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Pròleg
Un any d’onades

L’any 2021 ha estat l’any de les onades; alguns mesos recordaven els
temps d’abans de la Covid19, tot i que de cop tornaven els contagis i
havíem d’extremar les mesures de seguretat.

Aquestes onades també s’han reflec�t en els serveis i ac�vitats que en
alguns moments hem hagut d’impar�r per zoom, i en d’altres hi havia
una aparent normalitat al marge de les mascaretes.

Un altre aspecte a destacar és que ha estat l’any de les vacunes contra
la Covid19. En aquest sen�t s’ha vacunat la majoria de par�cipants i
famílies, fet que ha donat una mica de tranquil·litat en relació a la
possibilitat d’agafar la Covid i que la malal�a fos greu.

A nivell de ges�ó cal destacar que el mes de juny es va contractar un
director tècnic, inicialment a mitja jornada. Aquest fet ha permés
professionalitzar una mica més l’associació i millorar en tots els
aspectes, però de manera significa�va en la presa de decisions, al
accelerar les respostes a diferents demandes, situacions o entrebancs.

Esperem que el 2022 acceleri el procés i ens pugem relaxar encara més
en relació a les mesures de prevenció Covid.
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DOLORS PALLÀS
Presidenta d’Andi Sabadell
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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 la
transformació social ver les persones amb la
síndrome de Down i altres discapacitats
intel·lectuals, fent-les visibles i empoderar-les en
la presa de decisions, potenciant les seves
capacitats, autonomia i benestar, i promovent
l’equitat i la igualtat d’oportunitats al llarg del seu
projecte de vida, d’acord als dictàmens de la
Convenció Internacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat per tal que 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
• Acollida, inclusió, empoderament i visibilitat de

les persones amb síndrome de Down i altres
discapacitats intel·lectuals i les seves famílies.

• Millora con�nua en l’atenció a les persones i en
la ges�ó dels suports necessaris des de la
Planificació Centrada en la Persona.

• Transparècia informant a la societat sobre la
finalitat i els resultats de la inversió als diferents
programes compar�nt la informació sobre l’ús
dels recursos existents.

• Millora constant i innovació en el
desenvolupament del programes, intervencions i
demandes per aconseguir la màxima autonomia
de les persones amb Síndrome de Down o altres
discapacitats intel·lectuals, per tal de millorar la
seva qualitat de vida, la de la seva família i
enriquir a la societat en la qual par�cipen.

• Igualtat entre homes i dones.

• Sostenibilitat aplicant els ODS (objec�us del
desenvolupament sostenible), sempre que ens
és posible.
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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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DADES GENERALS DE L’ENTITAT

150 socis/sòcies

107 famílies ateses personalment

420 beneficiaris/es directes/as (es�mat)

6 professionals externs

22 professionals al llarg de l’any

21 voluntaris/es

6 usuaris/es becats/des

117 usuaris/es
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Socis/Sòcies
A l’acabar l’any 2021 l’en�tat compta amb 153 socis/
sòcies, entre els quals n’hi ha 117 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 2021 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:

Masculí Femení

65 52
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Junta direc�va
El 9 de juny del 2021 l’Assemblea General de
la ins�tució va actualitzar la junta canviant el
vicepresident a secretari i la secretaria a
vicepresidenta.

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:

CÀRREC NOM I COGNOMS

Presidenta Dolors Pallàs Crespo

Vicepresidenta Antonia Fernández Mar�n

Secretari Jordi Núñez Mediero

Tresorera Ana Flórez Carcaba

Vocal Antoni Pous Julió

Vocal Lidia Sabaté Pes

Vocal Rosa Mª Marín Cañada

Vocal Noemí Albareda Benasco

Vocal Conrad Botargues

Com ens
organitzem
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Àmbit de ges�ó
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 amb el suport del Director tècnic, Marius Peralta,
contractat al juny del 2021.

• 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: Marius Peralta, Dolors Pallàs, Antoni Pous i
Antònia Fernandez (en atenció i seguiment al voluntariat).

• Coordinació de serveis i ac�vitats la realitzen: Marius Peralta, Dolors Pallàs amb el vist i plau
de: 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,
Lídia Sabaté i Marius Peralta amb el suport d’Antònia Fernàndez i Ana Flórez.
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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 2021 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

Un director tècnic, a par�r del més de juny del
2021.

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

• Quatre persones a l’equip tècnic d’inserció
laboral. Una pedagoga i tres psicòlogues, que
ges�onen: la coordinació i ges�ó d’empreses,
preparadores laborals i la formació a joves en
procés d’inserció

• Dues persones (psicòloga i educadora) a
l’equip tècnic de Xic x Xics

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

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

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

• Una 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: 11 voluntaris, 7
interns i 4 joves externs
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Estudiants 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 any 2021 hem fet 4 convenis amb un total
de 8 estudiants.

