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1 - . PRESENTACIÓ 

Us presentem la memòria 2014, un any més, en el que hem aconseguit mantenir els serveis i 

programes gràcies a la implicació de les famílies, professionals i voluntaris conjuntament amb el 

suport de les entitats públiques i privades. 

 1.1 Missió 

ANDI - DOWN SABADELL som una associació de pares i mares que té com a finalitat una 

intervenció comunitària que promogui que les persones amb discapacitat intel·lectual , 

majoritàriament amb síndrome de Down , gaudeixin d'una vida digna i plena afavorint en tot 

moment la seva plena autonomia i inclusió social. 

1.2 Visió 

Des Andi Down Sabadell pretenem afavorir la igualtat de tracte i d'oportunitats envers els infants i 

joves amb discapacitats intel·lectuals , segons les directrius de la convenció de l'ONU de 2006 

sobre els drets de les persones amb discapacitat . 

Pretenen afavorir el canvi de mirada de la societat , un canvi que comporti respecte, tolerància i 

una valoració positiva . Un canvi que permeti que se'ls consideri persones susceptibles d'aportar a 

la societat , els seu treball , valors i maneres de ser i fer. 

1.3 Valors 

 Compromís amb les famílies i persones amb DI . 

 Promoció de l’autonomia del infants, joves i adults amb discapacitat. 

 Respecte per la singularitat de cadascú. 

 Responsabilitat, eficiència i dedicació de l'equip de professionals i junta directiva . 

 

2 - . ENTITAT 

2.1 IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT 

ANDI - DOWN SABADELL , Nif G60515012 . Domicili i raó social: Carrer Alfons XIII . 35-39 , Sabadell 

08202, Telèfon: 93725 07 99 . 

1 . Inscrita en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la 

Generalitat de Catalunya : Secció 1a del Registre de Barcelona , el 20 de juny de 1994 amb el 

número 15335. 
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2 . Inscrita en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Sabadell , el 12 de 

desembre de 1994, amb el número 437 , dte 3r . 

3 . Inscrita al Departament de Benestar i Família , el Servei de suport social a l'atenció primària i 

especialitzada , el 07 de juny del 2004 amb el número S05934 . 

4 . Inscrita al Departament de Benestar i Família , en el Servei per temps lliure per a persones amb 

disminució , el 07 de juny del 2004 amb el número S05935 . 

5 . Declarada utilitat pública 12 juliol 2010. 

6 . Inscrita al Departament de Governació i Administració Públiques , Secretaria d'Acció Ciutadana, 

el 2008.05.02 al cens d'Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el número de cens 001525-000. 

7 . Inscrita al Departament d'Acció Social i Ciutadania , en el registre d'Entitats, Serveis i 

Establiments Socials , a la Secció Altres serveis i establiments , el Servei d'habitatges amb suport, 

amb el número S06844 . 

8 . Inscrita al Departament d'Acció Social i Ciutadania , Secretaria de Joventut , la secció juvenil 

ANDI - JOVE , el 2008.03.07 amb el número 2533 . 

9 . Declarada Entitat d'Utilitat Pública , Resolució n º JUS/2439/2010 amb data 12 de juliol de 

2010, amb el n º 15335 , secció 1 de la demarcació de Barcelona . 

2.2 SOCIS / ES 

Aquest 2014 l'entitat compta amb un total de 155 socis , entre els quals n’hi ha 101 que tenen 

amb algun membre de la família amb discapacitat  i que participen o poden participar d'alguna de 

les activitats o serveis de l'entitat , la resta de socis són col·laboradors/es . 

2.3 . FAMÍLIES / USUARIS 

Atenem a 107 usuaris, dels quals n’hi ha 101 que son socis o fills de socis. 

L’ indret de procedència és:  el 60%  de Sabadell i els altres de diferents ciutats del Vallès 

Occidental (Barberà, Sant Quirze, Castellar, Palau-solità i Plegamans, Ripollet... atenem també  

2usuaris del Vallès Oriental, 2 del Bages i  1 del Barcelonès. 

