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Índex
25 ANYS POTENCIANT CAPACITATS

25 anys, o més, són els anys que tenen els fills i filles d’algunes de les
persones que la van crear i que encara són membres de la junta.
L’Antònia, el Jordi, la Lidia i el seus fills, el Nil, el Roger i el Gerard, que
ja són homes en procés d’independitzar-se, com qualsevol altre jove.

Perquè des d’un principi, la lluita pels drets dels nostres fills/es per tal
que poguessin tenir una vida plena dintre d’una societat inclusiva, com
qualsevol altre persona, era la idea que impregnava als membres de la
junta quan jo vaig arribar el 1995, i aquest segueix sent l’objectiu
general de l’entitat, segon els estatuts:

“ANDI DOWN SABADELL té com a finalitat una intervenció comunitària
que promogui que les persones amb discapacitat intel·lectual,
majoritàriament amb la síndrome de Down, gaudeixin d’una vida digna i
plena dins d’una societat inclusiva.”

I en molts casos s’està aconseguint; els joves que ara tenen més de 25
anys tenen amics amb els que surten sols o acompanyats de
facilitadors, treballen en empreses ordinàries, es preparen per fer vida
independent perquè volen anar a viure sols o amb amics. I alguns ja ho
han aconseguit: 3 noies i 1 noi viuen amb amics o soles, amb suports
puntuals, des de fa 12 anys. Tot un èxit desprès de 25 anys. Perquè
aquest és el secret per seguir endavant, que les persones amb
discapacitat intel·lectual puguin accedir a suport puntuals, quan ho
necessitin.

Pròleg
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Nil

El dia 20 de juny de 1994, Andi fou
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, amb el
número 15335; per tant, aquest
2019 ha complert 25 anys. Dolors Pallàs

Presidenta Andi Sabadell



25 anys de lluitar perquè els nostres fill/es poguessin formar part de la
societat: anar a l’escola ordinària, assistir als casals d’estiu de barri, sortir
amb amics, treballar, viure independents, fer de voluntaris... 25 anys que ens
han donat moments molt agradables i també altres de més durs.
25 anys lluitant per a què l’entitat seguís endavant, per a què els nostres fills
i filles seguissin endavant.

En aquest 25 anys hem compartit sortides de cap de setmana en família,
conferencies i xerrades formatives, desacords en alguns dels projectes,
crisis internes, crisis econòmiques, però seguim endavant i al llarg dels anys
hem anat creixent en programes per oferir a les famílies i als seus fills i filles,
amb professionals i voluntaris implicats en tirar-los endavant.

Sí, desprès de 25 anys potenciant capacitats, podem assegurar que la
nostra història, no ha estat fàcil, però ha estat un èxit, i que els nens i nenes
de fa 25 anys ara són homes i dones amb una vida plena, com la de
qualsevol altre persona.

I desprès de 25 anys, ara que atenem 99 famílies, d’infants des de mesos a
adults de 60 anys, seguim i seguirem lluitant per tal de facilitar la plena
inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual per tal que “el camí
sigui més pla pels que vagin arribant”, una de les frases que ens ha
acompanyat en la nostra trajectòria.

I continuem, com continua la vida dels nostres fills i filles. Pel propers 25
anys!

Pròleg
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Roger

Gerard

MISSIÓ

ANDI - DOWN SABADELL és 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 promovent la
sostenibilitat amb el medi ambient. La nostra visió es recolza en les
directrius de la convenció de l’ONU de 2006 sobre els drets de les
persones amb discapacitat.
Pretenem 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.

� 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

Entitat
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DADES GENERALS DE L’ENTITAT
Any 2019

Número de socis/sòcies

Número de famílies
ateses personalment

Número estimat de
beneficiaris/es directes

Número de professionals
externs

Número de professionals
al llarg de l’any

Número de voluntaris/
voluntàries

Número d’usuaris/usuàries
becats

150

7

300

Número d’usuaris/usuàries

99

44

6

75

22

� 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.
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Socis/Sòcies

A l’acabar l’any 2019 l’entitat compta
amb 150 socis/sòcies, entre els
quals n’hi ha 99 que tenen algun
membre de la família amb
discapacitat intel·lectual.
Els socis i sòcies procedeixen
principalment del Vallès Occidental
(Barberà del Vallès, Sant Quirze del
Vallès, Castellar del Vallès,
Cerdanyola, etc), però també en
tenim del Barcelonès i Bages.

Famílies

Durant el 2019 hem atès a 143
famílies, d’elles 99 pertanyen a la
entitat.

Població atesa

Persones amb discapacitat
intel·lectual, el 60 % són persones
amb la Síndrome de Down. Les
persones que atenem, en alguns
casos, poden tenir associada una
discapacitat sensorial i/ó física. La
gran majoria dels nostres usuaris/es
tenen un grau de discapacitat del
65% o més.

Número de persones amb
discapacitat ateses per sexe:

Masculí Femení

55 44
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A continuació detallem els membres de la Junta Directiva, i els càrrecs que ocupen:

Com ens organitzem
JUNTA DIRECTIVA
El 31 de maig del 2019 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:

- Seguiments indirectes dels servei, en coordinació amb els responsables dels serveis.

- Seguiments directes d’alguns serveis, participant en les reunions de coordinació.

- Reunions setmanals de la permanent de la junta, per fer el seguiment setmanal.

- Reunions mensual de junta, per fer el seguiment global de tots els serveis,
esdeveniments i altres aspectes de la gestió de l’entitat.

Càrrec Nom i cognoms
Presidenta Dolors Pallàs Crespo
Vicepresident Jordi Núñez Mediero
Secretària Antonia Fernández Martin
Tresorera Ana Florez Carcaba
Vocal Antoni Pous Julió
Vocal Lidia Sabaté Pes
Vocal Rosa Mª Marin Cañada
Vocal Noemí Albareda Benasco
Vocal Conrad Botargues
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ÀMBIT DE GESTIÓ

La coordinació, seguiment i suport a la gestió dels diferents àmbits de l’entitat:
econòmic, serveis, recursos humans (personal i voluntaris), comunicació,
difusió i captació, Servei de Qualitat (ISO), esport inclusiu, subvencions i
projectes, les han realitzat diferents membres de la junta directiva.