De gener a juliol

De Setembre a desembre

Amb la Universitat Autònoma de Barcelona hem
ofert una nova modalitat de pràc�ques que permet
d’una banda a l’alumnat estar tot el curs acadèmic i
per altre els hi permet tenir un rol més interac�u
com a futurs professionals.

Es tracta del Projecte “Campus , oportunitats per la
inclusió” impulsat per Down España i que té com a
objec�u engegar accions forma�ves que permeten
a les persones adultes amb la síndrome de Down o
d’altres discapacitats intel·lectuals la possibilitat
d’adquirir o complementar les seves competències
pel desenvolupament personal, social o
professional en col·laboració amb estudiants
universitaris desenvolupant tallers forma�us.

En aquest context, Andi i la UAB col·laboren per
crear un espai d’intercanvi i de par�cipació dels
estudiants en un projecte forma�u adreçat a
persones amb la síndrome de Down i altres
discapacitats intel·lectuals, alhora que els permet
conèixer de forma més vivencial la realitat
d’aquestes persones. Alumnes de la facultat de
Psicologia, assessorades per professionals d’Andi,
han estat dissenyant uns tallers forma�us que
s’impar�ran un cop per setmana, de febrer a juny
del 2022, a un grup d'alumnes de l’en�tat en les
aules de la facultat.

En�tat Par�cipants
UAB 2

IOC 1

En�tat Par�cipants
UAB (Cerdanyola) 4
Jaume Viladoms 1
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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 el Consell Municipal de
discapacitat.

• 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”. Par�cipació en la trobada lúdica
“Fent amics amb Down Catalunya

• 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
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Les nostres
ac�vitats

Resum anual d’ac�vitats i serveis. Any 2021
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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 2021 s’ha fet una formació per les famílies
al febrer i unes trobades al llarg del mes de
novembre amb les famílies però organitzades
segons franges d’edat

24/02/2022

“Temps d’incerteses, temps de pors”. Va ser un
taller on line a traves de la plataforma ZOOM

Varen assis�r una quinzena de persones i la
psicòloga de l‘en�tat va fer la introducció del tema
compar�nt un power point on es parlava dels
orígens de la pors i les seves causes. A par�r d’aquí
es va obrir un debat que va permetre compar�r els
diferents estats d’ànims dels presents i dels seus
fills i filles. La sor�da del confinament no ha estat
fàcil i queda molta por d’un possible contagi.

Les reunions del novembre les englobem sota el
nom de “Punt de trobada”. Varen par�cipats 20
persones i les franges d’edat eren: infants,
adolescents, joves i adults. D’aquestes trobades se
n’han recollit les necessitats de les famílies (temes
d’interès) que intentarem donar resposta al llarg
del proper any.

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.

Durant el 2021 s’han realitzat dues trobades
conjuntes de tots els professionals, al juliol i al
desembre, que han servit per analitzar els suports
que es donen, com es donen i arribar a propostes
de millora.

Paral.lelament s’han fet trobades forma�ves amb
els equips dels serveis d’Inserció (millorar la manera

d’impar�r formacions) i de vida independent
(analitzar els suports i millorar-los)

Formació a voluntaris

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, l’en�tat disposa d’un pla de formació
inicial. Aquest 2021, s’han beneficiat de la
formació 7 nous voluntaris/voluntàries.
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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%.

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 2021 hem pogut atendre 16 famílies
diferents en un total de 30 sessions. Persones
ateses: 21.

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 17 joves
diferents en un total de 99 sessions.

Actes lúdics de sensibilització i difusió

En el decurs del 2021 s’han pogut recuperar
alguns dels actes anuals que comporten
presencia de públic.

El 3 de juliol varem realitzar la Festa d’Es�iu
d’Andi, al pa� de l’escola Joanot Alisanda, amb
totes les mesures an� Covid. A la festa baren
assi�rmés de 100 persones.

Durant la festa es va poder gaudir d’una mostra
del taller de teatre i de balls, un breu concert
dels Cracs i per acabar una curta sessio de ball
en línea dirigit.

Es va repar�r berenar a nivell individual

Al desembre sí que vàrem fer l’acte de Nadal
“Art i Quinto”, per zoom, donat que hi havia
increment de Covid. 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 Cracs d’Andi.
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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.

És un programa que es fa tant a nivell individual com
a nivell de pe�t grup. 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 2021 hem ates a 5 infants d’edats
compreses entre 4 i 12 anys i hem treballat amb un
grups de dos infants i la resta en individual

Al llarg del curs també hem fet el seguiment amb les
famílies. Fem una reunió a l’inici del curs escolar i
una al final.

