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Durant uns dos mesos vàrem tenir a alguns
professionals en Erto.

Hem hagut d’adequar els espais, canviant motors de
ven�lació, mobiliari...

Hem modificat alguns grups, de formació, de lleure... i
fer-los més reduïts per adequar-los a les recomanacions
del ProciCat (grups més reduïts, grups bombolla...)

Hem hagut d’escoltar i donar resposta al neguit de les
famílies de que els seus fills i filles poguessin agafar la
Covid19.

Un any que segurament portarà cua per la crisi que ha
creat i que possiblement arrossegarem els propers anys.
Crisi que implicarà que algunes famílies �nguin
problemes econòmics per mantenir serveis i que, des
de l’en�tat, haurem de buscar estratègies per becar-los.
Crisi que implicarà que el programa d’inserció laboral a
l’empresa ordinària, �ngui més dificultats per
aconseguir empreses col·laboradores. Crisi que
segurament ens provocarà dificultats econòmiques com
en�tat.

En resum un any fàcil de recordar i di�cil de ges�onar
pels múl�ples canvis que ens ha exigit i les
conseqüències que possiblement se’n derivaran.

2020, un any de pandèmia que ens ha ensenyat a
valorar les pe�tes coses com el contacte i l’escalf de la
nostra família i amics, fer-nos petons i abraçades,
passejar per parcs, carrers, muntanyes, gaudir de la
companyia d’amics i família fent un cafè, anar al teatre a
concerts, cinema, el plaer de celebrar un aniversari o el
Nadal en família.

Un any que ens ha ensenyat que els canvis són
possibles, esperem que com a societat siguem capaços
de seguir canviant i millorant per tal de garan�r un futur
als nostres fills i nets.

DOLORS PALLÀS
Presidenta d’Andi Sabadell

“Un any fàcil de recordar i di�cil de
ges�onar pels múl�ples canvis que
ens ha exigit i les conseqüències
que possiblement se’n derivaran”

Pròleg
2020, un any di�cil, un any
diferent. Un any de pandèmia

El 2020 és fàcil de recordar, però di�cil de
processar i ges�onar.

Fàcil de recordar perquè ha estat un any
completament diferent a qualsevol altre.

Perquè hem hagut d’aprendre a viure d’una
altra manera per la pandèmia de Covid19.

Ens vàrem confinar a par�r de mig mes de
març durant dos mesos.

Vàrem haver d’aprendre a mantenir la majoria
d’ac�vitats i serveis per mitjans telemà�cs.

Ens hem vist obligats a modificar les
caracterís�ques d’alguns projectes per adaptar-
los a les condicions de seguretat exigides per la
Covid19.

Els par�cipants dels nostres serveis ens han
demostrat les seves capacitats per entendre i
complir les condicions de prevenció que ens
imposava la pandèmia.

Un any en que massa vegades hem trobat a
faltar els petons i les abraçades de totes les
persones es�mades.

Di�cil de processar, perquè a l’en�tat ens hem
vist obligats a modificar quan�tat d’aspectes.
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Missió,
visió,
valors

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 perspec�va 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 compor� respecte,
tolerància i una valoració posi�va. Un canvi que
perme� que se’ls consideri persones
suscep�bles 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 enpoderament de
les persones amb discapacitat

•Respecte per la singularitat de cadascú

•Responsabilitat, transparència, eficiència i
dedicació de l’equip de professionals i junta
direc�va
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En�tat

IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT

• Inscrita en el Registre d'Associacions de la
Direcció General de Dret i En�tats
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'En�tats
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'En�tats de
Voluntariat de Catalunya amb el número de
cens 001525-000.

• Inscrita al Departament d'Acció Social i
Ciutadania, en el registre d'En�tats, 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 En�tat d'U�litat 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 Barceona

• 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’iden�ficador únic: 1060.
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400

DADES GENERALS DE L’ENTITAT

Número socis/sòcies

Número de famílies ateses personalment

Número es�mat de beneficiaris/es directes/as

Número de professionals externs

Número de professionals al llarg de l’any

Número de voluntaris/es

Número d’usuaris/es becats/des

Número d’usuaris/es

150150

103

22

26

6

112

6
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Socis/Sòcies

A l’acabar l’any 2020 l’en�tat compta amb 150 socis/
sòcies, entre els quals n’hi ha 112 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 2020 hem atès 153 famílies, d’elles
103 pertanyen a la en�tat.

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/o
�sica. La gran majoria dels nostres usuaris/es
tenen un grau de discapacitat del 65% o més.

Número de persones amb discapacitat ateses per sexe:
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JUNTA DIRECTIVA

El 31 de maig del 2019 l’Assemblea General de la ins�tució va escollir els membres de la nova
Junta Direc�va, i tots ells s’han man�ngut durant el 2020.

La ges�ó global de l’en�tat ha estat organitzada i supervisada pels membres de la junta direc�va,
mitjançant:

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

-Seguiments directes d’alguns serveis, par�cipant 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 ges�ó de l’en�tat.

A con�nuació detallem els membres de la Junta Direc�va, i els càrrecs que ocupen:

Com ens
organitzem
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ÀMBIT DE GESTIÓ

La coordinació, seguiment i suport a la ges�ó dels diferents àmbits de l’en�tat: econòmic,
serveis, recursos humans (personal i voluntaris), comunicació, difusió i captació, Servei de
Qualitat (ISO), esport inclusiu, prevenció Covid19, subvencions i projectes, les han realitzat
diferents membres de la junta direc�va.

• Seguiment setmanal de l’en�tat amb la reunió de la permanent de la Junta, la realitzen:
Dolors Pallàs, Ana Flórez, Antonia Fernàndez i Lidia Sabaté.

• Coordinació de recursos humans, la realitzen: Dolors Pallàs, Antoni Pous i Antònia Fernandez
(en atenció i seguiment al voluntariat).

• Coordinació de serveis i ac�vitats, la realitzen: Dolors Pallàs, Antònia Fernández, Lídia Sabaté
i Ana Flórez.

• Coordinació del pla de captació, ha estat ges�onada per Ana Flórez 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 Flórez.

• La coordinació de la secció d’esport inclusiu l’ha realitzat Lídia Sabaté.

• La coordinació de la prevenció de la pandèmia Covid19, ha estat realitzada per Dolors Pallàs i
Lídia Sabaté amb el suport d’Antònia Fernàndez i Ana Flórez.
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ORGANIGRAMA DE GESTIÓ

A con�nuació detallem l’organigrama global de l’en�tat:

A con�nuació detallem l’organigrama de serveis de l’en�tat:
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PERSONAL

A més de la Junta direc�va que coordina
globalment l’en�tat, hem comptat amb la ges�ó
dia a dia de l’equip tècnic d’Andi, format per una
plan�lla estable de 15 persones, tot i que al llarg
del 2020 han estat 17 les persones que han
treballat a l’en�tat.

Així mateix hem comptat amb la par�cipació de
voluntaris i personal en pràc�ques.

Equip tècnic

L’equip tècnic de l’en�tat 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 psicòlogues, que
ges�onen: la coordinació i ges�ó d’empreses,
preparadores laborals i la formació a joves en
procés d’inserció.

•Una treballadora social, formadora de noves
tecnologies i de ges�ó de les subvencions.

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

•Tres educadors/es, que par�cipen en les àrees
de lleure i vida independent.

•Tres integradores socials, en vida independent i
lleure.

•Una professora d’Educació Especial.

•Una tècnica en atenció sanitària i educació
infan�l

•Una psicòloga especialista en Educació �sica, 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.

Voluntariat

Els voluntaris han par�cipat ac�vament en les
ac�vitats que detallem a con�nuació:

•Acompanyament a les colles de lleure: 9 voluntaris

•Suport a teatre, balls i bàsquet: 4 voluntaris i joves
del servei comunitari

•Suport a joves i amics: 2 voluntaris

•VolA, voluntariat inclusiu: 13 voluntaris, 7 interns i
6 joves del servei comunitari

Estudiants en pràc�ques

Tenim establerts convenis amb diferents centres
educa�us per tal que els estudiants que han de fer
pràc�ques per poder optar a la seva �tulació
par�cipin a l’en�tat. Aquest any hem fet 5 convenis
i han par�cipat un total de 27 estudiants.

De gener a juliol

De Setembre a desembre
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TREBALL EN XARXA

Durant aquest any ens hem coordinat amb les
en�tats que destaquem a con�nuació:

A nivell municipal:

•Par�cipació 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.

•Par�cipació a la taula de les persones amb
discapacitat per coordinar les ac�vitats del Dia de
les persones amb moltes capacitats.

•Par�cipació en la Plataforma d’en�tats del tercer
sector

•Par�cipació en el Consell Espor�u de Sabadell

•Coordinació amb en�tats socials de Barberà del
Vallès.

A Catalunya:

•Par�cipació en les reunions de junta i assemblea
de la coordinadora Down Catalunya, com a
membres de la seva Junta direc�va.

•Par�cipació en actes organitzats per Down
Catalunya: “Trobada de Joves Empoderats i
autogestors”.