� Seguiment setmanal de l’entitat amb la reunió de la permanent de la
Junta, la realitzen. Dolors Pallàs, Ana Florez, Antonia Fernàndez i Lidia
Sabaté

� Coordinació de recursos humans, la realitzen Dolors Pallàs, Antoni
Pous i Antonia Fernandez (en 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 Dolors Pallàs.

� Consolidació i seguiment de la ISO ha estat a càrrec de:Lidia Sabaté i
Dolors Pallàs.

� Coordinació del pla de comunicació i difusió, 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
.
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ORGANIGRAMA DE GESTIÓ
A continuació adjuntem l’organigrama global de l’entitat:

A continuació us adjuntem l’organigrama de serveis de l’entitat:
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PERSONAL
Amés de la Junta directiva que coordina globalment l’entitat, hem comptat amb la gestió
dia a dia de l’equip tècnic d’Andi, format per una plantilla estable de 15 persones, tot i que
al llarg del 2019 han estat 20 les persones que han treballat a l’entitat.

Així mateix hem comptat amb la participació de voluntaris i personal en pràctiques.

� Equip tècnic

L’equip tècnic de l’entitat i funcions que han portat a terme és:

Equip intern
• Una psicòloga, per atendre famílies, infants i joves i coordinar l’àrea

pedagògica
• Quatre persones a l’equip tècnic d’inserció laboral. Dues pedagogues i dues

psicólogues, que gestionen: la coordinació i gestió d’empreses, prepardores
laborals i la formació a joves en procés d’inserció.

• Una pedagoga, formadora de noves tecnologies i de gestió de les
subvencions.

• Una secretaria i comptable que a més realitza l’atenció al públic i justificació
de subvencions.

• Tres educadors/es, que participen en les àrees de lleure i vida independent.
• Tres integradores socials, en vida independent i lleure.
• Una psicóloga especilista en Educacio física, en basquet inclusiu i esport

inclusiu.
• Un auxiliar de consergeria

Professionals externs
• Una persona assessorant i formant en comunicacions
• Quatre persones especialistes en teatre, dansa i música
• Una persona en suport a l’edició audiovisual

12

� Voluntariat

Els voluntaris han participat activament en les activitats que detallem a
continuació:

• Acompanyament a les colles de lleure: 9 voluntaris
• Suport a teatre, balls i bàsquet: 5 voluntaris i joves del servei

comunitari
• Suport a joves i amics: 5 voluntaris
• VolA, voluntariat inclusiu: 14 voluntaris, 7 interns i joves del servei

comunitari.

� Estudiants en pràctiques

Tenim establerts convenis amb diferents centres educatius per tal que els
estudiants que han de fer pràctiques per poder optar a la seva titulació
participin a l’entitat. Aquest any hem fet 5 convenis i han participat un total de
36 estudiants.

Entitat Nombre de participants

Jaume Viladoms 1
Ribot i Serra 1
Servei Comunitari 31
UAB 2
Vapor LLonch 1

13



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

A nivell municipal:
• 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 la Plataforma d’entitats del tercer sector
• 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.

A Catalunya:
• Participació en les reunions de junta i assemblea de la coordinadora

Down Catalunya, com a membres de la seva Junta directiva.
• Participació en actes organitzats per Down Catalunya: “Fent amics amb

Down Catalunya”, Trobada de Joves Empoderats i autogestors.
• L’entitat també és membre de Dincat, que agrupa les entitats d’atenció a

les persones amb discapacitat amb la que ens coordinem per aspectes
puntuals, o participem en jornades de formació.

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 Educació, que es realitzen dos o tres
cops a l’any a Madrid.

• Participació en els “fòrums de directius“ de Down Espanya.
• Participació en el programa Vodafone España, “Yo me preparo”, de

formació en noves tecnològies
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� Resum anual d’activitats i serveis. Any 2019

Les nostres activitats
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Formació

La formació interna i externa es proposa, gestiona i organitza en funció de les
necessitats

� Formació a famílies
Aquest 2019 s’han fet dues formacions per les famílies

• Tallers participatius

Es varen realitzar en una matinal, el dia 15 de juny, a un espai llogat a Can Juliana,
ja que a continuació varem celebrar un dinar cooperatiu de celebració dels 25 anys
d’Andi,

A la matinal formativa es van dur a terme tres tallers, a tots tres participaven joves i
pares i mares, de manera que el jove no coincidís amb ningú de la seva família:

• Qui decideix? On es feien afirmacions enfocades a la vida independent del jove
i cada participant havia de posicionar-se cap al cartell de "família" o el de "jove".

• Què ens fa por? On cada participant explicava quines eren les seves pors.

• On viuré i amb qui d'aquí a molts anys? On els joves explicaven on i amb qui
viuran i les famílies explicaven com veien vivint el seu fill en el futur.
Sovint ens trobem que els joves no manifesten els seus desitjos, les seves pors,
inseguretats, idees... però a la vegada ens trobem amb la incertesa i
preocupacions de moltes famílies pels seus fills. Per a realitzar els tallers, es va
considerar oportú que els fills i els pares anessin en grups diferents; així tothom
tindria la tranquil·litat de poder expressar-se amb llibertat. Va ser tot un èxit. Tant
les famílies com els joves van participar activament. Dels tallers en van sortir
moltes aportacions molt interessants de cara a les famílies i joves i de cara a
l'equip tècnic per a poder treballar més endavant amb altres formacions més
concretes.

• Debat: “El meu fill-a té parella?”

Es va realitzar el 10 de juliol al Casal Pere Quart

Es tractava d’una sessió de treball entre famílies i la psicòloga de l’entitat. Es
van presentar unes targetes amb unes frases per tal que en petits grups es
debatés sobre el que les frases podien generar com a pors i dubtes . Després
amb el grup sencer es compartíem les reflexions. Van assistir un total de 7
persones. El grau de satisfacció va ser del 100%
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� Formació a professionals
El personal de l’entitat s’ha format en àmbits de la seva competència al llarg
del 2019. El total d’hores de formació global del conjunt de treballadors ha
estat de 290 hores.

• Formació en protecció de dades
Al juliol del 2019, es portà a teme la segona sessió de protecció de dades,
adreçada a tot l’equip de professionals.

• Formació en sexo-afectivitat.
Mitjançant un conveni de Down Catalunya vàrem poder realitzar una sessió
de formació adreçada a tots els professionals amb el títol de “Sexualitat
saludable”. La sessió de formació tingué una durada de 4 hores i estigué a
càrrec de la psicóloga i sexóloga Gemma Deulofeu

• Formacions pedagògiques
Com a entitat tenim com a repte fer reunions periòdiques amb tot l’èquip
tècnic per treballar de manera conjunta diferents temàtiques que ens han
d’ajudar a fer una feina a nivell pedagògic més eficient, alhora que ens permet
seguir com a equip les mateixes pautes del Marc Teòric de l’associació.