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 suport escolar

Objec�u:

Fomentar el desenvolupament personal i educa�u
d’infants i joves amb necessitats especials o amb

Suport a
l’autonomia
personal
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Logopèdia

Objec�u principal del servei de logopèdia

L’objec�u del present procediment és assegurar
que els nois i noies que par�cipen de servei de
logopèdia dins de l’associació ANDI Down
Sabadell, rebin eines i estratègies adequades a les
seves necessitats personals, traçant un pla
individualitzat d’intervenció en cada cas concret.
Aquest procediment es realitza fent una valoració
inicial dels joves o infants que volen ser usuaris
del servei de logopèdia. Al llarg de la intervenció
es va recollint el procés que aquests segueixen, i
per úl�m, es determina com finalitza aquest
procés i es valora si es mantenen els mateixos
objec�us de treball, es restableixen o se’n
plantegen uns de nous pel curs següent.

Durant el 2021, han par�cipat dins del servei de
logopèdia 7 infants/joves, dels quals cinc són
nens o nois de sexe masculí, i dues són noies de
sexe femení.

Modalitat de les sessions

La modalitat de les sessions que realitza la
logopeda són individuals, presencials i amb una
durada de 45 minuts, tots els usuaris realitzen una
sessió setmanal a excepció de tres, que en
realitzen dues.

Programa ANDI Jove
El programa d’Andi-Jove s’emmarca dintre dels
programes de la nostra en�tat que anomenem de
VIDA PLENA, perquè considerem vital que tota
persona pugui gaudir d’un oci ac�u per sen�r-se
realitzada. L’objec�u general d’aquest conjunt de
projectes és: proporcionar als joves amb la
síndrome de Down o altres discapacitats
intel·lectuals un espai de lleure i oci normalitzat i
inclusiu amb la intenció de millorar la seva
qualitat de vida, a través d’una educació amb
valors

A con�nuació detallem de manera concreta cada
ac�vitat i la seva temporització.

Al programa ANDI JOVE, es desenvolupen les
següents ac�vitats:

1) Lleure jove

De gener a desembre, exceptuant el mes d'agost.

Al programa de lleure par�cipen joves majors de
14 anys. Es realitzen trobades setmanalment els
dissabtes a la tarda de 17h a 20h. No obstant
això, es poden trobar els dissabtes al ma�,
dissabtes vespre o el diumenge depenent de
l’ac�vitat que volen realitzar. D’aquesta manera
el ventall de possibilitats augmenta, així com la
flexibilitat del servei.

Par�cipants

La distribució dels par�cipants es fa per grups
segons el seu grau d’autonomia, edat i els
interessos. Durant l’any 2021 van par�cipar un
total de 36 persones i en l’actualitat en són 34.
Tot i que durant la pandèmia molts dels
par�cipants van deixar d'assis�r a l'ac�vitat, s'ha
observat un increment molt notable de
par�cipants, sobretot durant el primer trimestre
del curs 2021-2022.



------------ 18 -----------

Distribució dels grups

a) Colla d'autònoms

Són majors de 30 anys, amb molt bon nivell
d’autonomia. Acostuma a ser un grup d'uns 10
persones (7 noies i 3 nois), aproximadament, que
s’autoges�onen les seves ac�vitats, acostumant a
quedar els dissabtes a la tarda, convocant-se
mitjançant el whatsapp i fent ac�vitats diverses com
anar al cinema, a sopar, a la discoteca, a Barcelona, a
la bolera, al teatre, a concerts, jugar al tenis, etc.

Tenen una persona de referència dins l'en�tat a qui
manifesten les seves necessitats de suport, quan en
tenen (fer una sor�da de dos dies, anar a un indret
més llunyà...) i si cal se'ls acompanya puntualment.

b) Colla semi autònoms

És un grup de 7 persones. Surten dos dissabtes sols i
dos dissabtes acompanyats, ja que estan en procés
d'adquirir totes les estratègies necessàries per passar
a ser totalment autònoms. Quan surten sols, se'ls
faciliten propostes i estratègies i s'afavoreix que la
proposta sigui adequada. Durant la pandèmia aquest
grup ha �ngut acompanyant cada setmana per tal
d’assegurar la seguretat dels par�cipants,així com per
fer l’aprenentatge de les mesures de seguretat
necessàries. A par�r del mes de novembre del 2021
van tornar a començar a sor�r autònomament de
forma quinzenal.

c) Colles amb suport

Hi ha uns 5 grups, en funció de les demandes. Tres
grups d'adults majors de 20 anys que es
distribueixen en funció d’interessos i grau
d’autonomia. A més hi ha dos grups d'adolescents
que s’han incorporat recentment al programa de
lleure.

Tots compten amb el suport de referents i
voluntaris, dues o tres persones per grup en funció
de les necessitats.Amb els joves es treballa la
ges�ó del seu temps d’oci i educació en el lleure,
els joves decideixen que volen fer, a on volen anar,
sempre amb el suport per ges�onar el seu propi
oci i prenent les decisions de manera consensuada
i democrà�ca.