•L’en�tat també és membre de Dincat, que agrupa
les en�tats d’atenció a les persones amb
discapacitat amb la que ens coordinem per aspectes
puntuals, o par�cipem en jornades de formació.

A Espanya:

•Par�cipació 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.

•Par�cipació en els “fòrums de direc�us“ de Down
Espanya.

•Par�cipació en el programa Vodafone
España, “Yo me preparo”, de formació en
noves tecnològies
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Les
nostres
ac�vitats

Resum anual d’ac�vitats i serveis. Any 2020
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FORMACIÓ

La formació interna i externa es proposa, ges�ona i
organitza en funció de les necessitats

Formació a famílies

Aquest 2020 s’han fet tres formacions per les
famílies:

20/02/2020

“Sexualitat i discapacitat: un binomi possible? “.
Taller presencial a càrrec de Gemma Deulofeu,
psicòloga i sexòloga. Les 15 famílies que varen
assis�r van poder debatre en pe�ts grups i després
abocar les reflexions en el grup sencer en base a
unes frases aportades per la ponent. A aquest taller
també van assis�r 6 professionals de l’en�tat i 6
joves.

Per a ells el format va ser el mateix però van
treballar-ho entre iguals. Un cop fetes les reflexions
també es van compar�r amb tot el grup.

18/06/2020

“Dubtes i pors davant la pandèmia”

Aquest taller es va realitzar per zoom, per la situació
de pandèmia que estàvem vivint. El va guiar Olga
Pont, psicòloga de l’en�tat.

Hi varen par�cipar via zoom unes 20 famílies, que
varen manifestar els problemes que havien �ngut
durant el confinament i les pors, que encara
perduraven.

2/12/2020

“El valor de la diversitat”

Aquest taller es va fer via ZOOM per la situació de
pandèmia que estàvem vivint. El van guiar la Karin
Schröder (Coach ontològic) i la Caterina More�
(locutora i ac�vista per la inclusió).

El taller es va dividir en dues grans parts . En la
primera la Caterina ens va fer una exposició sobre
les seves reflexions vers la discapacitat per donar
lloc després a un debat. I a la segona part la Karin va
conduir el taller fomentant la reflexió en diversos
àmbits com el del judicis vers la discapacitat.

El taller estava adreçat tant a famílies com a
professionals. L’assistència va ser de 28
par�cipants.

Formació a professionals

El personal de l’en�tat s’ha format en àmbits
de la seva competència al llarg del 2020. El
total d’hores de formació global del conjunt de
treballadors ha estat de 88 hores.

•Formació en prevenció Covid19

Duran la segona quinzena de juny, tots els
professionals realitzaren via telemà�ca una
sessió de formació en prevenció de la Covid19,
ges�onada per l’empresa de riscos laborals

•Formacions pedagògiques

Com a en�tat tenim com a repte fer reunions
periòdiques amb tot l’equip tècnic per
treballar de manera conjunta diferents
temà�ques 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.
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Les
nostresc�
vitats

Aquest 2020 ens ha marcat el COVID-19 i no hem pogut prioritzar les trobades.

El resum de l’ac�vitat queda reflec�t en el quadre següent:

Formació a voluntaris/voluntàries

L’en�tat contempla diferents projectes i/o ac�vitats amb la par�cipació de voluntaris i voluntàries. Per
tal que aquests puguin fer una tasca ú�l, responsable i de qualitat, l’en�tat disposa d’un pla de
formació. Aquest 2020, s’han beneficiat de la formació 6 nous voluntaris/voluntàries.

Personal en pràc�ques

Com a en�tat oferim la possibilitat de fer convenis amb centres educa�us pels estudiants que han de
fer pràc�ques per poder optar a la seva �tulació. Aquest curs hem fet 5 convenis amb un total de 36
estudiants.

Suport a famílies

Primera cita: S’han atès 20 famílies que han sol·licitat una primera entrevista, de les quals se’ls ha
pogut donar resposta a la nostra en�tat a un 60%.
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Atenció psicològica individual

-Famílies

Aquest és un servei que ANDI posa a disposició
dels socis de l’en�tat per tal de poder rebre de
manera individual assessorament, seguiment,
contenció emocional i sessions de psicoteràpia.

També fem el contacte amb altres professionals
externs a l’en�tat per conèixer, i si es pot,
consensuar metodologies en el tractament.

Fem també informes psicològics sempre que hi
ha una demanda.

Aquest any 2020 hem pogut atendre 32
famílies diferents en un total de 71 sessions.
Persones ateses: 36

A la taula següent s’especifica la distribució per
gènere de les persones ateses:

-Joves

Aquest servei està a disposició de totes les
persones amb discapacitat intel·lectual de
l’en�tat que ho sol·lici�n 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, ges�ó emocional i de
psicoteràpia. Són sessions des�nades a
promoure el desenvolupament i benestar del
jove i de la seva família. Enguany hem pogut
atendre a 14 joves diferents en un total de 157
sessions.

Escola de famílies o assessoraments a famílies

-En grups, en funció de l’edat i caracterís�ques
dels fills i filles. Una sessió anual per a les
famílies de pe�ts, joves i adults. S’han atès un
total de 30 famílies i s’han realitzat 3 reunions
totes via zoom.

-S’han realitzat 18 sessions específiques a les
famílies d’infants en etapa escolar. També fem
el contacte amb altres professionals externs a
l’en�tat per conèixer, i si es pot, consensuar
metodologies en el tractament.

Fem també informes psicològics sempre que hi
ha una demanda.

Aquest any 2020 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 2020 no s’ha realitzat cap
acte públic presencial ja sigui lúdic, de
sensibilització i/o difusió degut a la pandèmia.

-Al desembre si que vàrem fer l’acte de Nadal
“Art i Quinto”, per zoom. Els par�cipants dels
grups d’autogestors varen fer de lloros a les 3
par�des de quinto i entre par�da i par�da es
varen passar tres pe�ts vídeos de balls, teatre i
una peça tocada pels Cras d’Andi, des del
confinament.

Masculí Femení
9 27

Masculí Femení

6 8
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par�cipen infants de 4 a 12/14 anys. Segons les
necessitats, els infants s’agrupen en grups reduïts
o treballen a nivell individual. Treballem per
crear o reforçar ru�nes , fomentar la intenció
comunica�va , el joc simbòlic en els més pe�ts i
millorar les habilitats comunica�ves i socials. El
nostre objec�u també és orientar les famílies i
els centres educa�us segons les demandes i les
necessitats que van sorgint en aquest etapa
escolar.

Aquest any 2020 hem ates al llarg del primer
semestre 5 infants d’edats compreses entre 5 i 9
anys i vàrem treballar amb grups de dos -tres
infants. Al segon semestre, degut a la situació de
pandèmia, hem man�ngut només un grup de dos
infants (els que ja tenien 10 anys), i la resta hem
optat per fer sessions individuals.

Paral·lelament hem estat en contacte amb els
centres educa�us per fer el seguiment de cada
alumne. Malauradament aquest 2020 ha estat
marcat pel confinament i les reunions les hem
man�ngut però via online. Hem fet 10 reunions
amb els equips docents que par�cipen en el curs
de cada infant, de 6 escoles diferents.
.Generalment a aquestes reunions hi par�cipen:

•Tutor d’aula

•Personal del SIEI

•Cap d’estudis

•Mestre d’educació especial

•Logopeda

•EAP

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, educa�u, social i
laboral de les persones amb discapacitat
intel·lectual, de qualsevol edat.

Objec�u:

Proporcionar a persones amb discapacitat
intel·lectual les eines i els recursos adequats
que els hi perme�n una par�cipació 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

Objec�u:

Fomentar el desenvolupament personal i
educa�u 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 les seves famílies i
educadors segons necessitats i demandes.

Suport cogni�u i psicopedagògic:

Durant tot l'any han par�cipat un total de 7
infants. És un programa que es fa tant a nivell
individual com a nivell de pe�t grup. Hi

Suport a
l’autonomia
personal
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De gener a juliol

De setembre a desembre

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’en�tat que ho sol·lici�n 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, ges�ó emocional i de
psicoteràpia. Són sessions des�nades a
promoure el desenvolupament i benestar del
jove i de la seva família.. Enguany hem pogut
atendre 14 joves diferents en un total de 157
sessions. En alguns casos les sessions s’han
realitzat via online.
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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.

Objec�u:

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:

El projecte de lleure va adreçat a persones majors
de 12 anys, i consisteix en promoure ac�vitats
normalitzadores i inclusives que els ajudin a
desenvolupar-se el més òp�mament possible.

Par�cipants

Els par�cipants sempre han estat distribuïts en
diferents grups per edat i nivell d’autonomia, però
aquest any, degut a les mesures de seguretat per
COVID-19, hem hagut de fer alguna modificació
sense tenir en compte aquests criteris.

El número de par�cipants durant l’any 2020 en el
projecte de lleure va començar sent de 44
persones, però arrel de la situació de la COVID19 es
van donar de baixa alguns d’aquests par�cipants, i
finalment acabem l’any amb 36 persones inscrites.

