTICIPANTS 2020 PARTICIPANTS 2019

146

PERSONES ATESES HOMES DONES EQUIP VOLUNTARIS

124

70
62

1111 119

76
62

OCI I LLEURE

El lleure, un dret

Els nostres objectius
• Afavorir un espai de trobada per relacionar-se i 

socialitzar entre iguals.  
Tallers entre setmana, activitats de cap de setmana, sortides 
culturals, respirs. 

• Fomentar la iniciativa per realitzar activitats lúdiques i 
d’oci a Barcelona. 
Visites culturals, espectacles, cinema, musicals, discoteca. 
Patinatge sobre gel, bolera, karaoke. Sortides de tot un dia.

L’Espai Social Can Gelabert – acidH
Formació i lleure a través de tallers setmanals que es realitzen en 
horari de matí i tarda per a persones majors d’edat. L’objectiu és 
oferir un espai de trobada on reforçar habilitats cognitives i pro-
moure l’autonomia personal però sobretot fomentar l’intercanvi 
social. 

• Tallers d’oci: (pintura, cinefòrum, música, manualitats, dinà-
miques i jocs de taula), de lectoescriptura i càlcul, d’informà-
tica, història de l’art, d’hàbits d’autonomia (tasques de la llar, 
cuina). 

• Tallers d’autoestima i millora personal: comunicació, rela-
xació, meditació, gestió de les emocions, estimulació cognitiva, 
debats, grup d’autogestors. Tallers sobre temes d’actualitat, 
notícies. 

• Servei flexible: plena autonomia per escollir les ofertes for-
matives i els horaris d’assistència.

És un servei únic a la ciutat de Barcelona on donem res-
posta a més d’una necessitat, ja que treballem en les dife-
rents branques: aprenentatge, lleure, autonomia, socialit-
zació, àmbit laboral...

El “Club Divertiment acidH”
Servei de lleure dirigit a joves, adolescents i adults amb capacitat 
intel·lectual límit o discapacitat intel·lectual lleugera on trobar un 
grup d’amics i amigues amb els qui sortir i realitzar activitats a 
Barcelona. 

Proporciona un espai-temps de creixement personal on fer amis-
tats, compartir inquietuds i aprendre a gestionar i planificar el seu 
temps de lleure. 

• Sortides i visites culturals: museus, activitats a la comunitat, 
parcs, teatre, fàbriques.  

• Respirs de cap de setmana 

L’oci és un dret universal i és un àmbit fonamental per a 
qualsevol persona que afavoreix el creixement i el desen-
volupament personal.
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Els Projectes
El Voluntariat Sense Límits 
Projecte inclusiu creat per promoure el voluntariat entre les per-
sones amb IL amb l’objectiu d’oferir una ocupació en un entorn 
normalitzat.

Aquest any hem rebut el premi del Districte de Gràcia a la 
sostenibilitat i el medi ambient pel projecte de l’Hort urbà 
Fontana on els voluntaris en tenen cura i donen la producció al 
rebost solidari i a menjadors socials. Durant el 2020 hi han col-
laborat 23 persones voluntaries les quals han participat activa-
ment en la societat i satisfet necessitats que de vegades no poden 
cobrir en altres àmbits. 

S’han donat a conèixer, apoderat i obert a noves relacions i amis-
tats. Algunes de les accions realitzades han sigut: acomodadors 
als Lluïsos de Gràcia, passejar gossos de gent gran, acompanya-
ment en residències de la tercera edat, atenció al públic, etc.

Durant el confinament també hem promogut el voluntariat: envi-
ant cartes i dibuixos als hospitals, creant fitxes i activitats a una re-
sidència d’avis amb la que tenim relació i col·laboració entre veïns.

Nous tallers
• Musicoterapia: Han treballat el ritme, la coordinació corporal i 

sobretot els ha ofert un entorn de recolzament i amistat durant 
tot el curs i durant el confinament que ha minvat el sentiment 
d’aïllament. Alguns dels beneficis d’aquest taller han sigut aju-
dar a controlar la respiració i l’ansietat i mantenir la ment activa 
bloquejant l’atenció a les preocupacions.

• Formació pràctica en eines online i XXSS. Degut a la situ-
ació COVID_19 hem donat una embranzida en la formació a les 
persones usuàries perquè puguin realitzar les activitats des de 
casa utilitzant plataformes online. Hem treballat amb ZOOM, 
Jitsi i WHPP. També hem facilitat material per a qui que no en 
tenia  accés, donat suport telefònic als que tenien més dificul-
tats i creat una guia i un vídeo explicatiu inclòs.