3 - . OBJECTIUS 2014 

Els objectius prioritaris durant aquest any han estat: 

1 . Mantenir el  SEPAP a uns preus accessibles a els famílies. Aquest objectiu s'ha aconseguit 

plenament ja que el nombre d’infants i joves que participen d’aquest programa ha seguit 

augmentant. 

2. Concedir beques a algunes famílies. Durant el 2014 s’han becat un total de 5 famílies. 

3. Seguir consolidant el programa d'inserció laboral.  S’ha aconseguit plenament hem augmentat 

el nombre d’usuaris d’aquest programa i hem contractat un nou tècnic per reforçar aquest servei. 

4 . Consolidar el programa d'esport inclusiu amb actes esportius puntuals en què pugui participar 

tota la base social de l'entitat així com la resta de ciutadans ...  
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Hem realitzat L’Apuntat al 21, La cursa per la Inclusió i hem participat en una jornada de futbol 

inclusiu, coordinada per Down Catalunya, al Masnou el mes de Juliol. 

Així mateix, a partir de l’octubre hem iniciat la participació de l’equip de bàsquet en la lliga escolar 

de Sabadell 

4 . Mantenir activa una comissió de difusió i captació de recursos , encarregada d'organitzar actes 

destinats a aquest fi .   

La comissió que s’ha trobat tots els dilluns a la tarda i ha incidit de manera especial en la 

implicació de les famílies. 

 

4 - . GESTIÓ 

4.1 JUNTA DIRECTIVA 

La gestió global de l'entitat ha estat supervisada pels membres de la junta , que ha realitzat una 

reunió de junta mensual i l'assemblea ordinària de socis, el dia 7 de juny. 

Durant aquest any , des de la junta , s'ha continuat potenciant la dinamització i millora de la 

difusió de l'entitat i captació de recursos propis . 

Membres de la junta directiva : Els membres de la Junta Directiva, i els càrrecs que ocupen : 

Presidenta : Dolors Pallàs i Crespo 

Vicepresident : Carles Argemí 

Secretària : Antònia Fernández  

Tresorera : Ana Florez 

Vocals : Antoni Pous , Noemi  Albareda , Gràcia Roldán , Pilar Carrera , i Laura Pedragosa . 

Vocals adjunts : Lidia Sabate i Jordi Nuñez . 

 

4.2 Àmbit de Gestió 

La coordinació i suport a la gestió , dels diferents àmbits de l'entitat: econòmics , serveis, recursos 

humans ( personal i voluntaris ) , captació . esport inclusiu , subvencions ... l'han realitzada 

diferents membres de la junta directiva . 

 Coordinació de serveis  i recursos humans, la realitzen Antonia Fernández i Dolors Pallàs . 

 Coordinació del pla de difusió, ha estat gestionada per Dolors Pallàs , Lídia Sabaté i Ana 

Florez i Antònia Fernàndez . 

 Coordinació del pla de comunicació, ha anat a càrrec de Dolors Pallàs i Jordi Nuñez. 

 La supervisió de la tresoreria ha estat a càrrec d'Anna Florez i Dolors Pallàs 

 La coordinació de la secció d'esport inclusiu l'ha realitzat Lidia Sabate . 
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4.3 ORGANIGRAMA DE GESTIÓ 

- Assemblea 

o Representació legal, Presidenta 

o Junta 

 Responsables  i / o comissions de: 

• Econòmica 

• Gestió de Personal ( professionals i voluntaris ) 

• Serveis i Activitats 

• Comunicacions 

• Difusió 

• Esport inclusiu 

 

4.4 COORDINACIÓ I PARTICIPACIÓ AMB ALTRES ENTITATS 

Durant aquest any ens hem coordinat amb les entitats que destaquem a continuació: 

A nivell municipal 

 Participació en el Consell Municipal de les persones amb discapacitat . 

 Participació en la Plataforma del Tercer Sector de Sabadell , Vàlua . 