Grups

S’ha man�ngut el grup d’adults totalment
autònoms que han seguit funcionant sols, en grups
de màxim 6 persones, tot i que durant el més de
juny se’ls va posar el suport d’una persona per a
garan�r la prevenció en mesures Covid. La darrera
part de l’any se’ls ha fet un seguiment de les
sor�des que preveien i persones que hi
par�cipàvem.
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Les dues colles de més autònoms, que sor�en
sols cada 15 dies, han sor�t sempre amb una
persona de suport, per garan�r la seguretat i
prevenció.

Els altres grups s’han recombinat en funció de
l’indret de procedència i temor de la família, de
manera que durant el tercer trimestre, alguns
han fet sor�des presencials i altres han fet
trobades via Zoom

Accions realitzades

Per tal de mantenir el lleure i proporcionar
serveis a les famílies que són d’altres municipis,
durant el confinament comarcal o moments de
més risc de contagi, vàrem proposar fer un
lleure online. En aquestes sessions varen
par�cipar totes les persones que no podien
accedir a Sabadell, i també algunes altres que
per voluntat pròpia van preferir fer el lleure
online abans que presencial, per tal d’evitar
riscos. En total van ser 7 persones les que van
par�cipar en la nova proposta.

Durant l’any s’han trobat amb moltes
limitacions per realitzar ac�vitats (espais
culturals tancats, bars i restaurants tancats,...)..
Però es van con�nuar fent sor�des presencials
amb els par�cipants que vivien a Sabadell i

podien sor�r, respectant sempre les mesures de
seguretat.

Un altra de les accions realitzades aquest any va
ser prendre la decisió de fer lleure a Castellar
amb el grup dels més joves, els quals encara són
menors d’edat. En un principi van intentar
par�cipar en el lleure online esmentat
anteriorment, però no va funcionar, i per això es
van buscar alterna�ves per a la seva sa�sfacció.

Valoració

Finalment, dir que establir ac�vitats
telemà�ques va ajudar a mantenir el projecte, i
va facilitar el contacte amb els grups i fer més
amena aquesta situació per a tots. La pandèmia
no ens ha permès veure’ns en les ac�vitats, però
tampoc ens ha aturat.

Cal dir que aquest any ha sigut més di�cil de
ges�onar que d’altres. Les restriccions per la
pandèmia han anat canviant sovint, i això
implicava haver d’estar informant a les famílies i
als par�cipants de totes les novetats
con�nuament. A més, s’han hagut d’aplicar
molts canvis en el grups per respectar el màxim
de par�cipants, i això va implicar molt més
temps per coordinar el projecte.

En conclusió, hem sabut buscar alterna�ves per
a la con�nuïtat del lleure. Trobar maneres per
estar junts i passar-ho bé, ja sigui presencial o
online, ha sigut el nostre principal objec�u, i ho
hem aconseguit.
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Colla de geganters i BatukAndi

La colla de geganters està formada per joves i
famílies de l’en�tat. Els acompanya el grup de
batuka de l’en�tat Batukandi.

El 2020 no han par�cipat en cap esdeveniment

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 els
assajos a la seu de l’en�tat.

Aquest grup va deixar de trobar-se al març del
2020 durant el confinament i no s’han reprès els
assajos, ja que hi havia varies persones de fora del
municipi i altres que per por no volien venir.

El 2020 no han par�cipat en cap esdeveniment

Mou-te a l’es�u

Per a persones amb discapacitat intel·lectual de
Sabadell o comarca, de dilluns a divendres de 10 a
13 h. Enguany es va realitzar del 25 de juny al 24
de juliol.

L’ac�vitat va tenir una bona acollida, malgrat la
pandèmia, ja que veníem de tres mesos sense
trobades S’hi han inscrit 10 joves.

L’ac�vitat, que us detallem a con�nuació, es va
realitzar tots els dies al ma�, prioritzant sempre
fer l’ac�vitat exterior i amb totes les mesures de
prevenció.

- Piscina. Es va fer els dilluns i consisteix en un
exercici ideal amb el qual es veuen implicats el
sistema motor i psicomotor. Els joves es trobaran a
l’aigua, un medi idoni per fer exercici i passar-s’ho
bé.

- Sor�des per l’entorn. Es va fer els dimarts i
consisteix a fer caminades, un exercici ideal per
millorar la circulació i donar forma a les cames.
Caminar també redueix l’estrès i ens relaxa. És un
exercici natural en el qual no s’ha d’entregar tanta
energia però que és molt beneficiós per la salut. I

a més, aprofitem per visitar i conèixer nous
llocs i fer altres dinàmiques.

- Jocs espor�us. Es va fer els dimecres i
consisteix a realitzar ac�vitats en les quals els
par�cipants han d’atendre a unes regles que
defineixen les dinàmiques. Fomenten el
desenvolupament �sic i mental de les
persones, i també millora el treball en equip.

- Teatre emocional. Es va fer els dijous i
consisteix a treballar tots els aspectes
relacionats amb el desenvolupament personal i
social de la persona, aconseguint potenciar les
habilitats emocionals: augment de
l’autoes�ma, la seguretat i la capacitat crea�va
del jove, i a la vegada treballant la mobilitat, la
motricitat i la memòria �sica. Són ac�vitats que
ensenyen a expressar diferents estats i
sensacions amb el cos, i ajuden a iden�ficar les
emocions i a sen�r-les.

- Dansa i moviment. Es fa els divendres i
consisteix a millorar les capacitats i habilitats
�siques: expressió corporal, enfor�ment del
cos, coordinació dels moviments, agilitat...
Totes les dinàmiques es reprodueixen amb la
intenció que percebin millor els sen�ments
corporals i que puguin prestar atenció a una
fusió entre un estat d’ànim i de moviment.
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Tardes de gresca

•Les ac�vitats realitzades a la tarda les
decideixen els mateixos joves, d’aquesta
manera es potencia la seva autonomia i es
treballa la seva capacitat de decisió.

•Cal recalcar que per realitzar totes les ac�vitats
de ma� i de tarda s’han �ngut molt en compte
les mesures preven�ves en relació a la COVID-
19. Com a en�tat hem volgut seguir un protocol
de seguretat, el qual s’ha explicat a tots els
joves i a les famílies: mantenir distàncies, rentar
i desinfectar mans diverses vegades al dia, no
u�litzar transports públics, buscar llocs poc
concorreguts per fer les ac�vitat

•Han par�cipat 6 joves

Vacances d’es�u

Grup preautogestors: El 7 joves d’aquest grup
tenien previst anar de vacances la primera
setmana d’agost a Tossa de mar, però degut al
confinament preven�u de les persones que els
havien d’acompanyar, es va ajornar el viatge per
la primera setmana de setembre de l’1 al 6. En
aquest viatge varen par�cipar 7 joves i 2
acompanyats. Els viatges d’anada I tornado es
varen fer en autocar per prevenció de la Covid.

Grup d’autogestors “Carai”

Com cada any, el grup d’autogestors han planificat
i organitzat un viatge de vacances durant el mes
d’agost. Aquest any el lloc escollit va ser Sitges, a
on hi varen anar de l’1 al 6 d’agost, i els joves van
gaudir molt i amb molta seguretat. El viatge es va
fer amb cotxes de les famílies per evitar el
transport públic, les mesures de prevenció a
l’hotel van ser immillorables i, afortunadament, a
Sitges només hi havia un cas de Covid en tot el
poble. En aquest viatge varen par�cipar 9 joves i 2
acompanyants.

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 par�cipen en diferents
concerts segons demanda.

Els assajos del grups es varen aturar el 14 de març,
i a par�r d’aquell moment s’ha man�ngut el
contacte via zoom, de manera que es feien assajos
cada 15 dies, tot i les dificultats per escoltar-se.

Per tal de mantenir la il·lusió i les ganes d’assajar
s’han realitzat tres gravacions musicals estant
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confinats. Una al maig, que varen tocar “Amor que
tens ma vida” Anònima del segle XVI.

h�ps://www.youtube.com/
watch?v=2iZF7pwd104&t=6s

L’altra, a finals de juny, que tocaren “Quan tot
s’enlaira” de Txarango

h�ps://www.youtube.com/watch?v=OBcT-UAN7ok

Al desembre varen gravar “Quan somrius” de Josep
Tió

h�ps://www.youtube.com/
watch?v=Hkh5JKqWxD0

VolA (Voluntaris d’Andi)

Han par�cipat 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).

Per raó de la Covid 19 varen deixar de fer trobades
presencials el 15 de març. Les accions de
voluntariat que s’ha fet són:

•Acompanyaments i suport a la gent gran

Durant el primer trimestre del 2020 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 respec�vament
ambdues residències, un divendres cada 15 dies,
durant tres hores.Fins aquell moment del
confinament havien fet de voluntaris a la
residència la Creueta, 3 divendres i a la residència
la Font, 1 divendres.

