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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 autonomia i inclusió social. 
 
VISIÓ 
Des d’Andi Down Sabadell pretenem afavorir la igualtat de tracte i d’oportunitats 
envers els infants i joves amb discapacitats intel·lectuals, amb una perspectiva de 
gènere i sostenibilitat amb el medi ambient, 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. 
 
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.  

Missió, visió, valors 
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IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT 
 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

Entitat 
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 Inscrita al Departament d'Acció Social i Ciutadania, Secretaria de Joventut, la 

secció juvenil ANDI - JOVE, el 2008.03.07 amb el número 2533. 

 

 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. 

 

 Implantació de la norma internacional ISO 9001.  

 

 Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 

públic en la categoria registral: Categoria III: Organitzacions no 

governamentals, subcategoria Fundacions i associacions. Assignació al grup 

d’interès l’identificador únic: 1060. 

 
 

DADES GENERALS DE L’ENTITAT 
 

Any 2017 

 

 
 
Socis/Sòcies 
 

 A l’acabar l’any 2017 l’entitat compta amb 135 socis/sòcies, entre els quals 

n’hi ha 94 que tenen algun membre de la família amb discapacitat intel·lectual 

i/o síndrome de Down i que participen o poden participar d’alguna de les 

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

 
Famílies  
 

 Durant el 2017 hem atès a 71 famílies directament i 91 persones amb 

discapacitat, dels quals n’hi ha un 95%, que són socis/sòcies o fills/filles de 

socis/sòcies; el 60% procedeixen de Sabadell i el 40% d’altres municipis del 

Vallès Occidental (Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Castellar del 

Vallès, Cerdanyola, etc.) i d’altres comarques com del Vallès Oriental, Bages i 

Barcelonès. 

 
 
 
 

Número de socis/sòcies 135 

Número d’usuaris/usuàries 94 

Número de usuaris/usuàries becats 5 

Número de voluntaris/voluntàries 44 

Número de professionals 22 

Número de professionals externs 4 

Número estimat de beneficiaris directes 250 

Número de famílies ateses 

personalment 

71 
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Població atesa 

 

 El col·lectiu amb el que nosaltres treballem són persones amb discapacitat 

intel·lectual, majoritàriament persones amb la Síndrome de Down, en alguns 

casos a més, poden tenir associada una discapacitat sensorial i/ó física. La 

gran majoria dels nostres usuaris/àries tenen un grau de discapacitat del  65% 

o més. 

 
 Número de persones amb discapacitat ateses per sexe:  
 

Masculí Femení 

 
52 

 
39 
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JUNTA DIRECTIVA 

 

El 10 de juliol de 2015 l’Assemblea General de la institució va escollir els membres de 

la nova 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 servei. 

- Les reunions de junta, aproximadament mensuals. 

- L’assemblea ordinària de socis, que es va celebrar el dia 26 de juny. 

 

 Implementació de la política de qualitat de l’entitat. S’està duent a terme el 

procés d’implementació de la norma ISO 9001:2008 i adaptació de la ISO 

9001:2015.  

 

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

 
 

Càrrec Nom i cognoms 

Presidenta Dolors Pallàs Crespo 

Vicepresident Jordi Núñez Medeiro 

Secretària Antonia Fernández Martin 

 

Com ens organitzem 
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Tresorera Ana Florez Carcaba 

Vocal Pilar Carrera Feixa 

Vocal Lidia Sabaté Pes 

Vocal Rosa Mª Marin Cañada 

Vocal Noemí Albareda Benasco 

Vocal Gracia Roldán Zambrana 

Vocal Antoni Pous Julió 

Vocal Angeles del Olmo Sanchez 

 

ÀMBIT DE GESTIÓ 
 
La coordinació, seguiment i suport a la gestió dels diferents àmbits de l’entitat 

(econòmic, de serveis, de recursos humans -personal i voluntaris-, de captació, esport 

inclusiu, subvencions i projectes) l’han realitzada diferents membres de la junta 

directiva. 

 

 Coordinació de recursos humans, la realitzen Dolors Pallàs, Antoni Pous i 

Antonia Fernandez (atenció i seguiment al 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, 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 . 

 
 

ORGANIGRAMA DE GESTIÓ 
 

A continuació adjuntem l’organigrama global de l’entitat: 

 
 

 

Assemblea 

Representació 
legal 

(Presidenta) 
Junta Directiva 

Responsables i comissions 

Gestió de 
personal 

Econòmica 
Serveis i 
Activitats 

Implementació 
ISO 

Captació 
Esport 

inclusiu 
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A continuació us adjuntem l’organigrama de serveis de l’entitat: 

 

 

 
 
 

     

S
e
rv

e
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/A
c
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v
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a
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Serveis 

Formació 

Suport Famílies 

Assessoraments 

Atenció 
psicològica 
individual 

Reeducacions At. Logopèdica 

Suport Autonomia 

Suports 
piscopoedgaògics 

Suport escolar 

Suport infants 

Suport famílies 

Grup de mestres 

Suport joves 

Andi Jove 

Lleure jove 

Cracs 

Vola 

Geganters 

Batukandi 

Andi laboral 

PFI 

Xic x Xics 

Esqueix. Treball 
amb suport 

Vida independent 

Joves i amics 

Pis pont 

Camí a la nostra 
llar 

La nostra llar 

Autogestors 

  Activitats tardes 

Artístiques 

Esportives 

Formatives 
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TREBALL EN XARXA 
 
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 . 

 Adhesió al programa “Ciutat i Escola” de la regidoria d’Educació de 

l’Ajuntament de Sabadell.  

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

activitats del dia de les persones amb moltes Capacitats. 

 Participació en el Consell Esportiu de Sabadell 

 Difusió de l’entitat a centres educatius per captar voluntariat. (IES Ribot i Serra 

de Sabadell).  