 Participació a la taula de les persones amb discapacitat per coordinar les activitats de la 

setmana de les persones amb moltes Capacitat , celebrada la setmana del 28 de novembre. 

 Participació puntual en actes d'altres entitats o activitats ciutadanes: Festa del riu de 

l’Adenc. 

A Catalunya 

 Participació en les reunions de junta , i assemblea , de la coordinadora Down Catalunya , a 

la qual pertanyem , així com en actuacions comuns que porta a terme : "Fent amics amb 

Down Catalunya" , Trobada de Joves Empoderats i autogestors... 

 Participació a la Festa per una societat inclusiva del Garraf que organitza la Plataforma  del 

mateix nom . 

A Espanya 

 Participació en les trobades de les " xarxes nacionals de Down Espanya  Madrid: d’Ocupació 

(Down Integra), Vida independent i Educació. 

 Participació en els " fòrums de directius de Down Espanya. 
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5 - . COMUNICACIONS  

5.1 Mitjans emprats 

Les comunicacions internes (socis , professionals i voluntaris ) o externes ( mitjans de 

comunicació, empreses, contactes i societat en general ), s'han realitzat per diferents mitjans. 

 Correu ordinari a socis, empreses i col·laboradors 

 Correus electrònic a socis , entitats, empreses, col·laboradors i contactes generals . 

 Convocatòries i Notes de premsa a mitjans de comunicació . 

 Fulletons informatius : S'han continuat actualitzant els díptics i tríptics de les activitats i 

serveis que l'entitat duu a terme per facilitar la informació de què i com ho fem així com del 

col·laboradors en cada projecte o programa. 

 Revista digital Andi en contacte, digital. S'ha enviat un exemplar mensual . 

 Pàgina WEB. S'ha mantingut actualitzada, http://www.andisabadell.org  especialment 

l'apartat de notícies. 

 Webs 2.0 . Hem mantingut actives les comunicacions mitjançant el Facebooc i Twitter . 

 Blocs d'Andi . S'han modificat el d'Andi  que s’ha utilitzat com a mitjà de difusió de la 

proposta ArtAndi 20x20, exposició solidària amb la participació d’artistes locals i comarcals  

http://andisabadell.blogspot.com/ . 

5.2 Accions 

 Durant l'any 2014, s'han enviat més de 25 convocatòries de premsa o notes de premsa als 

diaris . 

 Hem sortit unes 20 vegades al diari de Sabadell i altres diaris digitals i en format paper, i 

unes 12 vegades per ràdio Sabadell.. 

 S'ha actualitzat la web que conté totes les notícies més interessants . 

 S’ha modificat totalment el bloc de l’entitat. 

 S'ha actualitzat el facebook , amb una periodicitat setmanal . 

 S'ha twitejat , en funció del moment, diferents noticies, esdeveniments... 

 S'ha enviat un newletter mensual , als contactes . 

 S'ha fet un esforç important per mantenir actualitzada la base de dades dels contactes. 

 

6 - . RECURSOS 

6.1 Recursos humans 

El personal remunerat i voluntari que han treballat i col·laborat amb nosaltres durant el 2014 són: 

• Marta Figueras , Educadora Social i Psicopedagoga : Coordinadora Pedagògica . Responsable de 

l’Àrea d'educació i de Gestió de projectes .   

• Mireia Pardo , psicòloga . Coordinadora de l'àrea laboral. Tècnica laboral (prospecció formació i 

seguiment). 



MEMÒRIA 2014  ANDI DOWN SABADELL 

7 
 

• Elisenda Eura Fuster , Integradora social i Pedagoga . Coordinadora de Vida Independent i de la 

secció d'Andi Jove ( Oci i temps lliure ) . Referent de la Nostra Llar i del grup d'Autogestors  

• Olga Pons , psicòloga . Coordinadora de l'Àrea de famílies,  Atenció psicològica a joves i famílies i 

suport escolar,  Formació en habilitats soci emocionals . 