•Col·laboració en festes culturals o altres ac�vitats
desenvolupades a la ciutat de Sabadell:

Es varen anular per Covid

•Par�cipació en actes de l’en�tat com a voluntaris

Les úniques par�cipacions que varen fer com a
voluntaris foren en les paradetes per recaptar fons
per la Marató de TV· els dies 7 i 21 de desembre i
en la festa d’ Art i Quinto, el 19 de desembre, en la

que varen col·laborar fent de lloros en aquesta
festa que es realitzar via zoom.

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.

Objec�us:

Els processos d’inserció tenen com a objec�u
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
lal protagonista del seu propi procés, raó per la
qual li hem de dissenyar i executar un projecte
professional que �ngui sen�t i respongui a la
seva realitat i als seus interessos.

https://www.youtube.com/watch?v=2iZF7pwd104&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=2iZF7pwd104&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=OBcT-UAN7ok
https://www.youtube.com/watch?v=Hkh5JKqWxD0
https://www.youtube.com/watch?v=Hkh5JKqWxD0
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Programa de Formació i Inserció (PFI) Adaptat: “Auxiliar de vendes, oficines i atenció al públic”

El PFI està pensat per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no
segueixen estudis en el sistema educa�u ni par�cipen en cap acció forma�va. El PFI té una finalitat
educa�va, forma�va i professionalitzadora , l'aprenentatge pot ajudar a accedir al mercat de treball.

Els PFI s'adscriuen a diferents famílies professionals. El que fem a ANDI és dins la família de comerç i
màrque�ng i s’anomena “Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic”

El programa compta amb l'autorització del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i en el cas
concret del PFI Adaptat s'adreça a l'alumnat amb necessitats educa�ves especials.

Aquest any 2020 han par�cipat 4 nois i 8 noies

Els 5 joves que varen finalitzar la seva formació al juny del 2020,varen passar al projecte d’inserció
laboral Esqueix.

PFI Masculí Femení Curs Síndrome de Down Municipi

Gener a Juliol 4 3 PFI 1 (noi) Sabadell

Castellar del Vallès

Cerdanyola

De setembre a desembre 0 5 PFI 1 (noia) Sabadell

Castellar del Vallès

Projecte “Yo me preparo”

És un projecte a nivell estatal, específic per a la formació en noves tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC's), des�nat a joves i adults amb Síndrome de Down i altres discapacitats
intel·lectuals que s’estan preparant per a la inserció laboral en empreses ordinàries. Està ges�onat per
la Federació Espanyola d'Ins�tucions per a la síndrome de Down - DOWN Espanya- i finançat per
FUNDACIÓN VODAFONE.

Durant el 2020 es va finalitzar la fase forma�va d’iniciació i es va començar la de professionalització.
La primera fase tenia com a objec�u l’apropament a les noves Tic's per a proporcionar eines i
estratègies per tal de preparar els par�cipants per a la incorporació laboral en empreses ordinàries.
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Primera fase d’Iniciació - Fins el 30 de març de 2020

El 5 de març de 2020 es va realitzar l’acte de
tancament #Prepar@dos” del programa 2019-20
per a difondre els resultats de la par�cipació d’Andi
Down Sabadell en el projecte.

Impacte:

En el programa d’Iniciació varen par�cipar 8
persones ( 5 dones i 3 homes).

- El 38% dels par�cipants va aconseguir un contracte
de treball en una empresa ordinària.

Pel que fa a convenis de pràc�ques no laborals, un
63% dels par�cipants del programa va realitzar
pràc�ques en empreses ordinàries.

- Es va contactar amb un total de 21 empreses de les
quals 16 es varen implicar en la inicia�va.
D'aquestes 16 empreses van sor�r 3 contractes de
treball i 5 convenis de pràc�ques

Grau de compliment dels objec�us previstos: 100%

En aquest acte també es va fer un reconeixement al
teixit empresarial de Sabadell. En total varen assis�r
unes 60 persones, representants d’empreses que
han col·laborat en la inicia�va, un representant de la
Fundació Vodafone, així com dos representants de
l’Ajuntament de Sabadell.

Segona fase: professionalització – A par�r del 17 de
setembre de 2020:

Hi par�cipen 8 persones ( 5 dones i 3 homes).
Aquesta fase es basa en l’adquisició d’aprenentatges
específics de consolidació per a facilitar la inserció
laboral dels usuaris en empreses ordinàries, fent
ènfasi en el maneig de plataformes virtuals per a
vídeo conferències, degut a la situació sanitària
(Covid-19).

Formació pre-laboral: Projecte XIC X XICS

Xic x Xics és un projecte d’aprenentatge i servei que
pretén que les persones par�cipants es preparin i
adquireixin les competències necessàries per al món
laboral mitjançant el reciclatge de roba i diferents
productes infan�ls.

Par�cipants

El número de par�cipants durant l’any 2020 en el
projecte de Xic x Xics ha sigut de 10 persones, 5
homes i 5 dones.

Inicialment tots els joves es trobaven per grups en
el Punt Solidari, a on es realitzaven totes les
tasques de preparació de productes i atenció al
públic. A causa del COVID-19, es va aturar el
projecte, mantenint el contacte amb els
par�cipants via zoom, oferint-los propostes
forma�ves i lúdiques.

A par�r de setembre és va reorganitzar el projecte
i els par�cipants van ser distribuïts en dos grups
en dos entorns diferents, per a evitar compar�r un
espai amb més de 6 persones. Un espai ha estat
situat a la seu de l’associació, a on s’ha creat una
Aula-taller, per fer les tasques pròpies del
reciclatge. L’altre espai és el Punt Solidari, ubicat al
c/ Alemanya, 8.
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Accions realitzades

Les tasques a realitzar en el projecte Xic x Xics han
hagut de fer-se de forma presencial perquè estan
relacionades amb la manipulació de roba i
complements. Pel COVID-19 es va haver de distribuir
els 10 par�cipants en dos grups i en diferents dies de
la setmana, comptant amb dos espais per a treballar:

-Aula-Taller a Andi: un grup de 5 persones venia
dilluns i dijous, i l’altre grup de 5 persones, dimarts i
divendres. En aquest taller han estat par�cips en
primera persona de diferents processos: recollida de
roba, classificació, rentat, e�quetatge, etc.. Per poder
desenvolupar aquestes tasques seguint totes les
mesures de seguretat, l’espai per a realitzar aquestes
tasques es va decidir que fos en una de les aules
d’ANDI perquè és més segur, espaiós i còmode per
treballar. Per això aquest espai s’ha conver�t en el
taller del projecte, en el qual es realitzen totes les
tasques necessàries per a què ja arribin realitzades al
punt solidari.

-Punt Solidari: cada dia de la setmana, dos dels
par�cipants que per horari no els hi tocava venir al
taller, han estat al punt solidari. A diferència de l’any
anterior, durant aquest curs es va reduir el nombre de
par�cipants en el local per seguretat. Allà fan atenció
al client, i també altres feines que serveixen per
mantenir el punt de venda: reposar material que els
arriba del taller, planxar la roba, col·locar-la en
penjadors, fer aparador, fer difusió del projecte per
xarxes socials, etc.

Valoració

El fet de disposar de dos espais per con�nuar amb el
desenvolupament del projecte ha sigut tot un èxit per
a la seva organització. En el taller s’han dut a terme
moltes tasques que per falta d’espai no es podien
realitzar en el 2019 de la mateixa manera, com per
exemple ha sigut poder anar més con�nuament a la
bugaderia.

És cert que degut a la pandèmia de COVID-19, els
par�cipants han hagut de fer totes les feines a nivell
individual, i de cap manera en parelles, que és al que
estàvem acostumats a fer anys anteriors. Durant l’any
2020 hem adaptat la forma de treballar a les mesures

preven�ves per COVID-19, i entre altres, hem fet
moltes feines en cadena i amb distància. Per
altra banda, els par�cipants també han
expressat sen�r-se més còmodes tenint dos
espais de treball, ja que les tasques van variant
més que abans i això fa més amena la ru�na.

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

Aquest Projecte d’Inserció Laboral està basat en
la metodologia de TREBALL AMB SUPORT a
l’empresa ordinària. És un projecte cofinançat
pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Fons
Social Europeu, programa SIOAS ( Serveis
integrals d'orientació, acompanyament i suport a
la inserció).

Des del Servei d’Inserció Laboral “Esqueix” fem
de pont entre les persones que desitgen
incorporar-se al món laboral i les empreses,
donant un suport i seguiment constant i
individualitzat tant a la persona com a l’empresa.

L'objec�u general és 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 caracterís�ques personals.
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Equip tècnic d’inserció laboral:

Tres preparadors laborals, una coordinadora, un
prospector d’empreses i un formador del mòdul
d'alfabe�tzació informà�ca.

Objec�us

1.Preparar la persona par�cipant per a la incorporació al
mercat de treball, valorar les competències, interessos
professionals de cada persona per tal d’elaborar un
perfil professional.

2.Oferir un suport per aconseguir un lloc de treball i la
prospecció d’empreses en el territori.