 Coordinació amb entitats socials de Barberà del Vallès. 

 Participació en la fira d’Entitats de Barberà del Vallès. 

 

A  Catalunya: 

 Com a membres de la Junta de Down Catalunya, participem en les reunions de 

junta, i assemblea, de la coordinadora Down Catalunya. 

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

Catalunya”, Trobada de Joves Empoderats i autogestors. 

 L’entitat també és membre de Dincat, que agrupa a les entitats d’atenció a les 

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

participem en jornades de formació  o informació. 

 

A Espanya: 

 Participació en les sessions de formació de les “Redes nacionales de Down 

Espanya”: Down Integra, inserció laboral, Vida independiente, promoció de la 

vida independent i Educación, que es realitzen dos o tres cops a l’any a Madrid. 

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

per a la comunicació de Down Espanya. 

 Participació sessió de presentació del “Programa Vodafone España” a la seu 

de Vodafone a Madrid, el dia 26 d’octubre de 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 

 

 

 

FORMACIÓ  

SUPORT A FAMÍLIES 

 

REEDUCACIONS 

 
SUPORT A L'AUTONOMIA PERSONAL: Suport escolar,  Andi  
jove, Vida indpendent,  Inserció laboral 

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, ESPORTIVES I FORMATIVES 

ALTRES ACTIVITATS  

 Les nostres activitats 

Principals resultats 
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 Resum anual d’activitats i serveis. Any 2017 

 

FORMACIÓ 
La majoria d’elles pensades per a famílies, professionals o voluntaris de l’entitat. 

S’han organitzat en funció de les necessitats. 

 

 Formació a famílies 

01/04/2017 

Quan la conducta ens preocupa 

Impartida per Olga Pont, psicòloga 

de l’entitat. Sessió de formació 

dirigida a famílies de l’entitat.  

Després d’una breu explicació del 

què són les conductes no desitjades 

s’informa dels possibles recursos i 

diferents estratègies d’intervenció 

que poden ajudar a la modificació 

d’aquestes conductes.  

Persones que van assistir a la formació: 22.  
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 Formació a professionals 

Diferent personal de l’entitat s’ha format en àmbits de la seva competència al llarg 

del 2017. El total d’hores de formació global del conjunt de treballadors ha estat de 

142 hores.  

 Formació a voluntaris/voluntàries 

L’entitat contempla diferents projectes i/o activitats amb la participació de voluntaris 

i voluntàries. Per tal de que aquests puguin fer una tasca útil, responsable i de 

qualitat l’entitat disposa d’un pla de formació que imparteix la psicòloga de l’entitat.  

Enguany s’han beneficat de la formació 5 nous voluntaris/voluntàries.   

 

SUPORT A FAMÍLIES 
 

 Primera cita: S’han atès a 21 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 

 

Núm. de persones beneficiàries: 26 

Núm. de sessions realitzades: 80 

 

 Entrevistes inicials. 

 Entrevistes individuals amb la psicòloga. 

 Derivacions a altres recursos. 

 Entrevistes d'assessorament. 

 Reunions de seguiment del cas. 

 Entrevistes amb professionals externs a l'entitat que treballen amb els 

usuaris. 

 Reunions trimestrals d'avaluació. 

 Suport individual per afrontar situacions familiars negatives 

 

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. Una 

sessió trimestral per a les famílies de petits, joves i adults. S’han atès 
un total de 35 famílies i s’han realitzat 9 reunions. 

 

 Participació en actes de sensibilització i difusió 
 

 El 90% de famílies han participat en alguna de les activitats realitzades.  
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REEDUCACIONS 
 

 Logopèdia  

Individual o en grups reduïts. Horaris a convenir. Aquest any s’han beneficat d’aquest 

servei 5 infants i 4 joves. 

 

SUPORT A L’AUTONOMIA PERSONAL 
 

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. 

 

Objectiu: 

 Proporcionar a persones amb discapacitat intel·lectual les eines i els recursos 

adequats que els hi permetin una participació autònoma i independent en la 

comunitat i en els diferents àmbits dels seus processos vitals (laboral, de vida 

independent, d’oci, entre d’altres). 

 

 Sepap Escolar  
 

Objectiu: 

 Fomentar el desenvolupament personal i educatiu d’infants i joves amb 

necessitats especials o amb discapacitat intel·lectual (síndrome de Down o 

altres discapacitats intel·lectuals) d’edats compreses entre 3 i 18 anys, al temps 

que s’orienta a les seves famílies i educadors segons necessitats i demandes.  

 

Atenció a infants: 
 

 Suport cognitiu i psicopedagògic: 

Es realitza a infants de 4 a 12 anys. Segons les necessitats, els infants s’agrupen en 

grups reduïts o treballen a nivell individual. 
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Durant l'any 2017 han participat un total de 8 infants, que treballen individualment o 

en grups reduïts amb la psicòloga de l’entitat. D'aquests 8 infants, cinc nois i tres noies 

amb una mitjana d'edat de 8 anys.  

 

 Paral·lelament a l’atenció als infants  s’han realitzat una sèrie d’accions amb 

els centres educatius que detallem a continuació. 

 Entrevistes de seguiment amb les escoles: Paral·lelament a l’activitat de 

suport escolar, es manté el seguiment i contacte amb les escoles, més 

concretament amb els tutors/es i mestres d’educació especial de cada 

infant. Durant aquest any s’han realitzat un total de 8 

entrevistes/reunions en 6 escoles diferents de la ciutat i/o 

comarca.  

 Observació a l’aula: Observar els nens/es dins de l’aula, permet 

detectar aquells aspectes susceptibles de millora i re definir els 

objectius o metodologia a treballar amb aquests nens/es. Duran aquest 

any s’han realitzat 2 observacions a l’aula a diferents escoles.  

