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1 -  PRESENTACIÓ 

Destacar que a l’octubre del 2016, varem aconseguir l’acreditació en l’ISO 9001 

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 la síndrome de Down i altres 
discapacitats intel·lectuals , 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 , el seu treball , valors i maneres de ser i fer. 

1.3 Valors 
 Compromís amb les famílies i persones amb DI . 

 Promoció de l’autonomia i empoderament de les persones amb discapacitat. 

 Respecte per la singularitat de cadascú. 

 Responsabilitat, transparència, eficiència i dedicació de l’equip de professionals i 

junta directiva . 

 

2 - ENTITAT 

2.1 IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT 

ANDI - DOWN SABADELL , Cif G60515012 . Domicili i raó social: Carrer de la República, 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 . 

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

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 . 

10 . Inscrita al Registre de grups d’interès de la Generalitat i el seu sector públic en la categoria III, 
organitzacions no governamentals, subcategoria Fundacions i Associacions, amb el número 1060. 

2.2 SOCIS / ES 
A l’acabar el 2016 l’entitat compta amb 139 socis, entre els quals n’hi ha 95 que tenen  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 

Durant el 2016 hem atès  a  102 persones amb discapacitat , dels quals n’hi ha un 95%, que son 
socis o fills de socis; el 60% procedeixen de Sabadell i les altres de diferents ciutats del Vallès 
Occidental (Barberà, Sant Quirze, Castellar, Palausolità i Plegamans, Ripollet...)  atenem també a 
alguns usuaris del Vallès Oriental, Bages i del Barcelonès. 

3 - OBJECTIUS 2016 

A continuació detallem els objectius prioritaris durant aquest any. Aquesta informació es pot 
ampliar en la documentació  de la ISO, Objectius 2016. 
 

Suport a famílies: 

              1.- Augmentar l’atenció a famílies. S’ha anat aconseguint paulatinament, Mitjançant la 

difusió en les entrevistes inicials i via telemàtica, al temps que s’ha contactat directament amb les 

famílies que consideràvem que ho necessitàvem 

Andi Jove. Lleure: 

               Organitzar un viatge d’estiu autogestionat pels joves. Objectiu aconseguit 

Àrea laboral:  

PFI Adaptat: 

               1.- Descriure i aprovar els criteris d’avaluació.  Pendent 

Inserció Laboral. Esqueix: 

 1.- Elaborar un protocol d’Inserció Laboral:  L’esborrany es va realitzar al Octubre 2016. 

Està pendent d’aprovar per junta al 2017 

               2.-  Sensibilitzar, acompanyar i donar eines a les empreses per a la implantació de llocs de 

treball per a persones amb discapacitat: S’han assolit els objectius. S’han visitat 30 empreses de 
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32 contactades, això és el 94% 

              3. Incrementar l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat, garantint una inserció 

laboral estable i de qualitat. Durant el 2016, S’han realitzat  8 contractes. 

Area de Vida independent: 

Joves i Amics: 

             1:- Incorporar nous joves al projecte: Objectiu assolit, s’han incorporat 10 joves al projecte, 

3 amb Di i 7 sense. 

             2. Incorporar voluntaris d’edats similars als participants del projecte: S’han incorporat 7 

persones a joves i amics 

Autogestors 

              1. Augmentar la participació dels joves de dins l’entitat. S’ha aconseguit, els joves han 

participat en alguna junta i han col·laborat activament en l’entitat. 

Pis Pont 

              1.- Introduir un nou model de pis Pont. Augmentar el temps d’estada per alguns dels 

joves. Aquest objectiu s’ha avonseguit pelnament. Un grup de 6 joves han fet estades de vida 

independent, els dies laborables, durant 10 setmanes seguides. 

              2.- Incorporar paulatinament la metodologia de la PCP.  Està en procés. 

              3.- Formar i informar a la nova responsable de VI. S’ha incidit en aquest aspecte 

              4.- Realitzar mensualment la coordinació de l’equip de professionals. S’han realitzat 

coordinacions gairebé setmanals 

4 -  GESTIÓ 

4.1 JUNTA DIRECTIVA 
La gestió global de l’entitat ha estat organitzada i supervisada pels membres de la junta 

directiva, mitjançant: 

• Els seguiments directes de cada participant segons els diferents àmbits en que 

està inscrit cada persona, 

• Les reunions de junta, aproximadament  mensuals. 