• Rosa Solà, pedagoga. En l’àrea d’inserció laboral i prospecció d’empreses. 

• Gerard Prats i Judith Bonafont: Educadors del Pis Pont i  referents d’un grup de lleure. 

• Montserrat Baldebey, gestió d’activitats, serveis i gestió econòmica. 

• Aina Garriga : Educadora- referent del Pis Pont  i d’un grup de lleure .  

• Jordi Mourelo , referent del grup de voluntaris inclusius VOLA , del Pis Pont, d'un grup de lleure i 

suport  a altres activitats i serveis. 

• Youssouf Bin Aboubakar : Referent en 1 grup de lleure, voluntari en Vola i suport a activitats 

artístiques . 

• Laura Escoda , Logopeda i especialista art dramàtic , Responsable de l'àrea de logopèdia i 

d'expressió i art dramàtic i balls. 

• Georgina Cazorla , especialista en balls i teatre musical . Suport a un grup de lleure. 

• Rafael Ribas, Jordi Mourelo i Helena Protasio : música i ritmes . 

•  Montse Font, suport a activitats artístiques . 

• Andrea Valenciano,  referent d’un grup de lleure. 

• Jordi Valldeperes , Joan Ollé i Adrià Gonzàlez, especialistes en educació física , coordinant l'àrea 

esportiva . 

•  Pape Samba Diouf, donant suport a un grup de lleure. 

• A més hem comptat amb unes 20 persones més,  voluntaris i personal en pràctiques , que ens 

han permès donar suports als serveis i activitats , incidint en aquelles persones que més ho 

necessiten . 

6.2 Recursos materials 

A continuació us detallem els recursos materials emprats:. 

 Materials de Difusió : La difusió dels diferents serveis , activitats i esdeveniments es fa 

mitjançant fulls informatius , díptics , cartells i la revista , que s'envien a tots els socis i a les 

diferents entitats de Sabadell ( escoles , associacions ... ) , universitat . .. En el cas de les 

conferències . 

 Materials de formació : S’han elaborat fitxes i dossiers per utilitzar-les en els diferents 

programes de suport i formació ( SEPAP ) , així com adaptacions de material curricular . 
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 Material bibliogràfic : Hem seguit ampliant el material bibliogràfic d'informació per a les 

famílies i de formació per a professionals i els propis joves , en funció de les necessitats que 

hem detectat . 

 Hem ampliat la dotació informàtica amb un nou ordinador portàtil gràcies a una subvenció 

de la fundació ONCE . 

 

6.3 Recursos econòmics 

Els recursos econòmics , que ens han permès mantenir els serveis i les activitats que realitza 

l'entitat s'han aconseguit de diferent procedència . El total de recursos aconseguits el 2014 és de 

273.488,30. 

A continuació detallem la distribució de les fons de finançament:  

1 . Fons pròpies : aportacions de socis , serveis i activitats , donacions d'empreses i particulars i 

esdeveniments especials de difusió o captació . 

Les fons pròpies, ascendeixen a 157.486,6 € i signifiquen el 57,6 % dels ingressos 

2 . Fons públiques, Provinents d’aportacions de la Generalitat, municipal , de la Diputació i una 

aportació estatal ( IRPF ) mitjançant Down Espanya . 

Les aportacions públiques ascendeixen a 95397,41 € i signifiquen el  34,9 % dels ingressos . 

3 . Fons privades, s'han aconseguit subvencions de la Fundació Barclays , Fundació Barnola 

Vallribera  i Fundació Once. 

Les aportacions de fonts privades ascendeixen  20604,34 i signifiquen el 7,5 dels ingressos 
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6.4 Memoria económica 2014. Balanç de Sumes i Saldo s 

 

 

 

 

Empresa 14 ANDI DOWN SABADELL Data de tancament: 26-03-15 Condicions PERÍODE : 01-01-14 / 31-12-14 

SUBCOMPTES : 60000000 / 99999999 (imports en Euros)  
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7 . ACTIVITATS I SERVEIS 

7.1 FORMACIONS ESPECÍFIQUES 

La majoria d'elles pensades per a personal intern (famílies , professionals o voluntaris de l'entitat) 

. S'han organitzat en funció de les necessitats . 