 Grups de treball de mestres: S’ha realitzat una sessió de grups de 

mestres amb la participació de 9 mestres de l’escola Col·legi 

Immaculada Concepció de Gavà (30-01-2017).  

 Acompanyament a l’escola: Un dels serveis que ofereix l’entitat és el 

donar suport a aquelles famílies que ho demanin, alhora de fer gestions 

pels seus fills, ja sigui amb les escoles, amb el departament d’educació 

o altres entitats i establiments. Durant aquest no s’ha donat servei a cap 

família ja que no hi ha hagut cap demanda.  

 

Atenció a joves: 

 Suport psicològic individual 

Són sessions on es treballa per promoure el desenvolupament i benestar del jove i 

de la seva família. Durant aquest any la psicòloga ha realitzat un total de 120 

seguiments individuals amb 14 joves.  

 

 Suport psicopedagògic  

Aquest servei pretén afavorir en els joves l’acceptació del propi jo i la relació amb 

els companys així com proporcionar-los estratègies i coneixements per l’autonomia 
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personal. Sessions de 60 minuts en grups reduïts de fins a 6 joves. Enguany han 

assistit en aquest servei 3 nois.  

 
 

 
 

 

Programa ANDI Jove 
 

El programa  Andi Jove, pretén promoure el desenvolupament integral de la persona, 

gaudint de l’oci i el temps lliure. 

 

Objectiu: 

 Proporcionar als joves amb la síndrome de Down o altres discapacitats 

intel·lectuals, uns espais de lleure i oci normalitzats i inclusius amb la intenció 

de millorar la seva qualitat de vida, a través d’una educació amb valors.  

 

 Grups de lleure 

 

- Lleure jove 

En el Programa de Lleure i Oci, durant l’any 2017 hi ha participat un total de 35 joves i 

8 acompanyants (entre professionals, persones voluntàries i/o de pràctiques), que 

donen suport en les seves sortides, en grup reduïts, els dissabtes a la tarda o algun 

diumenge de manera esporàdica. De gener a desembre, exceptuant el mes d'agost. 

 

Colla d'autònoms 

L’activitat va adreçada als joves d’ANDI, nois i noies més grans de 22 anys, amb molt 

bon nivell d’autonomia. Són uns 12 joves que s’autogestionen les seves activitats. 

 

Colles amb suport 

L’activitat va dirigida a adolescents i joves d’Andi Down Sabadell, nois i noies de 12 a 

30 anys, amb diferents nivells d’autonomia. 

Durant aquest any han funcionat cinc grups estables de lleure. 

Quatre d’aquests grups tenen un bon grau d’autonomia i el cinquè grup és semi-

autònom.  
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Grup 1: 7 joves ( 2 noies i 5 noies). 2 noies acompanyants. 

Grup 2 : 8 joves (6 noies i 2 nois). 2 acompanyants  

Grup 3: 6 joves (4 nois i 2 noies). 2 noies acompanyants.  

Grup 4: semi-autònom. 7 joves. 3 noies i 4 nois. 3 acompanyants 

Grup 5: enguany, s'ha format un grup nou "de petits" format per 4 nois entre 12 i 16 

anys. 2 acompanyants 

 

 Realitzen activitats molt diverses, la majoria d’elles lúdiques i d’oci, 

com per exemple anar al cinema, al teatre, museus, a discoteques, realització 

d’activitats de realitat virtual, anar a fer passejades, entre d’altres.  

 

Hi ha dues activitats dins del Lleure jove que es repeteixen anualment: 

 Sortida de cap de setmana COMA-RUGA: Un cop a l’any es fa una sortida de 

cap de setmana, des de fa ja alguns anys es va a l’alberg de Santa Maria del 

Mar de Coma-ruga. Enguany hi van anar el dia 6 i 7 de maig i hi van assistir un 

total de 21 joves i 5 acompanyants.  

 Sortida de VACANCES per als grups més autònoms: El programa també 

contempla que el mes de juliol es fa una sortida de quatre dies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colla de geganters 

La colla de geganters està formada per joves i famílies de l’entitat els acompanya el 

grup de batuka de l’entitat Batukandi. 

 

La colla de geganters ha participat en les següents trobades:  

- Festa major de Sabadell (setembre); 

- Diada gegantera del Ciervo, Gràcia de Sabadell. 

- Sabadell cultura i tradició. 

- festa Major del barri de Covadonga. 
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 BatukAndi 

 

El grup de batuka, “BatukAndi”, està 

format per un grup de 11 persones 

amb i sense discapacitat. Aquest grup 

es troba setmanalment per fer el 

assajos, a la seu de l’entitat. 

Acostumen a acompanyar a la colla 

de geganters en les seves sortides, 

tot i que puntualment també fan 

actuacions tot sols. 

 

 

 

 

 

 Els Cracs d’Andi 

 

Els Cracs d’ ANDI, és una colla de 

músics amateurs que per desig propi 

varen crear un grup musical de Pop 

un xic singular.  

Amb més de 12 anys de trajectòria,   

el grup està format per 9 

components.  

 

Concerts 2017:  

17 de desembre. Institut Pau Vila. 

Art i Quinto. 17 h.  

26 de maig. Barcelona. Festa major de la dreta de l'Eixample. 21 hores 

13 de maig. Sabadell. Concert Solidari pro refugiats 

21 d'abril. St. Cugat. IES Leonardo da Vinci.18 h  

26 de març 18:30. Cornellà. Concert solidari per l'associació Jatakendeia. 
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 VolA (Voluntaris d’Andi) 

 

Enguany, el 2017 han participat en el 

programa un total de 13 persones i el 

referent. D’aquestes 13, 6 tenen 

discapacitat intel·lectual i/o síndrome de 

Down (2 nois i 4 noies) i 7 sense 

discapacitat (4 noies i 3 nois).  