• L’assemblea ordinària de socis, que es va celebrar el dia 11 de juny. 

Durant aquest any , des de la junta , s’ha incidit especialment en millorar l’organització interna de 

l’entitat,  protocol·litzant totes les intervencions, unificant els informes, fitxers..., també  s’ha 

continuat potenciant la dinamització i millora de la difusió i comunicació de l’entitat . 

A continuació detallem els membres de la Junta Directiva, i els càrrecs que ocupen : 

Presidenta : Dolors Pallàs i Crespo 

Vicepresident : Jordi Núñez Medeiro 

Secretària : Antònia Fernández Martín  

Tresorera : Ana Florez Carcaba 
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Vocals : Antoni Pous , Noemi  Albareda , Gràcia Roldán , Pilar Carrera , Lidia Sabate, Rosa Mª 

Marín, Angeles del Olmo. 

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 recursos humans, la realitzen: Dolors Pallàs i Antoni Pous i Antonia 

Fernandez (atenció i seguiment de voluntariat) . 

 Coordinació de serveis i activitats, la realitzen: Dolors Pallàs, Antonia Fernández , 

Lídia Sabaté i Ana Florez. 

 Coordinació del pla de captació, ha estat gestionada per Ana Florez amb el suport 

de Lídia Sabaté Antonia Fernández i Dolors Pallàs . 

 Implementació de la ISO ha estat a càrrec de: Dolors Pallàs  i Lídia Sabaté 

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

 La supervisió de la tresoreria ha estat a càrrec d’Anna Florez. 

 La coordinació de la secció d’esport inclusiu l’ha realitzat Lidia Sabate . 

 

4.3 ORGANIGRAMA DE GESTIÓ 
 
Assemblea 

• Representació legal, Presidenta 

• Junta 

• Responsables  i  comissions: 

• Econòmica 

• Gestió de Personal ( professionals i voluntaris ) 

• Serveis i Activitats 

• Implementació ISO 

• Comunicacions 

• Captació 

• 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 

del dia de les persones amb moltes Capacitats, celebrat el 16 de novembre de 2016. 



MEMÒRIA 2016  ANDI DOWN SABADELL 

6 
 

 Participació en l’elaboració del Pla Estratègic Sabadell 2016-2020 

 Participació en Consell Esportiu 

 Coordinació amb entitats socials de Barberà 

 Participació en la fira d’Entitats de Barberà del Vallès 

A  Catalunya 

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

Catalunya , a la qual pertanyem . 

 Participació en actes organitzat per Down Catalunya: “Fent amics amb Down 

Catalunya” , Trobada de Joves Empoderats i autogestors.... 

 L’Entitat també es membre de  Dincat, que agrupa a les entitats d’atenció a les 

persones amb discapacitat am la que ens coordinem per aspectes puntuals, o participem en 

jornades de formació  o informació. 

A Espanya 

 Participació en les trobades a Madrid de les “Redes nacionales de Down Espanya”: 

Down Integra,inserció laboral , Vida independente, promoció de la vida independent  i 

Educación . 

 Participació en els “ fòrums de directius “ així com en les sessions de formació per 

a la comunicació de Down Espanya . 

5 - COMUNICACIONS  

Per donar més pes a aquest àmbit durant el 2016 s’ha contractat una persona per coordinar 
i gestionar la comunicació, que té una dedicació aproximada de 10 hores setmanals 

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. 

 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 realitzant o actualitzant els díptics i tríptics 

de les activitats i serveis que l’entitat du a terme per facilitar la informació. 

 Revista digital : Andi en contacte, digital . S’ha enviat aproximadament 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 . 
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5.2 ACCIONS 

 Participació de la responsable de comunicació en el curs de 12 h. sobre com 

organitzar un Pla de Comunicació i Màrqueting, Organitzat per Vàlua 

 Durant l’any 2016, s’han enviat  24 convocatòries de premsa o notes de premsa 

als diaris . 

 Hem sortit 16 vegades al diari de Sabadell i altres diaris digitals i en format paper   

i  6 vegades per ràdio Sabadell. 