Aquest any hem fet tres reunions amb tot l’èquip de tècnics i tres reunions
amb un grup reduït per tal de poder respondre a les necessitats dels
programes que portem a terme.

� Formació a voluntaris/voluntàries
L’entitat contempla diferents projectes i/o activitats amb la participació de
voluntaris i voluntàries. Per tal que aquests puguin fer una tasca útil,
responsable i de qualitat, l’entitat disposa d’un pla de formació. Aquest 2019,
s’han beneficat de la formació 6 nous voluntaris/voluntàries.

DATA LLOC ACTIVITAT ASSISTENTS NOMBRE
BENEFICIARIS

15/04/2019 ANDI Aprenem a programar Tot l’equip 12
14/05/2019 ANDI Debat/pluja d’idees de com

impulsar un nou programa Xic x Xics
Tot l’equip 9

12/06/2019 ANDI Objectis pedagògics.
Aprenem a utilitzar el Mentimente

Tot l’equip 12

10/10/2019 ANDI Establim els objectius plantejats en
cada programa

Equip reduït 4
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� Personal en pràctiques
Com a entitat oferim la possibilitat de fer convenis amb centres educatius pels
estudiants que han de fer pràctiques per poder optar a la seva titulació. Aquest curs
hem fet 5 convenis amb un total de 36 estudiants.

Suport a famílies

� Primera cita: S’han atès 28 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
Aquest és un servei que ANDI posa a disposició dels socis de l’entitat per tal de
poder rebre de manera individual assessorament, seguiment, contenció emocional
i sessions de psicoteràpia.

� Escola de famílies o assessoraments a famílies

- En grups, en funció de l’edat i característiques dels fills i filles. Una sessió
anual per a les famílies de petits, joves i adults. S’han atès un total de 35 famílies
i s’han realitzat 3 reunions
- S’han realitzat 18 sessions específiques a les famílies d’infants en etapa
escolarTambé fem el contacte amb altres professionals externs a l’entitat per
conèixer, i si es pot, consensuar metodologies en el tractament.
Fem també informes psicològics sempre que hi ha una demanda.

Aquest any 2019 hem pogut atendre 30 consultes de famílies diferents en un
total de 65 sessions. Persones ateses 37 (13 homes i 15 dones)

� Actes lúdics de sensibilització i difusió

- En el transcurs del 2019 s’han realitzat 9 actes lúdic, de ensibilització i/o
difusió, en els quals han participat el 80% de famílies en algun dels actes.

Entitat Nombre de participants

Jaume Viladoms 1
Ribot i Serra 1
Servei Comunitari 31
UAB 2
Vapor LLonch 1

18

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).

Programa de suports
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.

� Suport cognitiu i psicopedagògic:

Hi participen a infants de 4 a 12 anys. Segons les necessitats, els infants
s’agrupen en grups reduïts o treballen a nivell individual.

Durant tot l'any 2019 han participat un total de 7 infants,

És un programa que es fa tant a nivell individua com a nivell de petit grup.
Treballem per crear o reforçar rutines , fomentar la intenció comunicativa ,
el joc simbòlic en els més petits i millorar les habilitats comunicatives i
socials. El nostre objectiu també és orientar les famílies i els centres
educatius segons les demandes i les necessitats que van sorgint en
aquest etapa escolar.

Suport a l’autonomia personal
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Aquest 2019 hem ates un total de 7 infants distribuïts per sexe i edat
com indica la taula :

EDAT NEN NENA

5 anys X

5 anys X

5 anys X

6 anys X

7 anys X

10 anys X

11 anys X

Les sessions setmanals poden ser individuals (ha estat el cas de 5
infants) o bé en petit grup; aquest any han estat 3 infants d’entre 6 i 10
anys.

Paral·lelament hem estat en contacte amb els centres educatius per fer
el seguiment de cada alumne i hem fet un total de 9 reunions amb els
equips docents que participen al llarg de l’any de cada infants, de 7
escoles diferents. Generalment a aquestes reunions hi participen:

� Tutor d’aula
� Personal del SIEI
� Cap d’estudis
� Mestre d’educació especial
� Logopeda
� EAP

Al llarg del curs també hem fet el seguiment amb les famílies. Hem fet un
total de 7 reunions individuals, una en grup, i un seguiment continuat
després de cada sessió .

� Logopèdia
Individual o en grups reduïts. Horaris a
convenir. Aquest any s’han beneficat
d’aquest servei 5 infants i 5 joves.
� Suport psicològic individual
Aquesta servei està a disposició de
totes les persones amb discapacitat
intel·lectual de l’entitat que ho sol·licitin
directament o indirectament. En aquest
darrer cas seria quan la família ho
sol·licita. Les sessions individuals amb
els joves son també d’assessorament,
de contenció emocional, gestió
emocional i de psicoteràpia. Són
sessions destinades a promoure el
desenvolupament i benestar del jove i
de la seva família. L’any 2019 hem
pogut atendre a 28 joves diferents (13
nois i 15 noies) en un total de 188
sessions.
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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.

� Lleure Jove:

En el Programa de Lleure i Oci, durant l’any 2010 hi han participat un total de
52 joves i 10 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’adults (totalment autònoms)
Participen d’aquest grup uns 12 adults que gestionen tot sols les seves
sortides de dissabte tarda o diumenge, mitjançant un grup de whatsapp.
Puntualment poden tenir una persona de suport, quan volen anar a un lloc
nou o molt llunyà.

Colles amb suport
L’activitat va dirigida a adolescents i joves d’Andi Down Sabadell, nois i noies
a partir de 12 anys, distribuïts en grups per edat i per diferents nivells
d’autonomia. Durant aquest any han funcionat 7 grups estables de lleure (un
creat al setembre).

• Dos grups autònoms, que reben suport cada 15 dies i surten sols cada 15
dies. Els formen 10 persones, 5 noies i 5 nois. A cada grup han participat
5 joves.

• Un grup amb un bon nivell d’autonomia, El formen 7 joves, 2 noies i 5
nois..