 

 

 

   

 

 Col·laboració en festes culturals o altres activitats desenvolupades a la ciutat 

de Sabadell: 

- 1 de Maig: "Festa del Riu. Org ADENC 

- 3 de desembre: Festa de les Capacitats “Dia Internacional de les Persones 

amb Discapacitat”. 

 

 Participació en actes de l’entitat com a voluntaris 

- 26 de març: Apunta’t el 21  

- 23 d'Abril: "Sant Jordi". 

- 13 de maig Concert Refugiats 

- 3 i 4 de maig: TOT MODA, II Desfilada inclusiva. 

- 2 de Juliol: "Festa de fi de curs d'Andi".  

- 17 de desembre: Quinto Solidari 

 

 Acompanyaments i suport a la gent gran  

Voluntariat que es duu a terme a dues residències de la tercera edat de la ciutat de 

Sabadell (Residència la Font i Residència Mútuam la Creueta). 

Tant amb la residència La Font com amb la residència “Mútuam la Creueta” hi 

assisteixen un divendres cada 15 dies, tres hores, alterns. 
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Programa ANDI Laboral 
 

El programa Andi Laboral comprèn tres projectes que promouen la inserció laboral en 

el mercat ordinari a través del treball amb suport. 

 

Objectiu: 

 Els processos d’inserció tenen com a objectiu afavorir que la persona millori la 

seva ocupabilitat, acompanyant-la en el procés de dissenyar el seu propi 

projecte professional.  Per tant, cada persona que fa ús del nostre servei, és el 

protagonista del seu propi procés raó per la qual li hem de dissenyar i executar 

un projecte professional que tingui sentit i respongui a la seva realitat i als seus 

interessos. 

 

 Programa de Formació i Inserció (PFI) Adaptat : “Auxiliar de Comerç i 

Atenció al públic”  

El Programa de Formació i Inserció (PFI) 

Adaptat té una finalitat educativa, formativa i 

professionalitzadora. 

El programa compta amb l'autorització del 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat i 

que en el cas concret del PFI Adaptat s'adreça 

a l'alumnat amb necessitats educatives 

especials. 

Impacte resultant: 

- Durant el curs 2016-2017 han participat 

d'aquesta formació 5 joves ( 3 nois i 2 noies). 

- Durant el curs 2017-2018 participen 

d'aquesta formació 3 joves (3 nois). 

- Dels 3 joves que varen finalitzar la seva 

formació al juny del 2016 (2 nois i 1 noia) varen 

passar al servei d'inserció laboral, dels 5 que varen finalitzar al juny del 2017 (2 

nois i 2 noies) també es varen quedar al servei d'inserció laboral de l'entitat. 

 

 Projecte “Yo me preparo” 

És un Projecte específic de Formació 

en Tic's per a joves i adults que s’estan 

preparant per la inserció laboral en 

empreses ordinàries. Està  gestionat per 

la Federació Espanyola d'Institucions per 

a la síndrome de Down - DOWN 

Espanya- i finançat per FUNDACIÓ 

VODAFONE.  
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Durant el 2017 es va portar a terme la fase de professionalització en maneig de Tic's 

encaminat a la inserció laboral dels usuaris en llocs de treball específics. 

El 4 de maig de 2017 es va realitzar a la Casa Duran de Sabadell l’acte EnReda2, un 

acte de reconeixement al teixit empresarial a Sabadell i amb la participació dels 

usuàries i usuàries del projecte, així com representants de l’empresariat de la ciutat i 

comarca i representants polítics de Sabadell.  

Han participar en aquest programa 21 persones (11 dones i 10 homes).  

Impacte 

- La meitat dels participants ha aconseguit un contracte de treball en una 

empresa ordinària. 

- Pel que fa a convenis de pràctiques no laborals un 86% dels participants del 

programa ha realitzat pràctiques en empreses ordinàries".  

- S'ha contactat amb un total de 33 empreses, 28 de les quals s'han implicat en 

aquesta iniciativa. D'aquestes 28 empreses han sortit 11 contractes de treball i 

18 convenis de pràctiques ". 

 

 Formació pre-laboral: Projecte XIC X XICS 

 

Objectiu: 

 Aconseguir que joves i adults adquireixin les habilitats personals i professionals 

imprescindibles  per poder accedir al mon laboral ordinari.  
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El projecte es realitza a través de la metodologia d’Aprenentatge Servei (APS), a partir 

de materials adaptats amb lectura fàcil, aplicacions tecnològiques d'accessibilitat i 

partir d’un pla individual Centrat en la Persona 

Aquest projecte inclou la formació en competències transversals (treball en equip, 

assertivitat, resolució de conflictes, ...), actitud i hàbits laborals, preparació del 

producte i venda, exploració de l’entorn laboral i llenguatge i atenció al públic.  

 

 Millora de competències bàsiques 

Els usuaris i usuàries es formen en competències bàsiques, habilitats personals i 

professionals per poder accedir al món de treball ordinari. La formació que adquireixen 

va des de competències matemàtiques, musicals d’art, mobilitat i coneixement de 

l’entorn, educació física i la formació en noves tecnologies.    

 

 Reciclatge de roba i complements 

Mitjançant el reciclatge de roba nens/es de 0 a 5 anys, joguines i/o altres materials 

amb l’objectiu de que joves i adults amb discapacitat intel·lectual i/o síndrome de Down 

adquireixin les competències personals i professionals necessàries per entrar al món 

de treball ordinari.  

Impacte resultant 

- Durant l'any 2016-2017 ha participat en el projecte 15 persones: ( 9 dones, 6 

homes). 

- Actualment, durant l'any 2017-2018 participen d'aquest projecte 27 persones 

(15 homes i 12 dones). 

 

 Projecte d’inserció laboral a l’empresa ordinària-Esqueix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte d’inserció laboral en el mercat ordinari, basat en la metodologia  de TREBALL 

AMB SUPORT. Projecte cofinançat pel Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.  