3.Oferir el suport necessari per a la incorporació al lloc
de treball i posteriorment, oferir un suport con�nuat pel
manteniment del lloc de treball.

Accions realitzades:

Durant aquest any i tenint en compte l'estat d'alarma
declarat el 14 de març de 2020, s' han pres una sèrie de
mesures alterna�ves, les quals afavorissin el
compliment d'aquesta norma�va, i que a la vegada
vetllés per la salut i seguretat dels par�cipants del
nostre servei, de manera que com a mesures
preven�ves i accions preses s' ha fet el següent:

1.Seguiments personalitzats de les persones par�cipants
del programa, a través de trucades, videoconferències
i/ó correus electrònics, per tal d'acompanyar a les
persones par�cipants en aquesta situació excepcional,
sempre i quan l'atenció presencial no fos imprescindible.

2.Suport i seguiment dels par�cipants en el seu lloc de
treball (in situ) adequat a les necessitats detectades.

3.Seguiment personalitzat dels familiars dels
par�cipants a través de trucades, videoconferència i/o
correus electrònics, per tal de vetllat per la seguretat i la
salut dels familiars.

4.Tutories individuals i/ó grupals, ajustades, en mesura
del possible, al format virtual.

5.Formació sobre la situació excepcional que es vivia en
cada moment, i que facilités als par�cipants, eines pel
seu benestar emocional.

6.Formació específica en “Mesures de Seguretat
i Higiene en el treball i en la vida diària
COVID19” .

7.Pràc�ques no laborals en empreses ordinàries,
que s’han hagut d’ajustar, considerablement, a
les mesures sanitàries de cada moment.

8.Contractació, que aquest any s’ha vist
greument afectada per la crisi sanitària.

9.Assessorament i orientació a les persones de
l’entorn laboral proper al treballador/a.

10.Anàlisi del lloc de treball amb una valoració
dels coneixements, habilitats i ac�tuds
necessàries per al desenvolupament de la feina i
que permetés aconseguir un treball digne, de
qualitat i mantenir el lloc de treball.
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Curs de prevenció de riscos laborals en relació al COVID-19 (dirigit als professionals)

En aquest aspecte, tot l'equip del programa ha realitzat un curs de prevenció de riscos laborals en
relació al COVID-19, per tal de ges�onar de manera acurada les mesures preven�ves en la feina i
amb els par�cipants. Aquest curs ha constat dels següents apartats:

1. Coronavirus: Presentació

2. Coronavirus. Conceptes i informació bàsica

3. Covid-19: Retorn als centres de treball. Mesures preven�ves.

Formació laboral

Mitjançant aquesta formació, es pretén facilitar al màxim el desenvolupament del par�cipant en
relació a la seva vida adulta quo�diana i social i l’accés cap a una vida adulta plena.

Els objec�us i con�nguts a treballar s’han agrupat en diferents mòduls forma�us.

Per tal de garan�r la seguretat de tots els par�cipants del Servei d’Inserció Laboral, les formacions
s’han iniciat, al setembre, en format mixt (classes presencials/telemà�ques) en funció de quina fos
la situació sanitària de cada moment.

Objec�us:

Millorar les competències personals, professionals i tècniques dels par�cipants, per afavorir
l'ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació atenent les seves caracterís�ques i
necessitats.

Horaris:

•Dilluns, dimarts i dijous de 9:30 a 13h, i a par�r del setembre s’estableixen entrades i sor�des
esglaonades a les formacions.

•Les formacions es realitzen de forma presencial des del gener al 13 de març del 2020. A par�r del
setembre es reprèn la formació presencial, però des del 29 d’octubre i com a mesura de prevenció
pel COVID19, dilluns i dimarts con�nuen realitzant-se presencialment però les formacions dels
dijous passen a impar�r-se en format virtual.
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•Els grups a par�r del setembre es reorganitzen i
s‘estableixen 2 grups com a màxim de 10 persones.

Accions forma�ves realitzades:

•Accions de coneixement del món laboral,
tècniques i recursos per aconseguir un lloc de
treball.

•Accions de millora i/o manteniment dels hàbits
laborals bàsics.

•Entrenament de competències laborals.

•Es realitzen de forma transversal en totes els
mòduls forma�us, accions relacionades amb el
medi ambient i mesures que promoguin la igualtat
de gènere.

Formació en COVID19 “ Mesures de Seguretat i
Higiene en el treball i en la vida diària “

Des del maig al juny del 2020 es realitza una
formació en COVID19 “ Mesures de Seguretat i
Higiene en el treball i en la vida diària” i s’ofereix
als par�cipants del Projectes ESQUEIX i XIC&XICS.

Es comença la formació amb totes aquelles
persones que estaven treballant i es fa extensiu a la
resta dels par�cipants d’altres projectes ja que es
valora la importància d’aquesta formació per a
tothom.

•Nº par�cipants formats al mes de maig: 20

•Nº par�cipants formats al mes de juny: 16

En els cas dels treballadors en ac�u, si disposaven
del protocol específic de l’empresa en mesures de
prevenció COVID19, s’oferia una formació
complementària.

IMPACTE RESULTANT DEL 2020:

•Par�cipants programa: 47 persones (25 homes i 22
dones).

•Persones en procés de recerca de feina que han
rebut formació prelaboral: 24 (13 homes i 11 dones).

•A finals de l’any 2020 hi havia 23 persones amb
contracte, però es situacions diferents:

• En situació d’ERTO: 7 persones (4 homes i 3
dones)

• Incorporades al seu lloc de treball: 14 persones (6
homes i 8 dones)

• Empresa tancada : 1 persona (1 home)

• Per incapacitació temporal: 1 (1 home)

•Convenis de pràc�ques: 11 (5 homes i 6 dones)

•Contractes laborals signats: 5 (4 homes i 1 dona)

•Contractes nous : 1 (1 home)

•Renovacions de contractes: 4 (3 homes i 1 dona). 2
són contractes indefinits (2 homes)

•Nº d’empreses contactades: 25

•% d’empreses que han respost posi�vament: 60%

•S’han inscrit 5 persones par�cipants del programa a
la convocatòria d’oferta pública d’“ Ajudant de serveis
auxiliars” per a persones amb discapacitat
intel·lectual de l’Ajuntament de Barcelona (3 homes i
2 dones). Aquesta convocatòria està en tràmit.
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Formació con�nua

Aquesta formació s’ha ofert, de forma opta�va, als
joves que ja treballen, tant per poder mantenir les
competències ja adquirides, com per adquirir nous
coneixements que els facili� el màxim
desenvolupament en relació a la seva vida adulta
quo�diana i social.

Els temes que s’han treballat han estat:

1.ZOOM (videotrucades) , correu electrònic:
GMAIL, Codis QR, Whatsapp web, Google maps.

2.Temes d’actualitat.

3.Es�mulació cogni�va (NeuronUP)

4.Taller de ràdio (de gener a març 2020)

5.Tutories grupals

Impacte resultant:

�Des de gener fins el 13 de març 2020 (inici de
l’estat alarma COVID19):

1.- En aquest període, han par�cipat d’aquesta
formació 19 persones (11 homes i 8 dones).

2.- S’han realitzat, de forma presencial, sessions
forma�ves en diferents horaris per tal d’adaptar-
nos a les necessitats de cada persona:

•dilluns- 16:30 a 18:00

•dimarts i dijous -9:30 a 13:00

�A par�r del setembre 2020:

1.-Degut a les mesures de mesures d’higiene i
protecció pel COVID19, a par�r del setembre
aquesta formació es realitza en format virtual.

•Han par�cipat en aquesta formació 20 persones
(11 homes i 9 dones).

•Horaris: Dilluns i dimecres tarda-16:00 a 17:30h

2.- D’altra banda, també, a par�r del setembre,
s’ha ofert formació, de forma opta�va, als
treballadors en ac�u ( que es trobessin en situació

d’ERTO o situacions similars). S’ha realitzat de
forma presencial i es treballa en base a un
projecte que cadascú ha escollit.

•Hi han par�cipat 6 persones (4 homes i 2
dones).

•Horari: Dimecres -10:30 a 12:30h

Programa Vida Independent

L’en�tat dona suport a l’autonomia personal a
través del programa de Vida independent que
contempla cinc projectes i/o fases.

Objec�us:

L'objec�u general és promoure que joves i
adults, amb discapacitat intel·lectual i/o
síndrome de Down, arribin a ser capaços de
viure de manera independent, incorporant uns
hàbits i unes normes de convivència saludables i
par�cipant en la vida social (cultura, festes,
en�tats) de l’entorn comunitari.

Aquest any el projecte de Joves i amics ha estat
format per un total d'uns 15 par�cipants dels
quals 8 són homes i 7 són dones. També hi han
par�cipat 4 tècnics/es (3 dones i 1 home) i 1
voluntària. Amb joves, tècnics/es i voluntaris/es
hem sigut un total de 20 par�cipants.
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Projecte “Joves i amics”

"Joves i amics" és un projecte de formació prèvia,
que inicia els joves vers el procés cap a la vida
independent educant en habilitats personals,
habilitats de la vida a la llar (cuinar, endreçar,
organitzar un àpat...), així com en la resolució de
conflictes, és a dir, els coneixements bàsics per a
resoldre problemes i poder donar les respostes
adequades.