• Dos grups que necessiten un suport més intensiu. Han participat 11
persones, 6 noies i 5 nois

• Dos grup d’adolescents, que surten, un cada 15 dies, i l’altre
setmanalment. Han participat un total de 10 joves, 9 nois i 1 noia. Cada
grup té 5 joves..
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Hi ha una activitat dins del Lleure jove que es repeteixen anualment:

• Sortida de cap de setmana a 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. Aquest cop hi van anar els dies 4 i 5 de
maig i hi van assistir un total de 24 joves i 6 acompanyants.

� Colla de geganters i BatukAndi

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, acompanyats del grup de batuka, han participat en les
següents trobades:

- Festa major de Sabadell (setembre).
- Festa Major del barri de Covadonga.
- Festa de les Capacitats, 1 de desembre.

� BatukAndi

El grup de batuka, “BatukAndi”, està
format per un grup de 10 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
tots sols.
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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 fins el 21 de juliol .

L’activitat “Mou-te a l’estiu” ha tingut una
valoració molt positiva per part dels
joves, famílies i professionals. S’hi han
inscrit 12 joves.

L’activitat s’ha realitzat els dilluns,
dimecres i divendres al matí i els dimarts
i dĳous a la tarda

• Mou-te matí: En sessió matinal s’han
realitzat tres tallers diferents, el
mateix dia de la setmana, durant les
4 setmanes.

El taller de Zumba, que realitzava
activitat física mitjançant el ball, es tenia
lloc els dimecres
El taller d’anem a la piscina es realitzava els dilluns.
El tercer taller, de caminades, consistia a sortir a diferents llocs, com el
Parc de Vallparadís, Parc Central, Torrent dels Colobres, i es realitzava els
divendres.

• Mou-te tardes: Les tardes de dimarts i dĳous s’han realitzat sortides que
s’aprofitaven per tal de potenciar que els joves decidissin ells mateixos
què volien fer (anar al cinema, berenar, passajar, bolera...).

� Vacances d’estiu

Grup joves: Alguns joves dels grups de lleure han anat de viatge a Platja
d’Aro. Hi van participar 5 joves, 3 nois i 2 noies que varen comptar amb el
suport de 2 acompanyants. La durada del viatge va ser de 5 dies, del 22 al
26 de juliol. El viatge va ser decidit i organitzat per ells mateixos.
Grup Carai.
Com cada any, el grup d’autogestors han planificat i organitzat un viatge
de vacances durant el mes d’agost. El 2019 varen anar a Peñíscola del 4
al 9 d’agost. Hi van participar 6 noies i 3 nois acompanyats de dues
persones
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� 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.
El grup, creat el 2005, està format per 9 components i dues persones de suport.
Assagen dos dissabtes al mes i participen en diferents concerts segons demanda.

Concerts 2019:

� 10 de febrer. 18 h. Concert solidari pro associació Jatakendeia. Cornellà
� 7 de juny, 21 h. Restaurant Mirabé (Tibidabo) Barcelona. Sopar de Gala
del congrés Trysomi 21
� 11 de juliol, a les 19,30 h, en el marc del Fresk Festival que es realitza
durant tot el mes de juliol als jardins de la fundació de l’Antiga Caixa de
Sabadell.
� 7 de juny, Restaurant Mirabé (Tibidabo). 21 h. Sopar de Gala del
congrès Trysomi 21
� 26 d'octubre. CANVIFEST, a Can Ricart (Poblenou), d'11 a 22h.
� 17 de novembre. Festa de l'Associació SID MOSKITIA, al Teatre de
l'Acadèmia Catòlica (C/Sant Joan, 20 de Sabadell), a les 18h
� 24 de novembre. Concert dels 25 anys d'Andi "Potenciant Capacitats", a
l'Auditori de l'espai Cultura de l'antiga Caixa Sabadell, a les 18h.
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� VolA (Voluntaris d’Andi)

- 5 de Maig: "Festa del Riu. Organitzada per l’ ADENC
- 1 de desembre: Festa de les Capacitats “Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat”.

• Participació en actes de l’entitat com a voluntaris

- 10 de març: Apunta’t el 21
- 23 d'Abril: "Sant Jordi".
- 17,8 i 19 de maig: TOT MODA, II Desfilada inclusiva.
- 28 de juny: "Festa de fi de curs d'Andi".
- 24 d novembre. Concert” 25 anys potenciant capacitats” de
tancament dels actes de 25 anys d’Andi
- 1 de desembre: Festa de les Capacitats
- 22 de desembre: Art i Quinto

• Acompanyaments i suport a la gent gran
Han realitzat tasques de voluntariat a dues residències de la tercera
edat de la ciutat de Sabadell (Residència la Font i Residència
Mútuam la Creueta), amb una periodicitat quinzenal, alternant
respectivament ambdues residències, un divendres cada 15 dies,
durant tres hores.

Han participat en el programa un total de 12 persones i el referent.
D’aquestes 12, 6 tenen discapacitat intel·lectual i/o síndrome de Down (2
nois i 4 noies) i 6 sense discapacitat (3 noies i 3 nois).

• Col·laboració en festes culturals o altres activitats desenvolupades a la
ciutat de Sabadell:
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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 vendes,
oficines 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:

-Curs 2018-2019. Participen d'aquesta formació 6 joves, 4 nois i 2 noies.
-Curs 2019-20. Participen d’aquesta formació també 7 joves, 4 nois i 3 noies.

Els 2 joves que varen finalitzar la seva formació al juny del 2019,varen passar al
projecte d’inserció laboral Esqueix..
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� 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

L’objectiu general del programa és formar els joves en noves tecnologies que
facilitin la seva incorporació al món laboral.

Durant el 2019 es tanca el cicle d’anys anteriors implementant la formació
mitjançant la realitat virtual. En aquest sentit la Fundación Vodafone
Espanya ha lliurat a Andi 5 ulleres de realitat virtual.

El 30 d’abril de 2019 es va realitzar l’acte de tancament del programa 2018-
19 “VirtualJob”, un acte de reconeixement al teixit empresarial de Sabadell
al qual assistiren unes 60 persones en total, representants d’empreses, un
representant de la Fundació Vodafone, així com dos representants de
l’Ajuntament de Sabadell.

A partir de setembre del 2019, s’inicia una nova fase formativa d’Iniciació
que té com a objectiu l’apropament a les noves Tic's per a proporcionar
eines i estratègies que facilitin la inserció laboral dels usuaris en llocs de
treball específics a nous usuaris
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Impacte Total:

• Fase de Consolidació o Professionalització, tancament a l’abril del 2019

Han participar en aquest programa 16 persones (8 dones i 8 homes).