Impacte resultant: 

2016-2017:  

- 20 persones participants (9 homes i 11 dones) 

Igual o menors de 25 anys: 11 

Majors 25 anys fins a 54 anys: 9 

- Nombre de participants amb convenis de pràctiques: 6 (5 dones i 1 home). 

- Nombre de persones participants amb contracte de treball: 11 (7 homes i 4 

dones). 

Procedència 

Sabadell: 11 

Vallès Occidental: 8 

Vallès Oriental: 1 

 

2017-2018: 

- 25 persones participants (13 homes i 12 dones). 
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Programa Vida Independent 
 

L’entitat dona suport a l’autonomia personal a través del programa de Vida 

independent que contempla cinc projectes i/o fases. 
 
Objectiu:  

 L'objectiu general és promoure que joves i adults, amb discapacitat 

intel·lectual i/o síndrome e Down, arribin a ser capaços de viure de manera 

independent, incorporant uns hàbits i unes normes de convivència 

saludables i participant en la vida social (cultura, festes, entitats) de l’entorn 

comunitari.   

 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 cap de setmana per trimestre i una matinal 

del mes de juny, que s’aprofita per realitzar una sessió formativa amb les famílies. Els 

joves es formen en tot tipus d'habilitats personals i de la vida a la llar, que els serviran 

pel seu dia a dia.  

Impacte resultant: 

- Un total de 30 joves i les seves famílies, han participat en les sessions de 

formació específiques per a cada un d'ells. 

- Durant l’any 2017 s’han realitzat 3 sessions de formació en dissabte i 

diumenge de cap de setmana sencer i una jornada de formació en dissabte, 

en les quals han participat els  joves, 4 tècnics/tècniques, 1 formador extern 

i persones voluntàries i/o de pràctiques. 

- S’ha realitzat una sessió formativa amb famílies, en la que han participat les 

famílies de 26 joves. 

 

 



26 

 Projecte Pis Pont  

Aquest projecte te l’objectiu d’aconseguir la consolidació per part dels usuaris/àries 

d'un projecte de vida autònom i autosuficient, mitjançant intervencions educatives que 

els hi proporcionin pautes i recursos perquè, aquells que ho desitgin, puguin viure en 

un futur, de manera independent. Es tracta que els/les joves del projecte realitzin 

estades temporals a través de pisos de formació pràctica o pisos pont que és la 

nomenclatura que utilitzem per referir-nos a l’habitatge. 

Impacte resultant: 

- L’any 2017 han participat en aquesta fase 14 persones, 10 nois i 4 noies. 

- Quatre grups amb una estada d’un cap de setmana al mes. En total cada 

grup fa una estada de 10 caps de setmana durant l’any, de gener a 

desembre, exceptuant el mes d’agost i festius com Setmana Santa i Nadal. Els 

grups reduïts, de tres o quatre joves, intentem que siguin equitatius pel que fa 

el número de nois i noies.  

 

 Projecte setmanal: Camí a la Nostra Llar 

- “Camí a la nostra llar”, de continuïtat del Pis Pont, és un recurs que pretén 

avançar un pas més, per tal que els joves més preparats canviïn les estades de 

cap de setmana, per estades setmanals durant un trimestre, per augmentar la 

complexitat dels aprenentatges i d’aquesta manera els permetrà interioritzar 

tots els processos. Joves amb un nivell d’autonomia alt que fan estades més 

continuades (de diumenge a dijous). En total cada grup fa una estada de 15 

setmanes  a l’any distribuïdes en dos trimestres. 

Impacte resultant: 

- L’any 2017 han participat en aquesta fase 6 persones, 3 nois i 3 noies, 

distribuïts en dos grups. 
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 Projecte La Nostra Llar 

Participen en aquest projecte 5 joves, que ja viuen de manera independent, distribuïts 

en tres pisos (dos grups de 2 joves i 1 noia sola) i estan acollits al Programa de 

Suport a la Pròpia Llar de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 Grup d’autogestors CARAI 

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 a fi de 

fomentar el seu empoderament. Es troben quinzenalment els dilluns a la tarda de de 

18h a 19.30h.  

El 2017 van formar part d’aquest grup 11 joves (4 nois 7 noies) i dos referents. 

El dia 13 de maig varen organitzar un concert solidari pro refugiats a l’auditori Pere 

Quart de Sabadell, en el què varen participar diferents artistes del panorama musical 

català: la coral SomSoms, el grup Kreck’n tu, Blues Captain, els Cracs d’Andi 

acompanyats d’en Pep Sala i Monica Green. Els beneficis van anar destinats al 

projecte Micropolis (Micropolis Solidarity Group), el qual promou l’acollida de persones 

refugiades a cases de famílies gregues. 

Cada any, durant el mes d’agost fan una sortida de vacances. Enguany van viatjar a 

Roma del 31 de juliol fins al 5 d’agost.  
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ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, ESPORTIVES I FORMATIVES 
 

Són activitats pensades per afavorir el desenvolupament i capacitats globals dels 

infants i joves, que en la mesura que millorin les seves capacitats d’expressió oral i 

corporal, resistència. Tot i que la majoria d’activitats són adaptades per a persones 

amb DI, en elles participen voluntaris i joves en pràctiques d’edat similars als joves 

amb DI, fet que afavoreix la inclusió. 

 

 Activitats artístiques 

 

- Balls 

6 usuaris/àries 

- Teatre 

5 usuaris/àries 

- Batuka 

7 usuaris/àries 

- Música 

3 usuaris/àries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activitats esportives 

- Bàsquet inclusiu 

10 usuaris/àries 
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 Activitats formatives 

- Habilitats bàsiques:  

Maneig i gestió dels diners: 22 nois/es. 