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

 S’ha gestionat  el facebook, amb una periodicitat en funció de l’època (setmanal, 

mensual...) 

 S’ha twittejat , 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 2016 són: 

Personal  contractat 

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

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

famílies i suport escolar,  Formació en habilitats socio emocionals . 

• Rosa Solà, pedagoga. Coordinadora de  l’àrea d’inserció laboral, fent suport a la inserció i 

encarregada de la  Prospecció d’empreses. 

• Mireia Pardo , psicòloga . Tècnica laboral (prospecció formació i seguiment) (fins a 

l’octubre del 2016) 

• Rosa Mª Casanovas, psicòloga . Tècnica laboral, suport a la formació per la  inserció i 

seguiment. 

• Alba Juvé , psicòloga . Inserdidora laboral.  

• 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 (fins al febrer del 2016) .  

• Noa Soliño ,Educadora Social,  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 

• Noemí Tomé : Coordinadora dels pisos de formació, Educadora del Pis Pont, educadora 

del pis de Camí de la nostra llar, referents d’un grup de lleure. 

•  Marta Galan, educadora social, en gestió de les subvencions i comunicació (fins al març 

del 2016) 

• Sílvia Torres, Sociologa,  en gestió de les subvencions i comunicació. 
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• Jordi Mourelo ,  Integrador social, referent del grup de voluntaris inclusius VOLA , referent 

del grup d’autogestors “Carai”, educador de la Nostra Llar i dels pisos de formació, referent  

d’un grup de lleure . 

• Marcel Duclau, educador social: educador en el Pis pont i formació de l’entorn en PFI 

• Pol Penalva: Atenció logopèdica i expressió oral i escrita. 

• Esther de la Encarnación,  suport a la preparació laboral, projecte “Xic x Xics” 

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

• Marta Dubrail: expressió artística, balls. 

• Pape Samba  Diouf, referent d’un grup de lleure i suport a activitats artístiques 

• Gemma Aladi, Referent en un grup de lleure. 

• Laura Adame, Suport a la formació en noves tecnologies i activitats artístiques. 

• Adrià Gonzàlez i Jordi Valdeperez, especialistes en educació física ,en l’àrea esportiva . 

Voluntariat continu : 

• Juan Manuel del Pozo:  Suport a un grup de lleure. 

• Carolina Alegre: Suport a un grup de lleure. 

• David Camarassa: Suport a activitats esportives 

• Marta Mesa: Suport a un grup de lleure 

• A més hem comptat amb unes 30 persones, entre  voluntaris  (uns 20) i personal en 

pràctiques , que ens han permès donar suports als serveis i activitats, incidint en aquelles 

persones que més ho necessiten i en els projectes inclusius, com VolA i Joves i Amics. 

Personal extern 
• Laia Pineda : expressi ó artística, teatre. 
• Laura Escoda:  En Logopèdia i Expressió. 
• Gloria José, en activitats artístiques, balls. 
• Carme Brun en assessorament logopèdic 
 

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 material telemàtic (correu electrònic, cartes, 

newletter...),  que s’envien a tots els socis  així com a les diferents entitats de Sabadell ( 

escoles , associacions ... ) , universitat . 

 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. 

L’equip tècnic d’inserció laboral ha reestructurat tot el material de formació per a la 

Inserció, elaborant dos dossiers, un per l’alumne i un pel formador). 
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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  5 PC, per garantir que els/les diferents 

tecnics/ques  puguessin treballar amb un pc actual. 

 Hem adaptat la sala de juntes com a espai de treball de les tècniques d’inserció laboral, 

ja que la sala usada era insuficient. 

6.3 Recursos econòmics 

Els recursos econòmics del 2016, que ens han permès mantenir els serveis i les activitats que 

realitza l’entitat  han estat de 330.632,51 € . Aquests ingressos corresponen a:  

Fons pròpies ,  162.052,70,    

Fons públiques, 120.429,73   

Fons privades,  48.150,08   

1 . Com a fons pròpies són  les aportacions de socis , serveis i activitats, donacions d’empreses i 

particulars i esdeveniments especials de difusió i/o captació. Correspon al 49 % dels ingressos 

2 . Fons públiques són les provinents de: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Sabadell i 

Barberà del Vallès, Diputació de Barcelona, i aportacions de la Generalitat mitjançant Down 

Catalunya i una aportació estatal (IRPF ) mitjançant Down Espanya . Corresponen al 36,42 % 

dels ingressos. 