- La meitat dels participants, 50%, 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 30 empreses i 28 s'han implicat en aquesta
iniciativa. D'aquestes 28 empreses han sortit 4 contractes de treball i 10
convenis de pràctiques ".

• Fase d’iniciació, a partir de setembre 2019

Participen en aquest programa 8 persones ( 5 dones i 3 homes).

Resultats fins al desembre del 2019

- El 38% dels participants ha aconseguit un contracte de treball
en una empresa ordinària (3 dones)

- Pel que fa a convenis de pràctiques no laborals un 38% dels
participants del programa ha realitzat pràctiques en empreses ordinàries"
(3 homes).

- S'ha contactat amb un total de 14 empreses. D’aquestes empreses han
sortit 3 contractes de treball i 3 convenis de pràctiques.

28

� 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.
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.

• 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 que els participants adquireixin les competències
personals i professionals necessàries per entrar al món de treball ordinari.

Impacte resultant: Durant l'any 2019 han participat en el projecte 9
persones: ( 7 dones, 2 homes).

A ressaltar que aquest 2019, gràcies a una ajuda aconseguida amb un
Crowdfunding proposat per Caixabank, hem aconseguit llogar un petit local,
que serà el punt solidari on ofertarem els productes reciclats a la ciutadania
de Sabadell. Aquet espai compta amb dues zones, una de formació i una
altra d’atenció al públic. L’Espai Solidari de Xic x Xics fou inaugurat el dia 14
de novembre, amb la participació de representants municipals; i, a partir
d’aquesta, data els joves que participen en el projecte desenvolupen allà la
seva formació funciona,l tots els matins de 10 a 13 hores.
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� Projecte d’inserció laboral a l’empresa ordinària-Esqueix

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.

En aquest projecte han participat 47 persones, de les quals 23 ja tenen un contracte
laboral.

Objectius generals:

1. Millorar el grau d'ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona davant
de les exigències d'accés al mercat laboral, tenint en compte les seves necessitats i
característiques personals.

2. Aconseguir la inserció laboral estable i de qualitat, en el mercat de treball ordinari,
aplicant la metodologia de TREBALL AMB SUPORT i incorporant la perspectiva de
gènere en tots els àmbits del programa, millorant així, la qualitat de vida de les
persones amb la síndrome de Down o discapacitats intel·lectuals similars.

3.Que la persona sigui capaç d’aconseguir i mantenir un lloc de treball remunerat, en
un entorn normalitzat, i amb igualtat de drets i d' oportunitats.

4. Refermar la responsabilitat social del teixit empresarial i sensibilitzar la societat en
general i l’àmbit empresarial en particular, per obtenir més llocs de treball i donar a
entendre la importància de la participació activa en la societat de les persones amb
discapacitat intel·lectual.

Metodologia:

Treballem amb la metodologia de TREBALLAMB SUPORT , que és un instrument,
realment molt útil i valuós, amb la qual podem facilitar a les persones que són
usuàries del nostre servei, que s'incorporin al món del treball normalitzat.

Per a qualsevol persona, el treball aporta identitat i autonomia personal i treballar
amb aquesta metodologia, ens representa, poder contribuir a que les persones
participants també puguin aconseguir-ho.

Orientem els nostres esforços a que els diferents aprenentatges que han d’adquirir
els usuaris/àries siguin el màxim de funcionals possibles.
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En aquest programa es proporciona a les persones participants la formació
necessària perquè es puguin inserir laboralment a l’empresa ordinària,
mitjançant convenis de pràctiques que poden portar a un contracte laboral.
Es fa el seguiment laboral al treballador/a en l'empresa a lo llarg de tota la
seva vida laboral.

Accions a desenvolupar:

Totes aquestes actuacions estaran sempre adaptades a les capacitats i
necessitats de cada persona d’acord a un itinerari acordat, des d’un inici
amb ella mateixa.

• Orientació laboral als usuaris.
• Formació laboral: Es combina l’exposició de les temàtiques per part dels

formadors a través del treball en grup, dinàmiques, role-play i pluja
d’idees.

• Elaboració de l’itinerari individual d’inserció.
• Tutories individuals i grupals.
• Pràctiques no laborals en empreses ordinàries: es realitzen les

pràctiques amb el suport de la preparadora laboral i adaptats a les
necessitats de cada persona.

• Contractació, un cop superades amb èxit les pràctiques, es valora la
contractació. En cas de continuïtat, es signa el contracte de treball.

• Recerca d’empreses.
• Assessorament a les empreses.
• Suport en la fase d'inserció laboral en l'empresa ordinària: Anàlisi,

adaptació i formació en el lloc de treball.
• Suport o acompanyament inicial i continuat a la persona treballadora

amb discapacitat i a l'empresa i a l'entorn laboral per garantir el
manteniment de l'ocupació.

• Seguiment post contractació i a lo llarg de tota la vida laboral de la
persona.

• Seguiment dels usuaris en el seu lloc de treball (in situ).
• Assessorament i orientació a les famílies.

També s’ofereix formació continua optativa: S’ha ofert als joves que ja
treballen per tal de mantenir els aprenentatges adquirits i formar-se en
aspectes del dia a dia. S’han realitzat diferent sessions, els dilluns a la
tarda i els dimarts i dĳous al matí, per adaptar-nos les necessitats de cada
persona. Durant el 2019 s’han impartit sessions d’estimulació cognitiva,
noves tecnologies, actualitat, gestió del temps així com un taller de
prevenció de l’assetjament sexual.
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Impacte resultant al 2019:

Participants del
programa

(23 homes i 24 dones)

47

Contractes laborals
signats

13

Contractes
renovats

(4 indefinits)

8
Contractes

nous
(3 indefinits)

6

Convenis de
pràctiques

16

Empreses que han
col·laborat

85%

Persones que
han rebut

formació prelaboral

24
Persones que

treballen

23

Participants en la
formació contínua

17

Empreses
contractades
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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.
Durant l’any 2019 s’ha impartit el projecte en diferents sessions de cap de
setmana i matinals.

Al febrer els dies 23 i 24, es va realitzar una sessió de cap de setmana a la
Masia Cal Riera, duent a terme el taller de descans nocturn i el taller de
relaxació autogestionat per dues joves.