Habilitats lectores: 22 usuaris/àries 

Noves tecnologies: 19  usuaris/àries 

 

- Estimulació cognitiva (atenció, memòria i percepció): 

Per tal d’estimular i potenciar les habilitats cognitives, els joves realitzen fitxes 

de psicoestimulació o altres dinàmiques, per tal de millorar el rendiment 

acadèmic i/o personal. Es realitza el divendres al matí en dos grups diferents 

que es van alternant.  al matí  hi ha un grup de 22 nois/es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRES ACTIVITATS 
 

 Activitats d’estiu 
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- Mou-te a l’estiu 

Per a persones amb discapacitat intel·lectual de Sabadell o comarca, de dilluns 

a divendres de 10 a 13 h partir del 26 de juny al 21 de juliol d’enguany.  

L’activitat “Mou-te a l’estiu” ha tingut una valoració molt positiva per part dels 

joves, famílies i professionals. S’han inscrit 10 joves, 7 residents a Sabadell, 

una usuària del Vallès Oriental, i dos usuaris de diferents municipis del Vallès 

Occidental. 

Els participants han realitzat durant dues setmanes un taller de fotografia i les 

dues setmanes restants un taller de cuina. Tots els divendres anaven a la 

piscina 

 

- Tardes de gresca 

Són sortides de tarda adreçades a joves majors de 15/16 anys. Aquest any 

hem comptat amb 6 joves, tots nois, en horari de dimarts i dijous tarda. 

 

- Vacances d’estiu 

Grup joves:  Viatge a Peníscola. Hi van assistir 5 joves, 4 nois i 1 noia que 

varen comptar amb el suport de 2 acompanyants. La durada del viatge va ser 

de 5 dies, corresponents als dies 23 a 27 de juliol.  

Grup d’autogestors “Carai”:  

El grup que va participar en el viatge a Roma va estar conformat per 9 joves, 6 

noies i 3 nois, amb el suport de 2 acompanyants. Del diumenge 31 de juliol fins 

el dissabte 5 d’agost. 
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 Altres projectes 

- Relata: 1r Concurs de Contes sobre la discapacitat intel·lectual 

Enguany hem iniciat el projecte Relata, 

que contempla la realització de tallers 

de sensibilització i un concurs escolar 

de contes sobre la discapacitat. El 

projecte figura com a activitat de 

formació que s’ofereix a les escoles 

dintre del programa municipal “Ciutat  i 

escola”. 

S’han realitzat de sis tallers de 

sensibilització sobre la síndrome de 

Down i discapacitat intel·lectual a tres  

escoles de Sabadell (La  Nostra Llar, Escola Joanot Alisanda, Escola Claret), 

adreçades a alumnes de cicle mitjà i de cicle superior. Aquestes actuacions es van dur 

a terme en el marc del 1r Concurs de Contes sobre la discapacitat intel·lectual que 

va organitzar la nostra entitat el dia 6 de juny de 2017. 

 

 Activitats de sensibilització i difusió 

 

- 23/03/2017 Dia de la síndrome de Down, el dia 21 de març, posant 

una taules informatives a la ciutat. 

- 26/03/2017 Apunta’t el 21, a la plaça Garcia Lorca de Barberà del 

Vallès, una matinal de basquet inclusiu. Han participat una total de 100 

persones entre infants, joves i famílies.  

- 23/04/2017 Sant Jordi: Els grups de joves han estat presents amb 

parades de roses i llibres el dia de Sant Jordi. 

- 03 i 04/06/2017 TOT MODA: Realització de diferents tallers, de 

maquillatge infantil o per joves, trenes africanes i d’una desfilada de moda. 

Venda d’estocs de primeres marques. Hi van participar infants i joves amb i 

sense discapacitat. Lloc: Mercat de Sant Joan de la pl. de Sant Joan. Unes 

500 persones es van acostar a aquest esdeveniment.  

- 06/06/2017 Lliurament de premis 1r Concurs de Contes sobre la 

discapacitat intel·lectual. Concurs que varen participar tres escoles de 

Sabadell amb l’objectiu d’escriure relats sobre la temàtica de la 

discapacitat.  Van participar 150 alumnes de tres escoles de Sabadell.  

- 17 i 18/06/2017: Sortida de cap de setmana de famílies, a l’alberg 

La Buna de la Cerdanya. Han participat 12 famílies amb un total de 34 

persones. 

- 02/07/2017 Festa de final de curs d’Andi Down Sabadell. Unes 

180 persones han  participat a la cloenda del curs de l’entitat entre infants, 

joves i famílies de l’entitat.  



32 

- 4/09/2017 Participem en la Festa Major de Sabadell amb els grups 

de “Els Cracs d'Andi” i “La Colla de gegants i BatukAndi” . 

- 12, 13 i 14/10/2017. 5 famílies participen en la trobada de famílies 

de Down Espanya a la ciutat de Córdoba. 

- 21/10/2017 Fent Amics a Port Aventura. 336 persones han anat amb 

Andi Down Sabadell a la jornada de “Fent amics a  Port Aventura” 

organitzat per Down Catalunya.  

- 03/12/2017 Participem en Festa de les persones amb moltes 

Capacitats, promoguda des d’Acció Social amb: Els grups de lleure, el 

grup de gegants i  Batukandi i Els Cracs d'Andi  i la “Colla de Vola” 

- 16/12/2017 Art i quinto solidari. Han participat una total de 100 

persones entre infants, joves i famílies de l’entitat.  
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 Presència als mitjans de comunicació 

 

 Hem emès durant l’any 2017, 10 notes de premsa.  

Durant el 2017 Andi Down Sabadell va aparèixer a:  

Ràdio  

Ràdio Sabadell  

4 entrevistes i/o reportatges a la ràdio. 

Premsa Escrita 

Diari de Sabadell 

11 notícies i/o reportatges. 