El projecte Joves i Amics va dirigit a joves majors de
16 anys, amb i sense discapacitat intel·lectual que es
volen formar per aconseguir una vida independent,
així com els familiars dels joves amb discapacitat.

Aquest curs vam començar a fer les sessions ma�nals
d’un sol ma� sense anar a cap casa de colònies o
alberg com s’havia fet fins ara. Ara, les sessions són
mensuals i es fan a la seu d’Andi el dissabte al ma�
de 9.30 a 13.00 h, també disposem d’alguns espais
municipals que de vegades sol·licitem (Casal Pere
Quart, Can Balsach, etc...)

Degut a la pandèmia del Covid’19 durant l’any 2020
només es van poder realitzar 2 de les 5 sessions
previstes. El 25 de gener i el 28 de febrer.

-A la sessió del 25 de gener vam anar al “Casal Pere
IV”, van venir els Mossos d’Esquadra i van fer un
taller de prevenció de riscos a les xarxes socials.
També vam fer un taller relacionat amb els suports a
on els joves iden�ficaven en quins moments de la
seva vida diària poden necessitar suports
professionals i definir què és un suport i què no.

-A la sessió del 28 de febrer un grup format per 7
joves van anar al centre cívic de “Can Balsach” a fer
un taller de cuina, i els hi va agradar molt. La resta de
joves es van dividir en dos grups i a la seu d’Andi van
fer dos tallers, “Taller del cercle de relacions”, on els
joves parlen, departeixen i aprenen a relacionar-se
d’una manera sana i segura amb el seu entorn.
Iden�fiquen els diversos �pus de relacions que tenim
i les seves diferències (amics, coneguts, família,
parella, etc...). L’altre taller parlava del “Gluten i la
celiaquia”, on els joves van aprendre el que és la
celiaquia, vam parlar de la diferència d’intolerància i
al·lèrgia i també d’altres intoleràncies o al·lèrgies a
certs aliments.

Degut al canvi de format del projecte, algunes

famílies es donen de baixa, i d’altres, encara que
con�nuen, ens manifesten que els hi agradava
més el format an�c en el qual els joves
marxaven a un alberg o casa de colònies el
dissabte al ma� i tornaven el diumenge al
migdia. La majoria de joves també prefereixen el
format an�c.

En total hem passat de 25 par�cipants al 2019 a
15 par�cipants al 2020.
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Projecte Pis Pont

Aquest projecte te l’objec�u d’aconseguir la consolidació per part dels par�cipants d'un projecte de
vida autònom i autosuficient, mitjançant intervencions educa�ves que els hi proporcionin pautes i
recursos per a què, aquells que ho desitgin, puguin viure en un futur de manera independent. Es tracta
de que els/les par�cipants del projecte realitzin estades temporals a pisos de formació pràc�ca o pisos
pont, que és la nomenclatura que u�litzem per referir-nos a l’habitatge.

Impacte resultant:

- L’any 2020 han par�cipat en aquesta fase 8 persones, 4 nois i 4 noies.

-Aquest curs vam introduir la novetat que els par�cipants, conjuntament amb les seves famílies,
poguessin escollir el cap de setmana del mes que millor els hi anava. D’aquesta manera assegurem
que el calendari trimestral es manté i no s’han de fer canvis, ja que de vegades la data assignada per al
par�cipant coincidia amb algun compromís familiar i es feien massa canvis al calendari.

- Cada un d’ells fan una estada d’un cap de setmana al mes. En total cada par�cipant fa una estada de
10 caps de setmana durant l’any, de gener a desembre, exceptuant el mes d’agost i fes�us com
Setmana Santa i Nadal.

-Els par�cipants tenen el suport d’un educador durant tot el cap de setmana (nits incloses)

-Els par�cipants arriben al pis pont divendres a les 18 hores i marxen diumenge a les 18 hores.

-Durant el cap de setmana els par�cipants realitzen tasques d’organització i neteja de la casa,
preparació de menús saludables, elaboració de llistes de la compra, ges�ó de diners, ges�ó del temps,
cuina, manteniment dels aliments, convivència, etc...

-Degut a l’inici de l’estat d’alarma per la pandèmia del Covid’19, durant el 2020 només vam poder fer
el segon trimestre des de gener fins a mitjans de març.

A par�r del mes d’abril, el recurs es va aturar, degut a la pandèmia, mantenint amb els joves trobades
per zoom per copsar el seu estat d’anim.

Paral·lelament l’en�tat va deixar el pis que teníem en lloguer, ja que es temia que l’acabessin ocupant.

Al setembre es va reprendre el contacte amb les famílies per copsar el seu neguit i interès en que el
seu fill par�cipes en el projecte, però davant les pors al contagi, el projecte es reconver� en trobades
mensuals de formació i per mantenir el desig de par�cipar-hi.
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Projecte Camí a la Nostra Llar.

“Camí a la nostra llar” és el projecte de con�nuïtat 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 dos
trimestres, per augmentar la complexitat dels
aprenentatges i que d’aquesta manera els perme�
interioritzar tots els processos.

Impacte resultant:

- Durant el curs 2019/2020 par�cipaven d’aquest
projecte en aquesta fase 7 persones, 4 nois i 3 noies,
distribuïts en dos grups.

Grup A (2 noies i 2 nois) i B (2 nois i una noia): format
per joves amb un nivell d’autonomia alt que fan l’estada
al pis entre setmana, en estades més con�nuades (de
diumenge a les 19 hores fins divendres a les 9 hores). En
total està previst que cada grup faci una estada de 16
setmanes a l’any distribuïdes en dos períodes.

Resultat: S’ha aconseguit una bona coordinació i una
avaluació con�nuada entre educadors, joves i famílies a
través de les reunions setmanals o trimestrals depenent
del grup.

Aquest any hem �ngut l’ incorporació d’un nou
par�cipant que s’ha adaptat molt bé al projecte; d’altra
banda, hem �ngut la baixa d’una par�cipant que pel
contrari, no s’ha adaptat al nivell de responsabilitat que
el projecte exigeix.

Desgraciadament, durant l’any 2020, a causa de l’estat
d’alarma per la pandèmia del Covid’19, només vam
poder dur a terme l’estada corresponent al segon
trimestre. Vam fer l’estada corresponent al grup B (del
19 de gener al 20 de març.

A par�r del mes d’abril, el recurs es va aturar, degut a la
pandèmia, mantenint amb els joves trobades per zoom
per copsar el seu estat d’ànim.

Paral·lelament l’en�tat va deixar el pis que teníem en
lloguer, ja que es temia que l’acabessin ocupant.

Al setembre es va reprendre el contacte amb les famílies
per copsar el seu neguit i interès en que el seu fill
par�cipes en el projecte, però davant les pors al contagi,
el projecte es reconver� en trobades mensuals, de
formació i per mantenir el desig de par�cipar-hi.

�Projecte La Nostra Llar

Par�cipen en aquest projecte 4 persones, 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’en�tat reben el suport al seu dia a dia
de 3 educadors/es, un promig de 10 h. setmanals

També tenen el suport de la psicòloga de l’en�tat
per a resoldre conflictes de convivència amb les
dues persones que viuen soles i de relació entre
tots quatre. En aquest sen�t s’han realitzat 14
reunions de convivència i 16 intervencions a
diferents conflictes d relació entre ells.

Cada persona té definit un PAI (Pla d’actuació
individualitzat). La missió del PAI és promoure la
transformació del model d’atenció social i
sanitària i par�cipar-hi per tal de garan�r una
atenció integrada i centrada en les persones i
capaç de respondre a les seves necessitats.
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El model català d’atenció integrada proposa
atendre les persones considerant les seves
preferències, necessitats, percepcions i
expecta�ves, sempre amb el compromís de
respectar els seus drets i de promoure l’exercici
dels seus deures.

Per mitjà d’un pla d’atenció pensat i fet
conjuntament amb els par�cipants, i quan sigui
necessari amb les famílies, el nostre compromís és
prestar-los l’atenció social integrada, fer nostres les
seves necessitats d’atenció i respondre a les que
no puguin cobrir ells mateixos o el seu entorn més
proper.

- La metodologia u�litzadai se centra bàsicament
en la planificació centrada en la persona (PCP). Els
educadors que acompanyen a les persones amb
discapacitat en aquest procés, han de donar suport
amb la seva intervenció diària basant-se en els
següents principis metodològics:

1.- Tenir en compte els desitjos, gustos, interessos i
mo�vacions de les persones par�cipants.

2.- Facilitar que els aprenentatges que es vagin fent
siguin sempre funcionals.

3.- Respectar els diferents ritmes i acceptar les
diferents maneres d'actuar i expressar-se.

4.- Escoltar i ajudar a compar�r el coneixement de
cada una de les persones

5.- Facilitar un aprenentatge funcional: les seves
accions o omissions tenen conseqüències,
posi�ves o nega�ves.