Al març els dies 30 i 31, es va realitzar un altra sessió de cap de setmana a
la Masia Cal Riera, portant a terme el taller de xarxes socials – whatsapp.

El 16 de juny es va fer una sessió matinal formativa amb les famílies i es van
realitzar tres dinàmiques: on viuré i amb qui d’aquí a molts anys, què ens fa
por i qui decideix. D’aquesta manera, joves i famílies compartien les diferents
visions.

El 26 d’octubre es va realitzar una matinal a Andi, duent a terme els tallers de
reciclatge i manipulació d’aliments.

Finalment el 23 de novembre es va realitzar l’última matinal de l’any a Andi,
realitzant els tallers de Resolució de conflictes i Primers auxilis amb dues
infermeres de la Vall d’Hebron.
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Impacte resultant:

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.

• Un total de 23 joves i les seves famílies han participat en les sessions de
formació específiques per a cada un d'ells.

• Durant l'any 2019 s'han realitzat 2 sessions de formació en dissabte i diumenge
de cap de setmana sencer i 2 jornades de formació en dissabte, en les quals
han participat els joves, 4 tècnics/tècniques, 2 formadores externes i persones
voluntàries i/o de pràctiques.

• S'ha realitzat una sessió formativa amb famílies, en la que han participat les
famílies de 35 joves.

� Projecte Pis Pont
Aquest projecte te l’objectiu de potenciar l’autonomia en un procés cap a aconseguir
viure de manera independent, als joves que sigui possible i les families que ho
permetín. Els/les joves del projecte realitzen estades temporals a través de pisos de
formació pràctica o pis pont que és la nomenclatura que utilitzem per referir-nos a
l’habitatge.
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Impacte resultant:
- L’any 2019 han participat en aquesta fase 12 persones, 8 nois i 4
noies.
- Han funcionat tres grups que han fet 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 són reduïts, de tres o quatre joves, i han
comptat amb el suport de dues educadores.

� Projecte Camí a la Nostra Llar. Setmanal

“Camí a la nostra llar” és el projecte 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 que d’aquesta manera
els permeti interioritzar tots els processos.

- L’any 2019 han participat en aquesta fase 7 persones, 4 nois i 3
noies, distribuïts en dos grups.

- El participants són joves amb un nivell d’autonomia alt que fan
estades de diumenge a divendres, a la manera d’un pis d’estudiants. En
total cada grup fa una estada de 15 setmanes a l’any distribuïdes en dos
trimestres.

� Projecte La Nostra Llar

Participen en aquest projecte 4 joves, que ja viuen de manera independent,
distribuïts en tres pisos (un pis de dues persones -un noi i una noia- i dues
noies que viuen soles) i estan acollits al Programa de Suport a la Pròpia Llar
de la Generalitat de Catalunya.
Des de l’entitat reben el suport al seu dia a dia de 3 educadors/es:
• Un matí a una de les noies.
• De dilluns a dĳous tarda, per a totes quatre persones.
• Divendres, dissabtes o diumenges poden tenir suport puntual en funció de

les necessitats o urgències.
També tenen el suport de la psicòloga de l’entitat per a resoldre conflictes de
convivència en les dues persones que viuen soles i de relació entre tots
quatre. En aquest sentit s’han realitzat 14 reunions de convivència i 16
intervencions a diferents conflictes d relació entre ells.
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� Grup d’autogestors: Gup Carai i grup pre-autogestors.

Hem acabat el 2019 amb dos grups: el grup d’autogestors Carai, que es va crear
l‘any 2012, i un nou grup creat el setembre de pre-autogestors, format per dues
persones que els costava seguir el ritme en el altre grup, i quatre persones noves.

Els joves gestionen el seu propi espai de trobada, que fan servir per debatre i
expressar les seves opinions i desitjos, així com per reivindicar els seus drets a fi
de fomentar el seu empoderament. Es troben quinzenalment els dilluns a la tarda
de 18h a 19.30h.

El 2019 han format part d'aquest grup 19 joves (8 nois 11 noies) i 2 referents.
Distribuïts en dos grups, el grup Carai, format per 12 persones de gener a juny, 9
a partir de setembre, ja que una persona va plegar, i dues han passat al nou grup
creat de pre-auogestors, que el formen 6 persones.

Durant el 2019 els joves han participat en:

� Han organitzat un acte a l'auditori de la biblioteca Vapor Badia, pel dia de
la síndrome de Down, 21 de març, en el qual es va projectar un tros de la
pel·lícula "Yo también" i es va debatre sobre el seu dret a enamorar-se.

� Trobada d'autogestors i joves empoderats de Down Catalunya els dies 25
i 26 de maig a Sabadell a l’hotel Urpí.

� Han col·laborat amb l'entitat en diferents esdeveniments: Apunta't al 21,
Tot, Moda, Festa d'estiu, La Marató i Art-i-Quinto.

� Com cada any, durant el mes d'agost, han fet una sortida de vacances.
Varen anar a Peñíscola de l'3 al 9 d'agost.
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Són activitats pensades per afavorir el desenvolupament i capacitats globals
dels infants i joves, 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: Per afavorir la creativitat i expressió. Es relaitza els dimarts a la
tarda en el gimnàs d l’escola Enric Casasses.

11 usuaris/àries

- Teatre emocional. Per tal de facilitar la creativitat i l’expressió de les
emocions. Es realitza els dĳous a la tarda en el gimnàs d l’escola Enric
Casasses.

10 usuaris/àries

- Batuka. Assagen els dĳous a la tarda al local d’Andi, participen com a
BatukAndi en diferents cercaviles de la ciutat (festa Major, festa capacitats...)

6 usuaris/àries

- Música. Activitat individualitzada o en grup per afavoriri l’aprenentatge
de diferents facetes músicals: flauta, guitarra, cant, grup interpretatiu.

4 usuaris/àries individual
9 persones als Cracs

Activitats artístiques, esportives i
formatives
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� Activitats esportives

- Bàsquet inclusiu. Fan entrenament els dimarts a l’escola Amadeu Vives i partits
els dissabtes participant en la lliga juvenil de Sabadell.
9 usuaris/àries

� Activitats formatives

En horaris de matí o tardes, segons necessitats i conveniència dels inscrits, es
realitzen diverses activitats formatives complementaries.