Canals digitals 

25 aparicions en canals informatius digitals.  

Comunicació 
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Xarxes socials 

Facebook 

Hem acabat l’any 2017 amb una xifra molt destacable de “m’agrada” a la pàgina de 

facebook @andisabadell: 2362, aconseguint en el transcurs del 2017, 179 seguidors 

nous.  

Publicacions setmanals de notícies o activitats. 

Twitter 

Hem acabat l’any 2017 a la pàgina @AndiDownSbd amb 543 seguidors, seguint a 

509 persones. 

Publicacions setmanals de notícies o activitats. 

Youtube 

En el transcurs del 2017, hem penjat 5 recursos audiovisuals al nostre canal de 

Youtube Andi Sabadell: 

- Vídeo tot moda: II desfilada inclusiva 2017: 176 visualitzacions. 

- Teaser grup autogestors “Carai”: 157 visualitzacions. 

- Curtmetratge el nostre dia a dia:  

Català: 711 visualitzacions. 

Amb subtítols castellà : 248 visualitzacions. 

- Participació Andi Down Sabadell al “Vet aquí Sabadell”: 51 visualitzacions. 

Web 

Durant l’any 2017 la web www.andisabadell.org ha tingut: 

- 21 noticies publicades; 

- 2777 usuaris; 

- 4387 sessions (conjunt d'interaccions d'un usuari que es produeixen al lloc web 

durant un període de temps determinat). 

 

 Destacats 

 

 Conveni de col·laboració Andi Down Sabadell i ESADE Alumni (23 de 

març 2017) 

Treball de consultoria per part d’un grup de voluntaris/àries d’ESADE pet tal de 

donar acompanyament, assessorament en l’àmbit de màrqueting y comunicació. 

L’objectiu era dotar d’eines i recursos a l’entitat per a l’elaboració d’un pla de 

comunicació i de màrqueting propi. 

https://twitter.com/AndiDownSbd
http://www.andisabadell.org/
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 Producció curtmetratge “El nostre dia a dia” 

Curtmetratge finançat pel programa Territoris Solidaris de BBVA 2016-2017. Material 

audiovisual per a la realització dels tallers de sensibilització en relació al projecte 

Relata: 1r Concurs de Contes sobre la Discapacitat intel·lectual.  
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Els recursos econòmics del 2017, que ens han permès mantenir els serveis i les 

activitats que realitza l’entitat han estat de 344.702,05 € . 

Aquests ingressos corresponen a: 

 

 Fonts pròpies   

Com a fonts pròpies són les aportacions de socis , serveis i activitats, donacions 

d’empreses i particulars i esdeveniments especials de difusió i/o captació.  

El total de fons propis és de135.441,14, que correspon al 39,29% dels ingressos. 

 

 Fonts públiques 

Fonts públiques són les provinents de les institucions i organismes públics com la 

Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sabadell, 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i aportacions de la Generalitat mitjançant Down 

Catalunya i una aportació estatal (IRPF ) mitjançant Down Espanya . 

El total d’ingressos provinents de fons públics és de 176.685,37, que correspon al 

51,26% del total dels ingressos. 

 

 Fonts privades 

Les fonts privades corresponen a aportacions de fundacions o d’empreses privades 

com la Fundació Vodafone España, la Fundació, Fundació Benèfica Privada Barnola 

Vallribera Sant Josep, la Fundació Once, Coop 57 (Serveis financers ètic i solidaris) i 

de la Fundació Port Aventura. El total d’ingressos provinents de fons privats és de 

32.575,54, que correspon al 9,45% del total dels ingressos. 

 

 

 

Informe econòmic 
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COMPTE DE RESULTATS 
 
 
 

 