3 . Fons privades, corresponen a aportacions de la  Fundació Barnola i Vallribera, de la 

Fundació Vodafone,  de BBVA mitjançant el programa Territoris Solidaris i l’obra Social de 

CaixaBanc de Vallès Occidental. Aquestes aportacions corresponen al 14,56 % 

 

Comparatiu d’ingressos: 2016-2015 
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BALANÇ DE SUMES I SALDOS 2016 

 
2016 

DESPESES INGRESSOS SALDO 
62100002 Loguer Illa Aurea 12A i 12B 6.587,40 6.587,40 
62100003 Lloguer Ramon Berenguer 7.765,92 7.765,92 
62100101 Renting BBVA - Fotocopiadora 738,24 738,24 
62200001 Reparacions i conservació 1.927,56 1.927,56 
62200002 Mant. Equips de protecció de riscos 221,01 221,01 
62300001 Serveis externs - Gestió 8.398,01 8.398,01 
62300002 Serveis externs - Professionals 6.827,25 6.827,25 
62500000 Assegurances 1.643,14 1.643,14 
62600000 Serveis bancaris diversos 2.002,76 2.002,76 
62800002 Subministraments - Electricitat 5.226,61 5.226,61 
62800003 Subministraments - Aigua 496,29 496,29 
62800004 Subministraments - Telèfon 1.430,23 1.430,23 
62900001 Material d'oficina i informàtica 2.814,71 2.814,71 
62900003 Despeses de Serveis 18.690,02 18.690,02 
62900005 Despeses per a captació de recursos 3.882,67 3.882,67 
62900006 Subscripcions a associacions 6.031,37 6.031,37 
62900011 Desplaçaments i dietes 3.890,59 3.890,59 
62900023 Comunicacions/correus 404,08 404,08 
62900041 Neteja 2.499,98 2.499,98 
62900091 Altres despeses i serveis 758,74 758,74 
63100000 Altres Tributs 131,25 131,25 
64000000 Sous i salaris 153.549,02 153.549,02 
64100000 Indemnitzacions 1.044,77 1.044,77 
64200000 Seguretat social a càrrec de l'empresa 48.271,70 48.271,70 
64900001 Altres despeses socials 432,78 432,78 
65100000 Ajuts - donacions a entitats 0,00 
65900000 Altres despeses de gestió - Regularització -3,79 -3,79 
66230001 Interessos de deutes amb entitats de crèdit 26,24 26,24 
67800000 Despeses excepcionals 1.000,00 1.000,00 
68100001 Amortització de l'immobilitzat 10.331,49 10.331,49 
72000001 Aportacions de soci 15.834,00 15.834,00 
72100001 Quotes per activitats 90.727,56 90.727,56 
72100003 Ingressos per lloguer Habitatge 6.563,20 6.563,20 
72200000 Promocions per a la captació de recursos 16.012,38 16.012,38 
72300000 Patrocinadors i col·laboradors 8.132,29 8.132,29 
72500001 Subvencions d'administracions públiques 90.429,73 90.429,73 
72500002 Subvencions d'empreses i institucions 40.017,79 40.017,79 
72600001 Ingressos - conveni SISPAP (ICASS) 30.000,00 30.000,00 
72800001 Donacions 32.666,90 32.666,90 
75900001 Altres ingressos de gestió 246,76 246,76 
76900001 Ingressos financers - interessos 1,90 1,90 

TOTAL 297.020,04 330.632,51 33.612,47 
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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 Pont i dirigida a pares / mares de joves i adults . Es va realitzar el 

dissabte dia 21 de maig a la seu de l’entitat . Van participar 21 famílies. 

 

 Formació sobre com donar suport als joves de l’entitat 

Una trobada de formació dirigida als participants, referents i voluntaris, dels grups d’oci i vida 

independent, amb l’objectiu d’evitar la sobreprotecció i el tracte assistencial. A càrrec d’Olga 

Pons, que es va realitzar el dia 5 de novembre . Han participat 11 persones.  