6.- Proposar la presa de decisions amb l’ intenció
que se sen�n acompanyats, mai dirigits, en relació
a l'opció i / o decisió que es vol prendre.

Setmanalment es realitzen reunions d’equip tècnic
on es posa en comú el dia a dia dels par�cipants i
els suports que es realitzen amb ells i així resoldre
dubtes i dificultats dels educadors/es i poder oferir
un millor suport.

Aquest any ha sigut bastant complicat per culpa de
la pandèmia ocasionada per virus del “Covid ‘19”.
Inicialment alguns joves varen anar amb les seves
famílies però desprès de preveure i crear un
protocol de les mesures de prevenció per Covid19
que s’u�litzarien en els pisos, varen tornar al seu

habitatge, en el qual han estat durant tota
pandèmia, sense que cap par�cipant ni tècnic,
s’hagi contagiat.

A causa d’això, al mes de juny vam establir uns
protocols d’actuació per les persones acollides al
“Programa de suport a l’autonomia a la pròpia Llar”.
Aquests protocols van estar preparats per l’equip
tècnic de l’associació i consensuats amb les famílies
i les persones par�cipants, i tenen com a finalitat
poder con�nuar amb els suports en un escenari
hipotè�c d’un nou confinament total. D’aquesta
manera les persones par�cipants con�nuarien
vivint als seus habitatges amb normalitat.

Grup d’autogestors: Gup Carai i grup pre-
autogestors.

Durant el 2020 han exis�t dos grups ‘autogestors. El
grup que anomenem de pre-autogestors, creat al
setembre del 2019, format per 7 persones i dos
acompanyants i el grup Carai, que es va iniciar el
2012, que compta amb 10 persones i dos
acompanyants.

Els joves ges�onen 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 17 a
18 h els pre-autogestors i de 18h a 19.30h el grup
Carai.

Aquest any, degut a la pandèmia causada pel virus
del Covid ’19, es va canviar la dinàmica de treball
dels grups i algunes de les ac�vitats de les que
par�cipen cada any no es van poder fer.
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Els grups van seguir amb les seves reunions
quinzenals; les feien on-line a través de l’aplicació
“Zoom” (de mitjans de març a mitjans de juny).

Al juny d’aquest any van organitzar una campanya
de sensibilització envers les mesures de prevenció
del Covid ’19 mitjançant la preparació d’uns pòsters
amb fotografies i pe�ts textos, fetes per ells i elles,
alertant de les conductes que ens podien posar en
perill i com evitar-les.

A par�r de mitjans de Juny el grup va poder
reprendre les reunions de manera presencial i
acabar d’enlles�r el seu viatge d’es�u. Aquest any
el lloc escollit va ser Sitges, on els joves van gaudir
molt i amb molta seguretat. El viatge es va fer amb
cotxes de les famílies per evitar el transport públic;
les mesures de prevenció a l’hotel van ser
immillorables i afortunadament a Sitges només hi
havia un cas en tot el poble.

Al setembre es feu el viatge del grup de
preautogestors a Tossa. Aquest viatge es va
suspendre a l’agost perquè les dues persones que
els acompanyaven estaven confinades per contacte
amb un posi�u.

Al mes de setembre van reprendre les reunions on-
line, com a mesura de prevenció degut al rebrot
dels casos de Covid19 i per complir amb els
diferents confinament que es varen decretar
(municipal, comarcaL...), ja que hi ha varies
persones de fora de Sabadell..

Els dos grups van par�cipar de la trobada anual de
grups d’autogestors de “Down Catalunya” que
aquest any va ser on-line. Aquest cop la temà�ca
escollida va ser la Síndrome de Down. Tots els grups
de les diferents en�tats van preparar un treball i
una exposició que van compar�r. El grup
d’autogestors d’Andi va rebre el diploma a la
exposició més entenedora.

Els grups també varen poder organitzar el “Fes�val
d’Art i Quinto”, acte que es duu a terme el mes de
desembre. Aquest any es va fer on-line a través de
l’aplicació “Zoom”. Consis�a en tres par�des de
Quinto i el passi de tres vídeos que havien preparat
els joves par�cipants de les ac�vitats ar�s�ques
d’Andi (teatre emocional i balls) i el grup musical
“Els Cracs D’Andi”.

Els grups també va organitzar la paradeta amb
productes artesanals per col·laborar amb la Marató
de TV3. Els par�cipants van poder aprofitar
productes que havien sobrat de l’any passat i en van
vendre alguns de nous fets pel grup d’Art d’Andi.
L’ac�vitat es va duu a terme, en grups reduïts, les
tardes del 2 i el 16 de desembre de 16.00 a 20.00 de
la tarda, i es va aconseguir recaptar 230 €.
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Són ac�vitats 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, i la seva resistència. Tot i que la majoria
d’ac�vitats són adaptades per a persones amb DI, en elles par�cipen voluntaris i joves en pràc�ques d’edat
similars als joves amb DI, fet que afavoreix la inclusió.

Ac�vitats ar�s�ques

-Dansa i moviment

-Teatre

Totes dues ac�vitats influeixen molt en el desenvolupament neuronal dels joves, i gràcies a elles es poden
abordar molts aspectes relacionats amb el desenvolupament personal i social dels joves: ampliar la
mobilitat i motricitat mitjançant l’expressió corporal, millorar la capacitat d’improvisació, de concentració i
de memòria, augmentar l’autoes�ma, la seguretat, l’empa�a, augmentar la confiança en un mateix, etc...

Par�cipants

A con�nuació trobeu una taula que especifica les persones que estaven inscrites a l’inici del 2020 en cada
ac�vitat, i per gènere:

Ac�vitats
ar�s�ques,
espor�ves
I forma�ves

Persones participants

Any 2020 Dansa i moviment Teatre

Total 7 11

Masculí 3 5

Femení 4 6
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A finals de 2020 vam haver de començar a fer les sessions de dansa i teatre online per les restriccions que
es van aplicar per COVID-19.

Això ens va afectar en diferents aspectes:

-Es va donar de baixa 1 par�cipant de dansa. El mo�u va ser perquè un d’ells necessitava suport
con�nuament per fer les ac�vitats, i no ha pogut adaptar-se a les classes online sense acompanyament.

-Es va donar de baixa 1 persona de teatre. El mo�u va ser perquè no es concentrava i li costava molt
par�cipar. El par�cipant expressava avorriment i va decidir desapuntar-se fins que la situació que comporta
la pandèmia es calmés.

Per tant, vam acabar l’any de 2020 així:

Accions realitzades

Al fer les sessions de dansa i teatre online es va
canviar l’horari de les ac�vitats avançant mitja
hora cada classe:

-Dansa: dimarts de 18 a 19:30h

-Teatre: dijous de 18 a 19:30h

No s’han pogut realitzar fes�vals per la situació
COVID-19.

Valoració

Durant aquest curs les ac�vitats ar�s�ques han
sigut més di�cils de realitzar a causa del COVID-19.
Sempre hem fet dinàmiques en parelles o grups, i
solia haver contacte �sic, però aquest curs hem
hagut d’adaptar les classes fent ac�vitats amb
distància, per individual i amb mascareta. A més,
ha costat més captar l’atenció de tots els joves per
fer les ac�vitats, i també per incidències que han
hagut amb els ordinadors personals de cadascú
(no s’escolta la música, no funciona la càmera,...),
és més di�cil de ges�onar.

Persones participants

Any 2020 Dansa i moviment Teatre

Total 6 10

Masculí 2 5

Femení 4 5
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-Batuka.

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

Par�cipen d’aquesta ac�vitat 10 persones.

Aquesta ac�vitat es va aturar durant el confinament
i està pendent

-Música. Ac�vitat individualitzada o en grup per
afavoreixi l’aprenentatge de diferents facetes
musicals: flauta, guitarra, cant, grup interpreta�u.

4 usuaris/àries individual
9 persones als Cracs

Ac�vitats espor�ves

-Bàsquet inclusiu. Fan entrenament els dimarts a
l’escola Amadeu Vives i par�ts els dissabtes
par�cipant en la lliga juvenil de Sabadell.

9 usuaris/àries

Aquesta ac�vitat es va realitzar per zoom durant les
epoques de confinament o en que no hi havia
extraescolars.

Ac�vitats forma�ves

En horaris de ma� o tardes, segons necessitats i
conveniència dels inscrits, es realitzen diverses
ac�vitats forma�ves complementaries.

-Prevenció de la Covid19, es realitzà durant els
mesos de juny, juliol i setembre, en grups reduïts
de 2 persones, amb un total de 45 par�cipants.

-Habilitats bàsiques: maneig i ges�ó dels diners:
20 nois/es.

-Habilitats lectores: 16 usuaris/àries

-Noves tecnologies: 27 usuaris/àries.

-Anglès: 2 persones.