Metodologia d’avaluació i seguiment
Informes i estadístiques gràfiques de les fites assolides i dels ajus-
taments que calia formular per assolir els objectius de les activitats. 
S’ha fet una enquesta de valoració sobre els continguts i la meto-
dologia emprada. L’avaluació continuada per part de l’equip que 
dissenya i imparteix els tallers, així com la del procés i els resultats, és 
un element imprescindible pel desenvolupament i bon funcionament 
del projecte. Ens permet conèixer ĺ impacte real de millora en la seva 
qualitat de vida. 

Incorporació d’una neuropsicòloga 
Durant tres mesos ens ha donat suport en tasques de supervisió i 
acompanyament dels usuaris i ha col·laborat en la preparació de 
material educatiu i d’avaluació. 

Acollida i formació d’estudiants en pràctiques
Hem acollit a 1 estudiant de musicoteràpia el qual ha realitzat el 
seu treball de final de curs amb nosaltres. 

Protocol de lectura fàcil
Creació d’un document on hem recollit les pautes per crear docu-
ments accessibles i personalitzat pels usuaris.

Accions de Comunicació i Visibilitat
• Participació a l’acte del Dia Internacional del Voluntariat 

amb el reportatge anomenat MIRADES INCLUSIVES sobre el 
nostre voluntariat inclusiu i amb entrevista en directe a una de 
les voluntàries. Esdeveniment organitzat per la Federació Cata-
lana del Voluntariat

• Lipdub amb la presència de Stay Homas: durant el confina-
ment vam fer una lipdub amb una cançó del grup Stay Homas i 
un dels cantants va participar en la filmació. 

• Premi 2019 de la Vila de Gràcia: participació a l’esdeveni-
ment d’entrega del premi a la millor acció sostenible per la nos-
tra tasca de gestió de l’hort urbà de l’espai jove Fontana. 

Actuacions afectades  
pel context generat per la covid-19 

Des de mitjans de març, degut a l’estat d’alarma, es van haver 
d’aturar totes les accions presencials les quals no vam poder re-
prendre fins al setembre. Per poder continuar oferint les activitats 
i l’acompanyament habitual durant el confinament es van ofertar 
les activitats de forma online a les persones beneficiàries donat 
suport i realitzat seguiment individualitzat via telefònica i per 
videotrucades.  De setembre a desembre els tallers han tornat a 
ser presencials en l’horari habitual però vam crear grups bombolla 
per reduir el risc de contagis. 

1. PERSONES USUÀRIES: Hi ha hagut una davallada del 15%. 
No hi varen haver noves inscripcions durant l’estat d’alarma.

2. ACTIVITATS: Amb una participació del 80% dels usuaris, les 
noves propostes implementades han consistit en:

• Trobades virtuals: Degut a que un dels objectius del centre 
és socialitzar i tenir un espai de trobada, li hem donat molta 
importància a mantenir el contacte entre ells. Per aquest 
motiu durant el confinament hem fet setmanalment 4 vide-
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otrucades setmanals amb temàtiques 
diverses: 

• Musicoteràpia: espai de calma per 
deixar de banda l’ansietat a través 
de reflexions, la música i el silenci.

• Espai d’amics: un espai de trobada, 
conversa i jocs.

• Zoom dels divendres: reunió de tot 
l’equip d’educadors i els usuaris 
per posar-nos al dia i fer un repte o 
activitat.

• Proposta d’activitats d’oci de cap de 
setmana: el grup dels dissabtes les 
ha realitzat online amb activitats del 
tipus més lúdic com karaoke, manu-
alitats, cuina, trivial, bingo, etc.

• Visites guiades online: Hem realit-
zat 3 visites guiades online a diversos 
serveis i equipaments de la ciutat com 
ara la Fàbrica del Sol, el Clavegueram 
de Barcelona i una formació sobre 
com produir menys residus. 

• Activitats culturals d’oci: s’ha 
enviat material amb propostes d’oci 
com ara obres de teatre, scaperooms, 
concerts, links a museus en 3D, etc. 
També s’ha ofert assessorament als 
referents familiars en els casos que ha 
estat necessari.

3. EQUIP DE TREBALL: des de la notifica-
ció de l’estat d’alarma fins al setembre 
s’ha reduït l’horari de la plantilla. El 30% 
de l’horari que han continuat contra-
ctats l’han dedicat a realitzar activitats 
telemàtiques amb els usuaris i a oferir 
recolzament telefònic teletreballant des 
de casa.