 
  Seguiment i formació de les activitats de lleure inclusiu. 

S’han realitzat trobades bimensuals de seguiment del lleure en les que participen tots els  

referents de grups de lleure, així com els diferents voluntaris. 

7.2 . ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
 

 La Festa de Primera cita : S’han atès 22 famílies que han sol · licitat una primera entrevista , de 

les quals, se’ls ha pogut donar resposta a la nostra entitat a un 50 % 

 

 Atenció psicològica individual 

S’han atès a les famílies que ho han sol·licitat. Durant l’any 2016 s’han atès a 24 famílies diferents 

que suposen un total de 30 persones, i han representat un total de 55 sessions. 

A més des de cada àrea s’han portat a terme totes les entrevistes necessàries  de 

seguiment dels diferents programes que segueixen els infants, joves i adults. 

 

 Escola de famílies o assessoraments a famílies . 

En grups en funció de l’edat i característiques dels fills i filles . Hem realitzat una sessió trimestral 

per a les famílies de petits, adolescents , joves i adults. S’han atès un total de 35 famílies i s’han 

realitzat 9 reunions. 

 

 Trobades, festes o sortides lúdiques.  

Se n’han realitzat les següents : 

• Una matinal de “ Apunta’t al 21 “ a Barberà de Vallès , el 6 de març . 

•  Una caminada per la inclusió,  el dia 4 d’abril. 

•  Festa de Sant Jordi, 23 d’abril, va estar gestionada per famílies i colles de lleure. 
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• Tot moda, desfilada inclusiva, 21 de 

maig, amb la realització de diferents 

tallers maquillatge, trenes africanes, 

pintura d’ungles...) i com a colofó una 

desfilada inclusiva. Es va realitzar en el 

Mercat de Sant Joan.  

• Festa de l’esport escolar,  4 de juny, 

participant en la diada de l’esport de 

Sabadell. 

•  Festa d’Estiu, el dia 28 de juny. 

• Fent Amics amb Down Catalunya, 3 d’octubre,  406 persones , entre socis , 

famílies de socis i amics/gues, han participat en la trobada Fent amics amb Down 

Catalunya a Port Aventura . 

• Trobada de famílies de Down Espanya: - 3 famílies han assistit a la trobada de 

famílies de Down Espanya que enguany es va celebrar a Córdoba  del 28 

d’octubre a l’1 de novembre 

• Exposició Solidaria 20x20, del 12 al 18 de 

desembre en el Casal Pere IV, realitzada 

amb obres d’art, en format 20x20 

majoritàriament, donades per artistes 

professionals i amateurs. 

•  Festa de Nadal , Art i quinto i tió , 

celebrada el dia 17 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 

L’atenció a infants, joves i adults l’organitzem  mitjançant el 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. 
 

7.3.1  ATENCIÓ PERSONAL 
 

 Suport escolar 

Es realitza en grups de màxim tres nens o 

individual . L’objectiu de reforçar els 
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aprenentatges escolars i millorar les habilitats de comunicació i socials dels nens . Durant el 2016 

s’han atès un total de 9 nens menors de 12 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 desitja, han participat en les sessions trimestrals 

d’assessorament,  coordinades per la psicòloga. 

• S’han realitzat tres 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: Qui Soc 

En aquesta activitat  han participat 3 joves  d’entre 12 i 16 anys. L’objectiu de l’activitat pretén 

afavorir  l’acceptació i coneixement d’un mateix i la relació entre iguals.  Aquesta activitat ha estat 

quinzenal.  

 Suport psicopedagògic a joves 

Aquesta activitat es realitza en grups petits. 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  5 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, Durant l’any 2016 s’han atès a un total de 14 

joves i s’han realitzar 120 sessions individuals. A més s’han realitzat  més de 40 intervencions 

d’atenció immediata, a joves,   per conflicte o estres. 

7.3.2  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 28 joves amb discapacitat , organitzats en34 grups . Cada grup té el 

suport d’un referent  i un o dos voluntaris . 