- Habilitats bàsiques: maneig i gestió dels diners: 22 nois/es.
- Habilitats lectores: 23 usuaris/àries
- Noves tecnologies: 19 usuaris/àries.
- Anglès: 4 persones.
- Habilitats lingüístiques,radio: 8 persones
- Estimulació cognitiva. Es porta a terme mitjançant el programa Nuron’Up i altres
programes i fitxes similars. Pretén estimular i potenciar les habilitats cognitives
(atenció, memòria i percepció...). S’afavoreix que cada persona participi en una sessió
setmanal, en funció segons grup i disposició horària del noi/a.
45 nois/es.
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CENTRE ESCOLAR CURS PARTICIPANTS
Joanot Alisanda 4t primària 54

Claret 5è primària 53

Jesús Salvador 4t primària 55

Nostra Llar 3r primària 54

Mare del Diví Pastor 6è primària 26

� RELATA. Concurs de contes sobre la discapacitat intel·lectual

Aquesta és la tercera edició del RELATA, un programa que contempla la
realització de tallers de sensibilització i un concurs escolar de contes sobre
la discapacitat intel·lectual. El RELATA s’ofereix a les escoles de Sabadell
mitjançant el programa municipal de “Ciutat i Escola”.

Aquest any s’han fet 9 tallers en 5 escoles diferents per alumnes de cicle
mitjà i cicle superior

El lliurament dels premis al concurs de contes “Relata” es va dur a terme el
dia 31 de maig 2019

La valoració que s’ha fet dels tallers des dels centre educatius ha resultat
molt positiva. A la taula queden registrades les puntuacions obtingudes en
cada ítem segons un breu qüestionari que es passava al docent responsable
de l’aula on s’havien impartit els tallers

Altres projectes i actes de difusió
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� Altres participacions

“Mirar l’art amb altres ulls”. Per segon any consecutiu, hem participat en
aquesta activitat.
Es un projecte de col·laboració entre el Museu d’Art i entitats de l’àmbit de la
discapacitat de la ciutat per promoure i donar visibilitat a les diferents capacitats
que tenim com a persones. Els usuaris de les entitats de l’àmbit de la
discapacitat porten a terme la presentació d’obres de l’exposició permanent del
Museu en una visita guiada dirigida a entitats de gent gran.

Aquesta activitat forma part del programa SOM CAPAÇOS, organitzat per la
Regidoria d’Acció Social.

� Tallers de sensibilització

Un dels objectius com a entitat és sensibilitzar la societat sobre les capacitats
de les persones que atenem, mitjançant una participació activa, que contribueixi
a canviar la mirada vers les persones amb discapacitat intel·lectual.

Per complir amb aquest objectiu,i segons demanda, oferim uns tallers als
centres educatius de sensibilització amb la discapacitat, tallers molt interactius,
per posar-se a la pell de l’altre i entendre els sentiments i les reaccions que se’n
deriven en situacions d’aprenentatge.

Al llarg d ‘aquest curs hem fet dos tallers: un a Rubí, a l’escola Can Alzamora,
dirigit a infants de segon de primària, i un a l’escola de Caldes de Montbui, dirigit
a infants de sisè de primària.

També hem impartit una formació al CRAE de Cerdanyola “Les Vinyes” sobre
“Què és la SD?” i una xerrada als alumnes de tercer de l’ESO per explicar qui
som.

Quadre resum

DATA LLOC ACTIVITAT ASSISTENTS NOMBRE
BENEFICIARIS

19/09/2018 Escola de
Sabadell

Xerrada sobre
qui és ANDI

Grup classe
de tercer
d’ESO

25

22/11/2018 CRAE de
Cerdanyola

Què és la
Síndrome de
Down?

Grup de
tècnics del
CRAE

35

19/02/2019 Escola de
Caldes de
Montbui

Taller de
sensibilització
sobre la
Síndrome de
Down

Grup classe
de quart de
primària

55

3/06/2019 Escola de Rubí Taller de
sensibilització
sobre la
Síndrome de
Down

Grup classe
de segon de
primària

53
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A l’alberg La Buna de la Cerdanya. Han
participat 12 famílies amb un total de 34
persones.

10 de març, Apunta’t al 21

23 d’abril, Sant Jordi

31 de maig, 1r Concurs de Contes

21 març, Dia de la síndrome de Down

17,18 i 19 d maig, TOT MODA

1 i 2 de juny, Sortida de famílies

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.

Els grups de joves han estat presents amb
parades de roses i llibres el dia de Sant Jordi.

Audiovisual i debat a l’auditori del Vapor Badia, el
debat, a ptir de vareis escenes de la pel.licula “Yo
Tambien”, fou conduit pels propis joves. Han
participat unes 50 persones

� Altres activitats de sensibilització i difusió

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. Unes 500
persones es van acostar a aquest esdeveniment.

Concurs al que varen participar 150 alumnes de
tres escoles de Sabadell amb l’objectiu d’escriure
relats sobre la temàtica de la discapacitat.
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Han participat una total de 120 persones entre
infants, joves i famílies de l’entitat.

15 de juny. Dinar dels 25 anys

5 d’octubre. Fent Amics a Port Aventura.

1 de desembre. Festa de les persones amb
moltes Capacitats

9 de setembre. Festa Major de Sabadell

24 de novembre. Concert tancament 25 anys

22 de desembre. Art i quinto solidari

Una setentena de persones van participar en una
jornada festiva a Castellar del Vallès per celebrar els
25 anys de la posada en marxa d’Andi Sabadell.

336 persones han anat amb Andi Down Sabadell a
la jornada de “Fent amics a Port Aventura”
organitzat per Down Catalunya.