 Formació sobre la promoció de l'autonomia . 

A càrrec de la psicòloga , Olga Pons i dirigida a pares / mares de joves i adults . Es va realitzar el 

dissabte dia 18 de maig a la seu de l'entitat . Van participar 25 famílies. 

 Formació sobre oci inclusiu . 

Dirigida als participants, referents i voluntaris, dels grups d'oci . A càrrec d'Olga Pons i Elisenda 

Fuster . Van participar-hi 9 joves que comparteixen l'oci amb els joves de l'entitat. Es va realitzar 

el dia 

 Assessorament a un grup de mestres . 

En el transcurs de cada curs lectiu , es realitzen 4 sessions d'assessorament i / o grup de treball 

amb mestres que tenen nens amb síndrome de Down . Aquestes sessions serveixen per compartir 

inquietuds i solucions , promoure la formació en diversos aspectes i elaborar materials i si és el 

cas , compartir-los. 

7.2 . ATENCIÓ A FAMÍLIES 

 Primera cita : S'han atès 27 famílies que han sol · licitat una primera entrevista , de les 

quals,  se'ls ha pogut donar resposta a la nostra entitat a un 60%. 

 Atenció Individual , per a aquelles famílies que ho han sol · licitat . S'han atès 31 famílies . 

 Escola de famílies : En grups en funció de l'edat i característiques dels fills i filles . Per a 

petits hem fet una sessió mensual , per a joves i adults un sessió per trimestre . S'han atès 

un total de 35 famílies . I s'han realitzat 18 reunions, per grups d’edat. 

 Trobades, festes o sortits lúdiques , s'han realitzat les següents : 

- Una matinal de " Apunta't al 21 " a Barberà de Vallès , el 22 d'abril . 

- Una cursa Solidària ; La nostra 

Meta la Inclusió el dia 7 d’abril. 

- La Festa de fi de curs , el dia 30 de 

juny. 

- Un total de 405 persones , entre 

socis , famílies de socis i 

amics/gues, han participat en la 

trobada Fent amics amb Down 

Catalunya a Port Aventura . 

- 4 famílies han assistit a la trobada 

de famílies de Down Espanya que 

enguany es va celebrar a Avila del 6 

al 8 de desembre. 
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- Les famílies dels més petits han celebrat la Festa de Caga tió el matí del dia 20 de 

desembre. Han participat 10 famílies amb un total de 14 infants 

- Una festa de Nadal, Art i Quinto , celebra el dia 20 de desembre a la tarda . 

El percentatge de famílies que han participat d'alguna activitat correspondria aproximadament al 

90% 

7.3 . ATENCIÓ A INFANTS I JOVES 

A- SEPAP : Servei de Promoció de l'autonomia personal. 

Aquest servei transversal , fomenta el desenvolupament personal , educatiu , social i laboral de les 

persones amb discapacitat intel·lectual , de qualsevol edat . 

Els seus objectius fonamentals són proporcionar a persones amb discapacitat intel·lectual els 

recursos adequats que permetin la seva participació de la manera més autònoma i independent 

possible en la comunitat , mitjançant l'enfortiment dels seus recursos personals i l'entrenament 

de l'autonomia personal , incorporació efectiva al lloc de treball ordinari , i aprenentatge per a 

una vida autònoma i independent . 

Els programes que presentem a continuació formen part del SEPAP de l'associació. 

A.1  ATENCIÓ PERSONAL 

 Suport escolar 

Es realitza en grups de màxim tres nens o individual . L'objectiu de reforçar els 

aprenentatges escolars i millorar les habilitats de comunicació i socials dels nens . Durant el 

2014 s'han atès un total de 15 nens 

menors de 14 anys . 