4. RESPIRS DE CAP DE SETMANA: al 
2020 només hem pogut fer un respir de 
cap de setmana degut al confinament. 
El destí escollit pels usuaris/es ha sigut 
Figueres amb una participació de 32 
inscrits/es.

Monica Taboada Mas 
“Soc voluntària a l’acidH (Espai social Can 
Gelabert) per voluntat pròpia, per con-
vicció, per empatia, perquè vaig decidir 
passar a l’acció  i participar en un projecte 
que té per objectiu millorar la vida de les 
persones amb més dificultats.

Ser voluntari és un exercici de donar i 
rebre. Jo miro de dona’ls el meu temps, 
implicació, compromís i entusiasme i d’ells 
rebo, coneixements, amistat, agraïment, 
estimació i en definitiva, experiències de 
vida que em fan millorar cada dia com a 
persona. Aquest intercanvi per a mi ja s’ha 
convertit en imprescindible i ells són com 
la meva “segona família“. Ser voluntari és 
tot això i més, és creure en que els petits 
canvis transformen el món i  voler for-
mar-hi part.”

Carlos González  
Guidonet
“Vaig venir a l’Espai Social al març del 2019 
des del SOI d’acidH perquè volia continuar 
aprenent i trobar amics. Aquí he trobat 
molt bons companys i he millorat en temes 
de llengua i de càlcul dels euros. Amb el Co-
vid i la reducció de grups em trobo molt a 
gust perquè l’ambient és més tranquil, i els 
dies que no vinc a l’Espai social aprofito per 
fer altres coses, però trobo a faltar el taller 
de cuina que ara no podem fer.

Estic molt content i encantat amb el taller 
de dibuix, ja que estic aprenent moltes 
tècniques. 

Gràcies a totes les educadores per l’atenció 
que em doneu us estimo molt!”
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Exemples de propostes transversals i innovadores, que mal-
grat la pandèmia COVID-19, algunes s’han ralentitzat, però 
que complementen les activitats ordinàries que ja desenvolu-
pa l’acidH i que tenen per objectiu millora la qualitat de vida.
 
Competència digital de l’alumnat i del professorat La posada 
en marxa a l’escola de la plataforma virtual d’aprenentatge de Goo-
gle Suite Education ha permès que l’equip docent fes una formació 
amb eines Google per potenciar la competència digital i millorar 
l’aprenentatge de l’alumnat a través de la plataforma virtual.

Formació telemàtica Aquest nova modalitat d’aprenentatge 
com a nou concepte educatiu i de creixement personal. Ha permès 
seguir duent a terme els diferents projectes dels diversos cursos mi-
tjançant les següents, plataformes digitals: Mail, Drive, Classroom, 
Zoom i Meet. L’alumnat va tenir al seu abast un horari similar al 
presencial, amb classes online i connexions amb els professionals i 
tutories individuals.

Treball de convivència en xarxa entre diferents col·lectius  
La prova pilot d’un pis on persones usuàries de pisos d’inclusió 
de diferents entitats, puguin conviure conjuntament. Per alguns 
col·lectius conviure amb persones usuàries d’altres entorns pot 
reportar benefici en el seu aprenentatge de la convivència i en el 
creixent en la seva autonomia.

Tallers d’estiu amb format online Per treballar diferents 
temàtiques (sexoafectivitat, art teràpia emocions i audiovisuals, 
relaxació i habilitats socials) de manera lúdica i divertida.

El programa d’envelliment actiu a la meva llar  
Ha permès que persones IL en situació de jubilació puguin fer 
activitats comunitàries normalitzades al seu barri, per millora les 
condicions de procés natural d’envelliment.

Teràpies online La combinació de la teràpia online i la presencial a 
permès continuar amb el suport psicològic a les persones.

Estudi clínic S’ha completat la segona fase de l’Estudi de Disca-
pacitat Intel·lectual i Envelliment amb un grup control i un grup 
experimental amb 30 participants.

Participació
• Comissió de Captació de fons i Comunicació de l’acidH. 
• Grup Fundraiser.cat (290 membres)
• Taules de Comunicació de la Taula del Terccer Sector. (voraviu)
• Grup de Comunicació del Dincat. (acidH)
• Taula d’ètica de la Taula del Tercer Sector (voraviu)

Campanyes de Visibilitat i Captació de Fons 
• KitCovid
• Vull continuar
• Salvem els Nostres Patis
• Webinar: Fem Cookies per Nadal
• Giving Tuesday
• No som invisibles.Campanya Estatal Dincat
• Creació conjunta amb els serveis de l’acidH Nadala 

Campanyes preparades i anul·lades
• Sopar Solidari a la Sala dels Miralls del Liceu
• Concert a les Terrasses Punt de Vistes 360.
• Jornada de la IL en el Sant Pau
• Trobada anual (desembre): Professionals, families, voluntariat.