Amb els grups de “Els Cracs d'Andi” i “La Colla de
gegants i BatukAndi”

“Andi 25 anys potenciant capacitats”. Es va
realitzar a l’auditori gran de l’espai cultura de
l’antiga caixa de Sabadell. Varen assistir unes 200
persones. El concert va comptar amb les
actuacions de Xavi Vidal & Berni Mora, Krec’n’tu,
Blues Captain, Coral del Ciervo, Els Visitants,
BatukAndi i Els Cracs d´Andi,

Promoguda des d’Acció Social amb: Els grups de
lleure, el grup de gegants i Batukandi i la “Colla de
Vola” fent d voluntaris
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Comunicació

Ràdio

Premsa Escrita

Mitjans digitals

Notes de premsa

7

29

17

Newsletter interna7

7

3

IMPACTES EN MITJANS
DE COMUNICACIÓ

ENVIAMENTS
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WEB D’ANDI SABADELL

Notícies
publicades a la web444444

Increment número de
sessions35% Increment usuaris

nous34%

Increment usuaris54%
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Twitter

Posts

311
Impressions

+35K
Seguidors

+91

Posts millor valorats

Setmana Som Capaços - 1.193 impressions

Pràctiques Enric Sanz - 959 impressions

Outlet solidari - 14.886 impressions
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XARXES SOCIALS

Facebook

Posts306 Seguidors+94

Posts millor valorats

Pràctiques Adrià Expósito
3.055 persones abastades

Pràctiques Nil Garriga
3.555 persones abastades

Port Aventura (promocionat)
16.347 personas abastades
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Youtube

Vídeos18 Subscriptors+12

Visualitzacions3’3K Impressions26’5K

Vídeos millor valorats
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Instagram

Posts303 Seguidors+197

Posts millor valorats

Festa d’estiu - 209 visualitzacions

Viatge estiu autogestors - 169 visualitzacions

Mou-te a l’estiu - 231 visualitzacions
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2019
Fonts pròpies Fonts privadesFonts públiques

20182019201820192018

COMPTE DE RESULTATS
2019

DESPESES INGRESSOS SALDO
Lloguers dels habitatges 12.095,26 12.095,26
Renting fotocopiadora 738,00 738,00
Reparacions i conservació 2.701,95 2.701,95
Serveis professionals independents 23.508,22 23.508,22
Assegurances 1.841,03 1.841,03
Serveis bancàris diversos 1.600,01 1.600,01
Subministraments 7.613,02 7.613,02
Despeses de serveis 44.067,06 44.067,06
Altres Tributs 201,30 201,30
Sous i salaris 243.191,77 243.191,77
Seguretat social a càrrec de l'empresa 71.016,29 71.016,29
Altres despeses socials 583,39 583,39
Amortització de l'immobilitzat 6.743,40 6.743,40
Aportacions de soci 17.652,00 17.652,00
Quotes de serveis 119.998,39 119.998,39
Promocions per a la captació de recursos 10.111,17 10.111,17
Ingressos de patrocinadors i col·laboradors 13.227,14 13.227,14
Ingressos per subvencions 205.560,74 205.560,74
Ingressos - conveni SISPAP (ICASS) 23.880,00 23.880,00
Donacions 61.252,62 61.252,62
Ingressos per serveis diversos 62,90 62,90

TOTAL 415.900,70 451.744,96 -35.844,26
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Els recursos econòmics del 2019, que ens han permès mantenir els
serveis i les activitats que realitza l’entitat han estat de 451.744,96 € .

Aquests ingressos corresponen a:

• Fons propis

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 ha estat de 147.824,46 €, que correspon al 32,72 %
dels ingressos.

• Fons públics

Els fons públics són els 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.
El total d’ingressos provinents de fons públics ha estat de 224.440,74 €,
que correspon al 49,68% del total dels ingressos.

Informe econòmic

• Fons privats

Els fons privats corresponen a aportacions de fundacions o d’empreses
privades com la Fundació Vodafone España, Fundació Benèfica Privada
Barnola Vallribera Sant Josep, de la Fundació Port Aventura i del
Crowdfunding de CaixaBanc. El total d’ingressos provinents de fons privats
ha estat de 79.479,76 €, que correspon al 17,59 % del total dels ingressos.
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� Recursos humans

Personal contractat

Montserrat Baldebey, administració, comptabilitat i gestió econòmica.
Irena G. Filipova, serveis generals.
Francisco Garcia, serveis generals.
Cristina Márquez pedagoga, tècnica de projectes, subvencions i alfabetització
informàtica
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, 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
Alba Jové, psicòloga. Preparadora laboral, suport a la formació per la inserció laboral
Vanessa Rubio, pedagoga. Formadora per a la inserció laboral, alfabetització
informàtica. Preparadora laboral, suport a la formació per la inserció laboral des del
setembre 2018
Gemma Alandi, Psicóloga. Suport a la preparació laboral i alfabetització informàtica,
.coordinadora i referents+ de lleure, educadora pis pont i pis camí, fins a juliol del
2019
Laura Adame, integradora social. Coordinadora de lleure des de setembre 2019,
Suport i coordnació de les i activitats artístiques. Educadora i responsable del
projecte Xic x Xics,
Gemma Parellada, integradora social. Responsable projecte Xic x Xics, educadora
Pis Pont i educadora pis Camí a la Nostra Llar. . Referent de la Nostra Llar i del grup
d’Autogestors des del febrer 2018.
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.
Aleix Vila, educador del Pis Pont i Pis Camí de la nostra llar, referent d’un grup de
lleure.
Melissa Gómez, integradora social, educadora, pis pont i pis camí, referent de lleure
i suport a altres activitats.
Miriam Pérez integradora social, educadora, pis pont i pis camí, referent de lleure i
suport a altres activitats.
Kenia Olivares,suport a vida independent, referent de lleure i suport a altres
activitats.
Elena Martin, logopeda. Logopèdia, expressió oral i escrita.
Rafael Ribas, expressió musical i ritmes .
David Camarasa,especialista en educació física i entrenadors de bàsquet inclusiu
Maria Gras, especialista en educació física i entrenadors de bàsquet inclusiu i
referent de lleure..
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Recursos
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� Recursos materials

- 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.

- Dotació de 2 noves tabletes per l’alumnat i professorat.

- Dotació de 4 portàtils per alumnes.

- Dotació de 2 ordinadors de sobretaula per a professionals

- 5 ulleres de realitat virtual



Amb el suport de:
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Personal extern

Voluntariat

� Hem comptat també amb unes 50 persones, entre voluntaris (44) i
personal en pràctiques (5), 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 cal destacar la implicació de les famílies i socis/sòcies en el
desenvolupament dels actes de difusió i sensibilització.

Laia Pineda, expressió artística, teatre,
Gloria José, activitats artístiques, balls
Rafel Ribas, colla de batukAndi, flauta, cant i guitarra individual
Silvia Gallego, direcció musical dels “Cracs d’Andi”
Xavier Codony, assessorament i formació a l’àrea de comunicacions
Bernat Garriga, suport a l’edició audiovisual
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Andi Down Sabadell Associació

@AndiDownSbd

@AndiSabadell

Andi Sabadell

Contacte
C/ De la República, 39
08202 Sabadell
Tel. 937250799

info@andisabadell.org
http://www.andisabadell.org/
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