  
2017 

  
DESPESES INGRESSOS SALDO 

62100002 Lloguer Illa Aurea 12A i 12B 6.608,70 
 

6.608,70 

62100003 Lloguer Ramon Berenguer 7.866,90 
 

7.866,90 

62100101 Renting BBVA - Fotocopiadora 738,24 
 

738,24 

62200001 Reparacions i conservació 3.109,04 
 

3.109,04 

62200002 Mant. Equips de protecció de riscos 219,80 
 

219,80 

62300001 Serveis externs - Gestió 7.444,13 
 

7.444,13 

62300002 Serveis externs - Professionals 5.030,00 
 

5.030,00 

62500000 Assegurances 1.739,04 
 

1.739,04 

62600000 Serveis bancaris diversos 1.724,44 
 

1.724,44 

62700000 Publicitat, Difusió 2.075,18 
 

2.075,18 

62800002 Subministraments - Electricitat 5.386,71 
 

5.386,71 

62800003 Subministraments - Aigua 471,03 
 

471,03 

62800004 Subministraments - Telèfon 1.373,47 
 

1.373,47 

62900001 Material d'oficina i informàtica 3.432,27 
 

3.432,27 

62900003 Despeses de Serveis 24.403,08 
 

24.403,08 

62900005 Despeses per a captació de recursos 4.347,03 
 

4.347,03 

62900006 Subscripcions a associacions 3.529,81 
 

3.529,81 

62900011 Desplaçaments i dietes 3.495,58 
 

3.495,58 

62900023 Comunicacions/correus 379,49 
 

379,49 

62900041 Neteja 1.098,10 
 

1.098,10 

62900091 Altres despeses i serveis 794,18 
 

794,18 

63100000 Altres Tributs 256,20 
 

256,20 

64000000 Sous i salaris 190.747,72 
 

190.747,72 

64200000 Seguretat social a càrrec de l'empresa 57.598,27 
 

57.598,27 

64900001 Altres despeses socials 1.192,58 
 

1.192,58 

65100000 Ajuts - donacions a entitats 650,00 
 

650,00 

66230001 Interessos de deutes amb entitats de crèdit 110,94 
 

110,94 

68100001 Amortització de l'immobilitzat 9.696,73 
 

9.696,73 

72000001 Aportacions de soci 
 

15.445,00 15.445,00 

72100001 Quotes per activitats 
 

90.021,15 90.021,15 

72100003 Ingressos per lloguer Habitatge 
 

6.599,94 6.599,94 

72200000 Promocions per a la captació de recursos 
 

10.037,90 10.037,90 

72300000 Patrocinadors i col·laboradors 
 

2.848,87 2.848,87 

72500001 Subvencions d'administracions públiques 
 

146.685,37 146.685,37 

72500002 Subvencions d'empreses i institucions 
 

29.726,67 29.726,67 

72600001 Ingressos - conveni SISPAP (ICASS) 
 

30.000,00 30.000,00 

72800001 Donacions 
 

12.755,30 12.755,30 

75900001 Altres ingressos de gestió 
 

580,19 580,19 

76900001 Ingressos financers - interessos 
 

1,66 1,66 

     

     

 
TOTAL 345.518,66 344.702,05 -816,61 
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 Fonts d’ingressos 2017 

 

 
 

 

 Comparatiu d’ingressos 2016-2017 
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 Recursos materials 

 

A continuació us detallem els recursos materials emprats: 

 

- Elaboració de fulls informatius, tríptics, díptics, cartells, i altres documents 

telemàtics (correu electrònic, cartes, i newsletter). 

- Materials de formació: S’ha elaborat material didàctic per dur a terme els 

diferents programes de suport i formació ( SEPAP ), així com adaptacions de 

material curricular. 

- A l’àrea d’inserció  laboral han adaptat a nous continguts el material tècnic del 

preparador/a laboral formador i del participant.  

- 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. 

- Encàrrec per a la realització d’una publicació en format de recull de contes amb 

l’objectiu de publicar els contes guanyadors del 1r Concurs de Contes sobre la 

discapacitat intel·lectual, organitzat per l’entitat. La publicació es preveu a l’abril 

de 2018. 

- Dotació de 3 noves tabletes per l’alumnat i professorat.  

Recursos 
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 Recursos humans 
 

Personal contractat 

 

Montserrat Baldebey, administració, comptabilitat i gestió econòmica. 

Irena G. Filipova, serveis generals. 

Francisco Garcia, serveis generals. 

Sílvia Torres, sociòloga. Tècnica de projectes, subvencions i comunicació.  

Olga Pont, psicòloga. Coordinadora de l’àrea de famílies, atenció psicològica a 

joves i famílies i suport escolar, formació en habilitats sòcio-emocionals . 

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

inserció i encarregada de la prospecció d’empreses. 

Rosa Mª Casanovas, psicòloga. Preparadora laboral, suport a la formació per la 

inserció laboral amb treball amb suport.  

Alba Jové, psicòloga. Preparadora laboral, suport a la formació per la inserció 

laboral amb treball amb suport.  

Vanessa Rubio, pedagoga. Formadora per a la inserció laboral, alfabetització 

informàtica.  

Esther de la Encarnación, psicòloga. Suport a la preparació laboral, projecte “Xic x 

Xics”.(Fins agost 2017).  

Noa Soliño, educadora social. Coordinadora de Vida Independent i de l’àrea d’Andi 

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

Gemma Parellada, integradora social. Responsable projecte XicxXics, educadora 

Pis Pont i educadora pis Camí a la Nostra Llar.  

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. 

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. (Fins 

setembre 2017). 

Raquel Navarro, integradora social. Coordinadora dels pisos de formació, 

educadora del Pis Pont, educadora del pis de Camí de la nostra llar. 

Marcel Duclau, educador social, educador en el Pis pont i formació de mobilitat i 

entorn i comerç (PFI). (Fins juliol 2017).  

Pol Penalva, logopeda. Logopèdia, expressió oral i escrita.  

Rafael Ribas, Jordi Mourelo i Helena Protasio,  expressió musical i ritmes . 

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

Laura Adame, integradora social. Suport a la formació en noves tecnologies i 

activitats artístiques. A partir de setembre 2017 responsable projecte XicxXics, 

educadora Pis Pont i referent grup de lleure. 

Adrià Gonzàlez, especialista en educació física i entrenador bàsquet inclusiu. (Fins 

juny 2017). 

David Camarasa, especialista en educació física i entrenador bàsquet inclusiu. 
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Voluntariat continu  

 

Miriam Perez, suport grup de lleure 

Elisabeth Balmes, suport grup de lleure 

Alfonso Barrios, suport grup de lleure 

Alba Peris, suport grup de lleure 

Carles De Gispert, suport a l’activitat d’art 

Cristina Armero, suport a l’activitat artística de teatre 

Sara Hammouch, suport a l’activitat artística de balls 

Gemma Alandí, referent en un grup de lleure 

Marta Mesa, referent en un grup de lleure 

Olaf Artacho, referent en un grup de lleure 

Laura Adame, referent en un grup de lleure. 

Jessica Rosal, referent en un grup de lleure. 

Carolina Alegre, referent en un grup de lleure. 

Juan Manuel del Pozo, referent en un grup de lleure. 

 

 Hem comptat també, amb unes 30 persones, entre voluntaris (23) i personal 

en pràctiques (7), que ens han permès donar suports als serveis i activitats, 

incidint en aquelles persones que més ho necessiten i en els projectes 

inclusius, com el projecte de voluntariat VolA i el projecte de vida independent, 

Joves i Amics. 

 També destacar, la implicació de les famílies i socis/sòcies en el 

desenvolupament dels actes de difusió i sensibilització.  

 

Personal extern 

 

Laia Pineda, expressió artística, teatre 

Gloria José, activitats artístiques, balls 

Emilio José Corral, educador grup teatre 

Silvia Gallego, direcció musical dels “Cracs d’Andi” 
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 Amb el suport de: 
  