Durant els dies 7 i 8 de maig, els joves han fet una sortida de cap de setmana a l’Alberg 

Santa Maria del Mar, de Coma-ruga. Un total de 20 joves van gaudir de la platja, la 

companyia dels seus amics i d’activitats a l’aire lliure  

Han participat d’aquest projecte de lleure 28 joves 

• El grup de gegants , que han realitzat tres sortides durant l’any. Hem comptat amb 

una participació d’unes 25 persones en cada sortida . 
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• Grup de Batukandi , grup de batuka format per joves i adults amb i sense 

discapacitat que acompanyen el gegant en les cercaviles  han realitzat 10 sortides amb la 

participació de 10 joves. 

• El grup de músics “Els Cracs d’Andi “ , que han realitzat 12 concerts per diferents 

indrets de Catalunya ( Sabadell , Barcelona, Rubí, Sentmenat, Corbera de Llobregat, 

Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès). Durant aquest any s¡han incorporat dues 

persones noves al grup  (juliol).  Ara participen d’aquet projecte 9  joves i dues persones 

de suport, una en els aspectes musicals i l’altra a la gestió. 

• El grup de voluntaris Vola, format per 12 joves amb i sense discapacitat , que fan  

voluntariat social ,  ha continuat amb la seva tasca 

de voluntariat. Els joves han participat com a 

voluntaris en :  la festa del riu, col·laborant amb l 

entitat Adenc , la festa de les Capacitats.  Durant 

aquest any han continuat el seu voluntariat a la 

Residència Mútuam, La Creueta de Sabadell, els 

divendres un cop cada 15 dies. Així mateix han 

participat com a voluntaris en tots els 

esdeveniments de l’entitat (Apunta’t al 21, Sant 

Jordi, Caminada per la Inclusió, Festa d’estiu, Exposició solidària i festa de Nadal, Art i 

Quinto. 

• Vacances dels Joves:   

      Colles de lleure: Durant la darrera 

setmana de juliol un total de 7 joves van fer 

un viatge de vacances d’estiu. Es van 

desplaçar amb tren i van estar a Girona, més 

concretament  a l’Alberg  Cerverí, de la xarxa 

d’albergs de la Generalitat de Catalunya 

Durant els quatre dies que van estar  a 

Girona, van fer visites culturals a la ciutat  i  

van gaudir de la natura de l’entorn. 

Grup d’autogestors: Com cada anys des de fa 

5 anys, el grup d’autogestors van fer 5 dies de vacances, del 2 al 6 d’agost. Aquest any 

varen anar a València en la qual es varen allotjar en un alberg 

 

7.3.3 ANDI LABORAL  
Abasta tots els  projectes que promouen  la inserció laboral, que  són : 

 PFI 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 8  persones. Tots els joves han 

fet les pràctiques corresponents a empreses . 
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 Projecte Xic x Xics : El projecte Xic x Xics d’aprenentatge servei. El projecte consisteix en el 

reciclatge de roba i materials de nadó, el projecte pretén afavorir una formació funcional  

prelaboral als joves que es valora que encara no estan preparats per entrar en l’empresa i així 

poder afermar i millorar les seves actituds personals i laborals . Han participat en aquest projecte 

12 joves 

 Participació en “Yo me preparo con Vodafone, Avançat”.  Un grup de 14 joves han participat 

en el programa de formació en noves tecnologies, esmentat a l’inici. 

 El projecte Esqueix , d’inserció laboral a l’empresa ordinària amb la metodologia de treball 

amb suport, que detallem a continuació . 

 Aquest programa 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 .  

Aquest 2016 hem aconseguit la subvenció del departament de treball , SIOAS i, hem pogut 

mantenir el programa i la gratuïtat de la formació. Durant el 2016, han participat en aquest 

projecte 16 joves. 

 Associades al projecte Esqueix s’han realitzat sessions setmanals de seguiment, 
així com Formació Contínua, per als joves inserits o en procés d’inserció. 

 

7.3.4  VIDA INDEPENDENT 
 

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

independent dels adults raó per la qual es duen terme 5 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’imparteix un cop al mes . Al 

llarg de l’any s’han fet jornada de formació matinal i dos caps de setmana complet . Els 

joves s’han format en habilitats socioemocionals , de la vida a la llar , sobre alimentació i 

celiaquia rostir com en habilitats de la vida diària ( cuinar ... ) . La participació ha estat de 

31 joves amb discapacitat  i 6 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, on posen en pràctica les habilitats i 

estratègies de la vida a la llar . Han participat en aquest projecte 18 joves . 