Aparicions en mitjans de comunicació 
La Vanguardia: Societat, TV3: Planta Baixa, Catalunya TV, 
L’Independent de Gràcia, Xarxanet, Voluntaris.cat,  
Ràdio St Feliu, Betevé: Notícies, RTVE: Notícias, OndaCEro. 
Revista Ateneus.

Gestió de les Xarxes Socials
• Twitter +108 seguidors, +602 publicacions Seguidors 1.023
• Facebook +158 seguidors, +245 publicacions Seguidors 1.291 
• Instagram +252 seguidors, +206 publicacions Seguidors 1.666

Web    

Visites a les pàgines 137.794 
Des de les Xarxes Socials 1.138 

Visites fetes per usuaris coneguts 19.282

Visites fetes per usuaris nous 18.738

comunicació
Visualitzem el col·lectiu de les persones amb FIL i 
DIL, els projectes, serveis, treballem per crear  
aliances estratègiques.

recerca i  
innovació Social 
Investiguem en tots els vessants de la FIL i DIL  
per generar coneixement i aportar noves solucions  
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La captació de fons també s’ha vist afectada per la  
pandèmia, la declaració de l’estat d’alarma ha comportat

• demores en el calendari de subvencions

• suspensió de terminis d’execució i posterior aixecament dels 
mateixos, o reducció

• adopció de mesures de flexibilització de diverses de les  
subvencions públiques atorgades i consecutives pròrrogues

• modificació de bases d’algunes de les subvencions públiques 
atorgades.

• canvis en el procediment d’atorgament d’algunes subvencions

• cancel·lació o reorientació de convocatòries privades cap  
a iniciatives enfocades a la gestió de la pandèmia.

...............................................................................................

Tot plegat ha requerit de:

• seguiment intensiu extraordinari

• modificació pel context COVID-19 i reformulació del  
pressupost de molts dels projectes subvencionats amb  
fons públics

• pèrdua d’oportunitats de finançament privat 

• Ens hem hagut de reinventar i hem encetat un nou  
format online: la Campanya KitCovid, la Campanya “Els Nostres 
Patis”, la campanya “Vull continuar” i els joves del PFI han donat 
una classe magistral de galetes solidàries via online, en un acte 
d’RSC!  
 
No hem pogut fer els esdeveniments que teníem en el 
Pla Estratègic del 2020 i que ja teniem organitzats: 

• El Sopar Solidari a la Sala dels Miralls del Liceu

• El Concert a les Terrasses Punt de Vistes 360

• La Jornada de la FIL en el Sant Pau, plantejada com a tanca-
ment de la celebració dels 25 anys de l’acidH.

En termes generals, un any més, hem aconseguit renovar 
el finançament recurrent de: 

Finançament Públic 2020
Ajuntament de Barcelona

• Convocatòria General Ordinària 2020

• Convocatòria Específica IMPD – ILMO 2020

Diputació de Barcelona / Benestar Social

• Convocatòria Inclusió i promoció social 2020

• Convocatòria Habitatges d’inserció social 2020

Generalitat de Catalunya

• COSPE Pluriennal 2019 Anualitat 2020 Línia E2

• COSPE Anual 2020 Línies L i J20

• Agència d’Habitatge de Catalunya – XHIS 2020

• Entorns Desafavorits Curs 2020-2021

• Monitors Menjador Curs 2020-2021

• Singulars 2020

• SIOAS 2020-2021

• SMI 2020 

• USAP 2020

• USAP-ED 2020

• IRPF 2020 2021 Programes B2 Famílies i B8 Inserció

fundraising
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Finançament Privat 2020  
(Registre Subvencions)
• Conveni Fundació Bancària La Caixa / Incorpora

• Conveni Fundació Privada Can Gelabert 

• Conveni Fundació Naccari Rava

• Comveni Bosch Aymerich

També hem aconseguit alguns ajuts públics extraordinaris per fer 
front a la pandèmia:

Ajuntament de Barcelona 

• Convocatòria per a l’atorgament de subvencions extraordinàries 
a les escoles concertades d’educació especial de Barcelona, en 
motiu de les activitats i programes extraordinaris que s’han de 
prestar per fer front a la pandèmia de la Covid-19

Generalitat de Catalunya

• Convocatòria extraordinària per a la concessió d’ajuts destinats 
a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure 
educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2

• I també increments de mòduls de la subvenció COSPE 2019 que 
tenim atorgada pels serveis llars-residència de l’àrea d’Habitat-
ge i SOI de l’àrea Laboral, per les anualitats 2020 a 2022, amb 
motiu de l’actualització de tarifes de la cartera de serveis i la 
pandèmia.