Paral·lelament a l'atenció als nens / 

es s'han realitzat una sèrie d'accions 

que detallem a continuació . 

- S'han mantingut un mínim de 2 

entrevistes individuals amb cada 

família . 

- S'han realitzat reunions de 

coordinació amb els professionals de 

la majoria d'escoles a les que van aquests nens . 

- Les famílies que ho han desitjat han participat en les sessions mensuals d'assessorament , 

coordinades per la psicòloga . 

- S'han realitzat quatre trobades del grup de mestres que atenen nens amb síndrome de 

Down per tal de compartir l'experiència , materials així com avançar en la formació . 

 Grup d’identitat d’adolescents 
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En aquesta activitat hi ha participat 3 joves d’entre 12 i 15 anys. L’objectiu de l’activiat 

pretén afavorir l’acceptació i coneixement d’un mateix i la relació entre iguals. 

Aquesta activitat es realitzava un cop al mes. 

 

 Suport psicopedagògic a joves 

 Aquesta activitat es realitza en petit  grup, de 4 a 6 joves . 

 L'objectiu bàsic de l'activitat és ajudar els joves a l'acceptació del propi jo i millorar les 

seves actituds personals i socials . S'han atès 12 joves , distribuïts en dos grups . 

Dins d'aquest servei també s'han atès les famílies a nivell individual i s'han realitzat sessions 

de coordinació amb professionals externs , quan ha calgut . 

 Atenció psicològica individual 

S’atenen a  aquells nois i noies que ho sol·liciten, en aquest moments reben atenció 

psicològica setmanal  12 joves. 

 

A.2 VIDA ADULTA 

 Andi Jove 

La secció d'Andi Jove abasta els programes d'oci que es realitzen a l'associació, destinats a 

joves . 

� Programa de Lleure Jove : Els joves 

realitzen sortides inclusives acompanyats 

de joves voluntaris sense discapacitat , els 

dissabtes o diumenges a la tarda . Han 

Participat d'aquesta activitat 32 joves amb 

discapacitat , organitzats en 4 grups . Tres 

grup petits, amb els joves més autònoms, 

en que participen 4 o 5 joves i un referent i 

un grup més gran i amb més necessitats de 

suports que compte el suport d'un 

referent i un o dos voluntaris . Han 

participat d’aquest projecte 32 joves. 

• El grup de gegants , que han realitzat dues sortides durant l'any. Hem comptat 

amb una participació d'unes 25 persones en cada sortida . 

• Grup de Batukandi , grup de batuka 

format per joves i adults amb i sense 

discapacitat que acompanyen el gegant en 

les cercaviles . Estan apuntades a aquest 

projecte 14 persones. 

• El grup de músics "Els Cracs d'Andi " , 

que han realitzat 12 concerts per diferents 

indrets de Catalunya: Sabadell , Barcelona , 

Cubelles , Sant Llorenç Savall ... Participen 
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d’aquet projecte set  joves i dues persones de suport. 

• El grup de voluntaris Vola, format per joves amb i sense discapacitat , amb la 

pretensió de fer voluntariat social , s'ha consolidat durant aquest 2013 . Els joves han 

participat com a voluntaris en :  la festa del riu, col·laborant amb l entitat Adenc , la 

festa de les capacitats , celebració municipal de l' dia 3 de desembre així com en les 

festes de l'entitat Mostra d'art, festa d’estiu 30 de juny, Art –i-Quinto el 20 de 

desembre, Apuntat al 21, Outlets i 

Encants Solidaris... 

 Fomen part d’aquet projecte 10 

persones i un referent.  

• Vacances dels Joves:   

- 12 joves de la colla d’autogestors  

han anat de vacances dels dies 2 al 6 

d’agost a Tarragona, acompanyats de 

dos referents 

 

 

 Inserció Laboral : Andi laboral 

Els programes que promouen  la inserció laboral són : 

•  PQPI adaptat d'auxiliar de vendes , oficina i atenció al públic . 