• Al setembre hem inciat el projecte “Camí de la Nostra Llar”, que consisteix en fer 

estades en un pis de formació de diumenge a dijous, en grups reduïts durant tot un 

trimestre. 

Participen en aquest projecte 6 joves, que abans estaven en el pis pont 

• Projecte La Nostra Llar. Aquest és l’últim esglaó , en ell els joves ja viuen sols. Actualment 

tenim 3 habitatges compartits per 5 joves , amb suports puntuals . Els joves compten amb 

el suport d’una pedagoga , una psicòloga i dues persones de suport en algunes tasques de 

la llar, en funció de les necessitats del grup i de cada un. Els joves d’aquests habitatges 

estan acollits al Programa d’Autonomia a la Pròpia Llar, de la Generalitat de Catalunya. 

Donem suport a tres habitatges en el quals hi  viuen 5 persones. 
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• Grup d’autogestors “Carai” és un grup de 10 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.  

Aquest any, com és tradició des de fa 5, els joves Autogestors d’Andi, han participat a la 

5a edició de la Trobada d’Autogestors i Joves Empoderats, conjuntament amb joves de Down 

Lleida, Fundació Astrid i Fundació projecte Aura. Aquestes trobades que organitza Down 

Catalunya  aquest any s’ha realitzat a Vilanova i la Geltrú els dies 12 i 13 de Novembre, en el 

Prat del Llobregat, en ella s’han realitzat tallers formatius i han realitzat una excursió pel Delta 

del Llobregat. 

També han participat en la trobada d’autogestors de Dincat, que es va realitzar a Girona 

el dia 22 dia 22 d’octubre. 

També ha fet el viatge de vacances a València, especificat en l’apartat de vacances joves 

Així mateix el grup ha col·laborat de manera voluntària, en diferents accions de l’entitat, 

col·laborant en la organització i gestió del dia de Sant Jordi, la  Festa fi de curs,  Art i Quinto,  

quinto solidari, etc. 

7.3.5  ACTIVITATS D’ESTIU 
Són activitats que s’ofereixen durant el més de juliol, o agost, a tothom,  dintre de una 

determinada franja d’edat 

 Mou-te a l’Estiu 

Mou-te a l’estiu és un programa d’activitats estiuenques i diürnes que s’engloben dins del 

projecte “FEM VACANCES”, de l’entitat i que s’ha realitzat durant tres dies a la setmana, 

adreçat a joves a partir de 15 o 16 anys. Aquest any hem comptat amb 8 joves, 5 nois i 3 

noies. 

Durant aquest estiu els joves feien una activitat artístic I preparaven una sortida, els dilluns, 

el dimecres realitzaven una sortida I el divendres anaven a la piscina. 

 

 Tardes de gresca 

Aqueta activitat consisteix en sortides les tardes de dimarts I dijous. És una Activitat feta a 

semblança del lleure que es fa durant tot l’any a lleure. Els joves queden 

• Fem Vacances: Explicat en la secció de lleure 

 

7.3.6   CURSOS I TALLERS COMPLEMENTARIS 
Durant el 2016, 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 : 1 grups 

d’Expressió per a menors de 12 anys (8 infants) , Teatre per a adolescents i joves (7 joves) 
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, Ball  (8 joves),  Batuka (9 joves amb Di i 3 persones sense DI),  Iniciació a la música i 

Instruments musicals (3joves) . 

 Tallers esportius : Bàsquet inclusiu. Ha  entrenat totes les setmanes i han competit en la 

lligueta escolar de Sabadell. Han participat en aquests tallers 16 joves 

 Tallers puntuals : Cuina, educació sexual, primers auxilis, prevenció de foc a la llar i altres . 

En el marc de la formació per a la vida independent . Hi ha participat més de 34 joves . 