No hem aconseguit tot el finançament públic sol·licitat i ens 
han denegat la majoria dels ajuts privats, no ens atorgat:

• Ajuntament de Barcelona. Subvenció a la Convocatòria d’Acció 
Comunitària i Associacionisme

• Generalitat de Catalunya: Subvenció sol·licitada per la contra-
ctació de joves en pràctiques.

• Fundació Bancària la Caixa: Subvenció als programes d’Inicia-
tives Socials 2020 de les Convocatòries Generals / Autonomia-
Envelliment i Inserció Sociolaboral. Convocatòria Territorial de 
Catalunya d’Inserció Sociolaboral.

• Fundación Mapfre/ Ayudas a Proyectos Sociales 

• Fundación Banco Santander / Santander Ayuda 

• Fundación Mutua Madrileña / Ayudas a Proyectos Sociales de 
atención a la emergencia generada por el COVID-19

• Fundación ONCE / PIR.

Sol·licituds

Renovació al Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana, 
que suposa beneficis fiscals pels donants. Adhesió a l’acord XHIS 
2020 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat.

Ampliació de places del servei de suport a la llar.

Altres gestions

• Presentació de les Memòries Anuals 2019 com a entitat bene-
ficiària (donacions ) i com a CET beneficiari (contractes mer-
cantils) de les Mesures Alternatives al compliment de la quota 
de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat que 
estableix la LISMI. 

• Tasques habituals de suport a l’execució dels diferents activitats/
serveis subvencionats i seguiment de subvencions atorgades 
amb anterioritat.

• Assistencia a les reunions del Grup de Treball de Finançament 
de la Taula del Tercer Sector de Catalunya, en format on-line.

Hem sol·licitat subvencions  
per un total de  2.618.292,44€. 

Ens han atorgat un 71,83% (1.880.778,39€). 
De l’import atorgat:  

origen públic  
+ 90% (1.733.183,99€)   

origen privat  
147.594,40€ 
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Gràcies
Les persones professionals de l’acidH, les que són sòcies,  
les organitzacions i les empreses que ens doneu suport i  
el voluntariat... Totes nosaltres fem possible acidH!
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Miquel Abril
Àngel Acero
Bertran Aulló
Mireia Andreu
Antoni Ascon
Laia  Bové
Juan Carlos Badel
Nekane Balcells
Pilar Bonany
Isabel Sánchez-Lafuente
Elena Briones

Lourdes Calvo
Victor Carbonell
Alberto Amor
Marta Chine
Daniela Cid
Jorge Corcoles
Cristina Cot
Gemma Galan
Aleix Garcia
Felipe García
Teresa Genover

Greta Gil
Josep Mª Gomis
Sonia Herraiz
José Manuel Lario
Cristian Michelena
Helena Lirio
Esther Lopez
Francesc Mandri
Encarna Martínez
Juana de la Cruz Navarro
Mª Luz Rodriguez

Albert Sabaté
Montserrat Porras
Hector Zapico
Giacosa Laura
Daniel Roselló
Albert Cerezo
Ricardo Moreno
Joan Serra
Laura Restrepo 
Raquel Martín

el voluntariat a l’acidH
Desenvolupament personal, transformació social i sensibilització

el voluntariat sense límits
L’oportunitat d’exercir el voluntariat en 
un entorn normalitzat per potenciar 
la promoció de l’autonomia personal 
i treballar amb la visió estigmatitzada 
d’aquest col·lectiu. 
Formació i suport continuat al  
voluntariat i a les entitats on  
exerceixen la seva tasca  
per garantir l’èxit.

Helena Lirio
"Fa un any vaig començar a fer el voluntariat a l’acidH, 
concretament a l’àrea psicosocial, i com a estudiant de 
psicologia vaig agrair molt aquesta oportunitat. 

Després d’haver passat un temps des que vaig començar, 
considero que ha estat una de les millors experiències, 
ja que he rebut molt més del que he pogut aportar, he 
donat el meu temps i ganes d’ajudar, i he rebut molt, 
companyerisme, coneixements i sobretot, l’oportunitat 
de conèixer a moltes persones i adonar-me de la seva 
capacitat d’ajudar als demés . "



com 
contactar
Carrer Siracusa 53 
08012 Barcelona 
932 859 977 

acidh@acidh.org  
www.acidh.org
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