Curs de qualificació inicial de "Auxiliar de vendes , oficina i atenció al públic" 

Reconegut pel departament d'ensenyament, realitzat en el transcurs de dos anys 

lectius . Han participat en aquest curs a 9 persones . Tots els joves han fet les 

pràctiques corresponents a empreses . 

• El projecte Esqueix , d'inserció laboral a l'empresa ordinària amb la metodologia 

de treball amb suport, que detallem a continuació . El  programa Esqueix, de treball  

amb suport a l'empresa ordinària, contempla com itineraris d'inserció : La formació 

prelaboral prèvia durant uns mesos , 

l'acompanyament durant l'etapa de pràctiques i 

l'inici de l'etapa laboral i el seguiment un cop els 

joves estan inserides . Durant el 2014 han 

participat en aquest projecte 15 joves.   

  Associades al projecte Esqueix s’han realitzat 

sessions setmanals de Seguiment i Formació 

Contínua, per als joves inserits o en procés 

d’inserció. 

• Projecte Xic x Xics : El projecte Xic x Xics és un 

projecte d’aprenentatge servei. El projecte 

consisteix en el reciclatge de roba i materials de 

nadó, el projecte pretèn afavorir una formació 

funcional  prelaboral als joves que es valora que encara no estan preparats per entrar 
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en l'empresa i així poder afermar i millorar les seves actituds personals i laborals . 

Aquest projecte s’ha iniciat l maig del 2013. Han participat en aquest projecte 5 

joves 

 

 

 Vida independent 

Des de l'associació donem suport a la autonomia , empoderament i si és possible la vida 

independent dels joves i adults amb DI,i en aquest sentit es porten a terme  4 projectes que 

permeten avançar en aquest camí . 

• El projecte Joves i Amics, De formació prèvia 

per a la vida independent , en el qual 

participen joves amb i sense discapacitat . 

Aquest projecte s'ha impartit un cop al mes, 

fins al mes de juny . Al llarg dels primers 6 

mesos s'han fet 4 jornades de formació 

matinal i 1 caps de setmana complet .  

A partir de setembre s’ha canviat el format 

compactant tota la formació en un cap de 

setmana 

Els joves que han participat en aquest projecte s'han 

format en: habilitats socio-emocionals,  alimentació i 

celiaquia, educació sexual, habilitats de la vida diària ( 

cuinar , ... ) .  

La participació ha estat de 31 joves amb discapacitat  

i 8 joves sense discapacitat . 

• Projecte Pis Pont. La segona fase o segon projecte de 

formació per a la vida independent és un pis de formació al qual assisteixen els joves en 

grups reduïts de 3 o 4, durant 3 dies setmanals acompanyats d'un referent ... En ell els 

joves posen en pràctica les habilitats i estratègies de la vida a la llar . Han participat en 

aquest projecte 20 joves . 

• Projecte La Nostra Llar. Aquest és 

l'últim esglaó , en ell els joves ja viuen sols. 

Actualment tenim un habitatge compartit 

per 4 joves que viuen junts , amb suports 

puntuals . Els joves compten amb el suport 

d'una pedagoga , una psicòloga i una 

persona de suport en algunes tasques de la 

llar , en funció de les necessitats del grup i 

de cada un. Els joves d'aquest habitatge 

estan acollits al Programa d'Autonomia a la 

Pròpia Llar, de la Generalitat de Catalunya. 
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Donem suport a un habitatges en el qual viuen 4 persones. 

• Grup d'autogestors "Carai" és un grup de 12 joves i dos referents que es troben 

quinzenalment des de l’any 2012. Els joves gestionen el seu propi espai de trobada, que 

fan servir per debatre i expressar les seves opinions i desitjos així com reivindicar els seus 

drets tot participant en accions ciutadanes i de l’entitat.  

Durant el 2014 han participat en la tercera trobada de joves autogestors i empoderats de 

Down Catalunya, realitzada u cap de setmana del mes de Novembre de 2014 a Barcelona. 