-Habilitats lingüís�ques,radio: 8 persones

-Català: 3 persones

-Es�mulació cogni�va. Es porta a terme
mitjançant el programa Nuron’Up i altres
programes i fitxes similars. Pretén es�mular i
potenciar les habilitats cogni�ves (atenció,
memòria i percepció...). S’afavoreix que cada
persona par�cipi en una sessió setmanal, en
funció segons grup i disposició horària del noi/a.

45 nois/es.

En èpoques de confinament aquestes ac�vitats
s’han dut a terme per zoom.
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�RELATA. Concurs de contes sobre la discapacitat intel·lectual

Aquesta és la quarta 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 2020, per la situació de COVID-19, vam ser
a temps d’impar�r els tallers però no de fer el concurs .

Aquest any s’han fet 11 tallers en 5 escoles diferents per alumnes de cicle mitjà i cicle superior.

Altres
projectes
i actes
de difusió

La valoració que s’ha fet dels tallers des dels centre educa�us ha resultat molt posi�va. A la taula queden
registrades les puntuacions ob�ngudes en cada ítem segon una breu qües�onari que es passava al docent
responsable de l’aula on s’havien impar�t els tallers.
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�Altres par�cipacions

“Mirar l’art amb altres ulls”.
Enguany s’ha anul·lat per Covid19

Tallers de sensibilització

Un dels objec�us com a en�tat és sensibilitzar la societat sobre les capacitats de les persones que atenem
mitjançant una par�cipació ac�va que contribueixi a canviar la mirada vers les persones amb discapacitat
intel·lectual.

Per complir amb aquest objec�u oferim uns tallers als centres educa�us de sensibilització amb la
discapacitat, tallers molt interac�us, per posar-se a la pell de l’altre i entendre els sen�ments i les
reaccions que se’n deriven en situacions d’aprenentatge.

Aquest curs s’ha vist afectat per la COVID-19 i pel confinament. Alguns dels tallers programats a par�r del
mes de març es varen anul·lar. Només hem pogut impar�r un taller de sensibilització respecte a la
síndrome de Down per alumnes de sisè de primària de l’escola de Sabadell Mare del Diví Pastor.

�Altres ac�vitats de sensibilització i difusió

La pandèmia ha estroncat totes les accions de sensibilització i difusió
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Comunicació

10

Impactes en mitjans de comunicació

Newsle�ers

Convocatòries i notes de premsa

No�cies web

Difusions

Ràdio

TV

Diaris i web

4

4

2

12

19
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PostsSeguidors a 31/12/2020 2442544

Xarxes socials

Més vistos
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TweetsSeguidors a 31/12/2020 230713

Impressions 131 K

Més vistos
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PostsSeguidors a 31/12/2020 290323

Més vistos



------------ 46 -----------

Vídeos

Subscriptors a 31/12/2020

19

Increment +1150

Visualitzacions

Més vistos

3048
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Informe
econòmic

Els recursos econòmics del 2020, que ens han
permès mantenir els serveis i les ac�vitats que
realitza l’en�tat, han estat de 442.765,66€.

Aquests ingressos corresponen a:

•Fons propis

Fons propis són les aportacions de socis, serveis i
ac�vitats, donacions d’empreses i par�culars i
esdeveniments especials de difusió i/o captació. El
total de fons propis ha estat de 94.424,57 €, que
correspon al 21,33 % dels ingressos.

A constatar que degut a la pandèmia algun servei
es va deixar de fer o va canviar força el
funcionament (pisos de formació, XicxXics...) , raó
per la qual es varen deixar de cobrar les quotes;
aquest fet ha influït en la disminució dels ingressos
propis, com es pot observar en el quadre.

•Fons públics

Els fons públics són els provinents de les
ins�tucions i organismes públics com:

-la Generalitat de Catalunya, 4 subvencions
-la Diputació de Barcelona, 2 subvencions,
l’Ajuntament de Sabadell, 3 subvencions
-l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 1 subvenció

i 4 aportacions de la Generalitat mitjançant
Down Catalunya.

El total d’ingressos provinents de fons públics ha
estat de 272.535,08 €, que correspon al 61,55%
del total dels ingressos.

•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, i de l’obra
social de CaixaBanc, a més de 7 donacions de les
quals 4 han estat per part d’empreses i 3 per part
de par�culars.

El total d’ingressos provinents de fons privats ha
estat de 75.806,01€, que correspon al 17,12 %
del total dels ingressos.

COMPTE DE RESULTATS
2020

DESPESES INGRESSOS SALDO
Lloguers dels habitatges 12.976,46 12.976,46
Renting fotocopiadora 738,00 738,00
Reparacions i conservació 2.123,35 2.123,35
Serveis professionals independents 22.899,72 22.899,72
Assegurances 1.948,47 1.948,47
Serveis bancàris diversos 1.625,15 1.625,15
Subministraments 6.479,62 6.479,62
Despeses de serveis 33.754,25 33.754,25
Altres Tributs 172,39 172,39
Sous i salaris 235.582,60 235.582,60
Seguretat social a càrrec de l'empresa 69.881,27 69.881,27
Altres despeses socials 620,30 620,30
Amortització de l'immobilitzat 8.375,62 8.375,62
Aportacions de soci 18.456,50 18.456,50
Quotes de serveis 66.899,50 66.899,50
Promocions per a la captació de recursos 8.983,57 8.983,57
Ingressos de patrocinadors i col·laboradors 10.800,00 10.800,00
Ingressos per subvencions d'administracions públiques 248.415,08 248.415,08
Ingressos per subvencions d'empreses i institucions 10.000,00 10.000,00
Ingressos - conveni SISPAP (ICASS) 24.120,00 24.120,00
Donacions 55.006,01 55.006,01
Ingressos per serveis diversos 85,00 85,00

TOTAL 397.177,20 442.765,66 -45.588,46



------------ 48 -----------

Recursos materials

-Elaboració de fulls informa�us, tríp�cs, díp�cs, cartells, i altres documents telemà�cs (correu electrònic,
cartes, i newsle�er).

-Materials de formació: S’ha elaborat material didàc�c 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 con�nguts el material tècnic del preparador/a laboral
formador i del par�cipant.

-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 tablets per l’alumnat i professorat.

-Dotació de 6 portà�ls per alumnes.

-Dotació d’un projector

Personal contractat

Recursos

www.andisabadell.org Andi Sabadell AndiDownSbd Andi Sabadell@andisabadell

info@andisabadell.org937250799c/ De la República, 39. Sabadell 08202

Taller de reflexió
Adreçat a pares, mares i professionals

Karin Schröder: Coach ontològic,
educadora i escriptora

En el dia
internacional
de les persones

amb disCAPACITATS,
us convidem a
participar:

El valor de la diversitat

Taller dinàmic en el que
les ponents, mare i filla,
busquen generar el diàleg
i la reflexió per tal de
desaprendre les barreres
culturals relacionades
a les persones amb
situació de discapacitat.

Caterina More�: Locutora professional,
influencer i ac�vista per la inclusió

Inscripcions a info@andisabadell.org
Places limitades / S’enviarà l’enllaç als inscrits per accedir a la sessió online

MODERA: Olga Pont: Atenció psicològica i famílies a Andi

EL TALLER ANIRÀ A CÀRREC DE:

Dimecres,
2 de desembre
a les 18:30 h.
via zoom
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Recursos humans

Personal contractat

Montserrat Baldebey, administració, comptabilitat i gestió econòmica.
IrenaG. Filipova, serveis generals.
Francisco Garcia, serveis generals.
Anna Ibernon, 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. Educadora del Punt Sol idar i

Laura Adame, educadora social. Coordinadora de lleure des de setembre 2019,
Suport i coordinació de les i activitats artístiques. Educadora i responsable del
projecte Xic x Xics,
Gemma Parellada, integradora social. CoordinadoradeVida Independents i i
Educadora e la Nostra Llar i dels grups d’Autogestors

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.
Melissa Gómez, integradora social, educadora, pis pont i pis camí, referent de lleurei
suport a altres activitats.
Miriam Pérez integradora social, educadora, pis pont i pis camí, referent de lleure i
suport a altres activitats.
Aida Quesada: Educadora, educadora de Vida Independent a la nostra llar

Marta Mesa: Mestra d’EE. Formació a PFI i educadora de Vida Independent

Kenia Olivares,suport a vida independent, referent de lleure i suport a altres
activitats.
Elena Martin, logopeda. Logopèdia, expressió oral i escrita.

Maria Mendez, logopeda. Logopèdia
Rafael Ribas, expressió musical i ritmes .
Maria Gras, especialista en educació física i entrenadors de bàsquet inclusiu i
referent de lleure..
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Personal extern

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

Voluntariat

�Hem comptat també amb unes 23 persones, entre voluntaris i personal en
pràc�ques, que ens han permès donar suports als serveis i ac�vitats, 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, quan s’han pogut portar a
terme.
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�Recursos humans

Personal contractat
Amb el
Suport de:

www.andisabadell.org Andi Sabadell AndiDownSbd Andi Sabadell@andisabadell

info@andisabadell.org937250799c/ De la República, 39. Sabadell 08202