 Estimulació cognitiva i formació contínua . S’han realitzat sessions d’estimulació cognitiva 

per mantenir la ment desperta i de formació contínua que aprofundeix en : formació 

global i en aspectes d’actualitat , lectoescriptura , habilitats socials i comunicatives , noves 

tecnologies, estratègies matemàtiques i domini de l’euro . Han participat d’aquestes 

formacions uns 26 joves 

8 -  ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ 

8.1 PARTICIPACIÓ EN ESDEVENIMENTS 
Durant l’any 2016 hem 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 captar fons : 

Així hem participat en : 

 Festa de l’esport escolar,  4 de juny  vàrem participar en la diada de l’esport de Sabadell. 
 La festa de les Capacitats, tot i estar organitzada i programada, es va suspendre per pluja. 
 Trobada de Vàlua 

 

Hem organitzat  

 Trobada de Oh Happy day, en col·laboració amb  Vodafone i de reconeixement al teixit 

empresarial que col·labora amb l’entitat 

 Una matinal de bàsquet inclusiu, “ Apunta’t al 21 “ a Barberà de Vallès , celebrat el 6 de 

març, amb la participació d’unes 70 persones. 

  Una caminada per la inclusió, celebrada el  dia 4 d’abril. Es feren dues caminades pel 

rodal de Sabadell, una de 6 Km i una altra de 10 Km. Per l’organització vàrem comptar amb la 

col·laboració de l’UES. La participació fou d’unes 100 persones 

  Festa de Sant Jordi, 23 d’abril, va estar gestionada per famílies i colles de lleure. Es 

posaren dues parades, una davant  de l’entitat i l’altre en el mercat central. Al matí la 

gestionaren les famílies , autogestors i el grup VolA i a la tarda els grups de lleure han estat 

presents en les dues parades .  

 Tot moda, desfilada inclusiva, 21 de maig, amb la realització de diferents tallers 

(maquillatge, trenes africanes, pintura d’ungles...) i com a colofó una desfilada inclusiva. Es va 

realitzar en el Mercat de Sant Joan. 

  La Festa d’Estiu, es va fer el dia 28 de juny, com en altes anys hi hagué una mostra 

d’activitats artístiques i un petit refrigeri per tancar el curs escolar. 

 Fent Amics amb Down Catalunya, 3 d’octubre,  585 persones , entre socis , famílies de socis 

i amics/gues, han participat en la trobada festiva a Port Aventura . 

 Trobada de Famílies de Down Espanya: 3 famílies han assistit a la trobada de famílies de 

Down Espanya que enguany es va celebrar a Córdoba, a  del 28 d’octubre a l’1 de novembre 
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 Exposició Solidaria 20x20, del 12 al 18 de desembre en el Casal Pere IV, realitzada amb 

obres d’art, en format 20x20 majoritàriament, donades per artistes professionals i 

amateurs. 

 Festa de Nadal , Art i quinto i tió pels més petits. Es va celebrar el dia 17 de desembre a la 

tarda , en la sala d’actes de l’IES Pau Vila. En ella es jugaren partides de quinto i entre 

partida i partida es va gaudir d’una actuació de les colles artístiques. L’organització del 

quinto, va anar a càrrec del grup d’autogestors i el servei de bar del grup VolA 

 El grup de músics Els Cracs d’Andi , han realitzat 12 concert per diferents entitats de 

Sabadell i comarca , Barcelona i altres indrets de Catalunya .  

 La colla de geganters, acompanyats del grup BatukAndi,  han participat en la Festa dels 50 

anys de la CAE “La Llar del vent” el dia 5 de maig, en la Festa de l’escola Xaloc el dia 27 de 

maig, en la festa Major del barri de Covadonga el dia 17 de juliol i en la Festa Major de 

Sabadell , el dia 5 de setembre. 

 El grup de BatukAndi han realitzat 6 sortides més per Sabadell, Sant Cugat i Sentmenat. 

8.2 Participació ciutadana 
 Com a entitat hem estat present en els grups, plataformes...  que detallem a continuació : 

o  Consell de persones amb discapacitat de Sabadell . 

o Taula per a la inserció  

o  Taula de l’oci de Sabadell , 

o  Vàlua ,  plataforma del tercer sector de Sabadell. 

o Junta de Down Catalunya 

o  Fòrums de Down Espanya  

o Fira de les entitats a Barberà de Vallès.  

o Hem presentat l’entitat a l’IES Ribot i Serra de Sabadell,  

 

 

Dolors Pallàs Crespo 

Presidenta Andi - Down Sabadell 

 

 

 