Així mateix el grup ha col·laborat de manera 

voluntària, en algunes de les accions-trobades 

de l’entitat, col·laborant en la organització i 

gestió del dia de Sant Jordi, la  Festa fi de curs 

el 29 de juny de 2014 i en el quinto solidari el 

20 de desembre de 2014.  

Així mateix, han participat en curs de periodisme 

coordinat per Down Catalunya, durant els mesos 

d’octubre i novembre del 2014 

B – CURSOS I TALLERS COMPLEMENTARIS 

Durant el 2014 hem realitzat els cursos o tallers que detallem a continuació : 

 Tallers artístics : S'han realitzat una sèrie de tallers artístics , oberts a nens i joves amb 

discapacitat , als seus germans / es i persones interessades de la mateixa edat :  

� Expressió per a menors de 12 anys (10 infants) . 

�  Teatre per a adolescents i joves (8 joves) . 

� Ball i Teatre musical (19 joves)  

� Batuka (9 joves amb Di i 5 persones sense DI) 

� Instruments musicals (7 joves) . 

 Tallers esportius : 

�  Bàsquet adaptat. Han participat en aquests tallers 25 joves . 

 Tallers puntuals : Cuina, educació sexual i altres . En el marc de la formació per a la vida 

independent.  Hi han participat més de 30 joves . 

 Formació: 

� Estimulació cognitiva. S'han realitzat sessions d'estimulació cognitiva per mantenir 

la ment desperta. 

� Formació contínua que aprofundeix en  formació global i en aspectes d'actualitat. 

� Tallers de  lectoescriptura per seguir reforçant aquest aspecte. 

� Noves tecnologies . Per afavorir el domini d'aquestes eines . Aquest aprenentatge 

és individualitzat , ja que s'adapta a les necessitats i desitjos de cada jove .  

En els diferents tallers de formació hi han participat 26 joves 

 

8 . - ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ 
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Durant l'any 2014 l’entitat ha participant en totes aquelles jornades , festes ciutadanes que ens ha 

estat possible , així mateix hem realitzat activitats específiques per fer difusió de l'entitat i 

recaptar fons : 

Així hem participat en : 

 Apunta't al 21 , matinal de bàsquet que hem dut a terme el 15 de març, a Barberà del 

Vallès amb la participació d'unes 100 

persones . 

 III Ccursa per la Inclusió:  que s'ha realitzat 

al centre de Sabadell amb una participació 

d'unes 150 persones  el dia 12 d’abril 

  Dia de la síndrome de Down el dia 21 de 

març, es va anular per pluja.  

 Els grups de joves han estat presents amb 

llocs de roses i llibres el dia de Sant Jordi 

 El grup de músics Els Cracs d'Andi , han 

realitzat concerts per diferents entitats de 

Sabadell i comarca , Barcelona i altres indrets 

de Catalunya . 

 El grup VolA,  de voluntariat social, ha participat en en total de 9 accions a la pròpia entita 

i amb altres entitats. 

 Hem realitzat 3 outlets , amb productes procedents de donacions d'empreses , per fer 

difusió de l'entitat i recaptar fons . 

 Hem realitzat uns Encants solidaris el 17 de maig, amb productes de segona mà cedits pels 

socis i amics , amb molt bona acceptació per part del públic . 

 A la Festa Major de Sabadell hi ha participat:, Els Cracs d'Andi i la Colla de gegants i grup 

Batukandi. 

 Teníem previst participar en Festa de les persones amb moltes Capacitats , 28 de 

novembre  però es va anular per pluja.  

 

Com a entitat hem estat present en els que detallem a continuació : Consell de persones amb 

discapacitat de Sabadell , Taula per a la inserció , Taula de l'oci de Sabadell , Vàlua , Junta de 

Down Catalunya , Fòrums de Down Espanya . 

Hem presentat l'entitat en dues ocasions a a l’institut les Termes de Sabadell.  

 

 

Dolors Pallàs Crespo 

Presidenta Andi - Down Sabadell 