Hi ha dues ac�vitats dins del Lleure jove que es
repeteixen anualment:

• Sor�da conjunta de cap de setmana de tots els
grups de les colles de lleure amb suport (maig);
ells mateixos escolliran el lloc i decidiran les
ac�vitats que vulguin fer. Nombre
d'acompanyants en funció del número
d'inscrits/inscrites.

• Sor�da de VACANCES per als grups més
autònoms: El programa també contempla que
el mes d’agost es fa una sor�da de quatre dies.
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2-Colla de geganters

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 2021 han par�cipat en l’acte d’encesa de les
llums de l’arbre de la discapacitats situat davant de
Fira Sabadell el dia 3 de desembre.

3-BatukAndi

El grup de batuka, “BatukAndi”, està format per un
grup de 6 persones amb i sense discapacitat.

Aquest grup es troba setmanalment per fer els
assajos a la seu de l’en�tat.

4-Els Cracs d’Andi (Colla de músics)

Els Cracs d’Andi, és una colla de músics amateurs
que per desitg propi varen crear un grup musical
de Pop un xic singular. El grup es va crear el 2005.

Assagen 2 cops al mes de gener a desembre,
exceptuant el mes d'agost que no hi ha assajos.

El grup el formen 9 persones (2 nois i 7 noies) i 2
persones de suport. Els concerts que realitzen van
en funció de la demanda i de la seva disponibilitat.

Durant el 2021, a causa de la pandèmia, han
realitzat dos concerts a final d’any:

El 21 de novembre 2021 a la Festa de Sid
Mosqui�a, i el 3 de desembre a la trobada de
Dincat per celebrar el dia de les persones amb
disCAPACITATS, a la Pl. de St. Jaume.

5-Mou-te a l’es�u

Com cada any, Andi Down Sabadell ofereix el
programa d’ac�vitats d’es�u 2021 des�nat a
persones joves i adultes amb discapacitat
intel·lectual.

Aquest projecte s’engloba dins del programa
d’ac�vitats de lleure per a persones amb
discapacitat i dependència “FEM VACANCES” de
l’Ajuntament de Sabadell que permet garan�r
un ajut econòmic a totes les persones de la
ciutat que par�cipen en les ac�vitats del
programa.

El projecte es realitza amb diferents franges
horàries (ma� i tarda).

En les ac�vitats de ma� s’han inscrit un total de
8 joves (3 nois i 5 noies). I en les ac�vitats de
tarda s’han inscrit un total de 10 joves (6 nois i
4 noies), els quals es divideixen en dos grups
per respectar les mesures de prevenció per la
COVID-19.

Pel que fa als dies i horaris establerts, es van
oferir així:

• “Mou-te al ma�”: de dilluns a divendres de
9:30h a 13:00h.

• “Tardes de gresca”: dimarts i dijous de
17:30h a 20:30h..

Aquest programa ha �ngut una durada de 4
setmanes (del 28 de Juny al 23 de Juliol), i es
desenvolupa a par�r d’una línia temà�ca:
l’ac�vitat �sica i espor�va. De totes les ac�vitats
realitzades s’obtenen beneficis de salut i
qualitat de vida i es promouen uns hàbits molt
saludables.

Les ac�vitats realitzades al ma� són: piscina,
dansa i moviment, jocs espor�us, teatre i
sor�des de natura o culturals.
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6-Vacances d’es�u

A l’es�u s’organitzen dues sor�des de vacances, pels grups d’autogestors: Carai i pre-autogestors

• 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 ha estat Roses. Hi varen anar de l’1 al 6 d’agost. Per garan�r la seguretat en el
desplaçament, els viatges d’anada i tornada es varen fer en autocar. En aquest viatge varen par�cipar 10
persones (6 dones i 4 homes) i 2 de suport.

• Grup pre-autogestors

Com el grup Carai, ells també han organitzat un viatge de l’1 a 6 d’agost. Aquest 2021 varen anar a Platja d’Aro.
Per garan�r la seguretat en el desplaçament els viatges d’anada i tornada es varen fer en autocar. En aquest
viatge varen par�cipar 6 persones (2 dones i 4 homes) i 2 de suport.



------------ 21 -----------

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 la 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.

1.-Programa de Formació i Inserció (PFI) Adaptat:
“Auxiliar de vendes, oficines i atenció al públic”

Aquest any 2021 ha estat hem �ngut 3 alumnes de
segon, 3 noies.

Al setembre s’ha deixat d’impar�r aquest programa io
s’ha buscat un curs més pràc�c i curt

2.- Projecte “Adi Commerce: UNO a UNO” 2021-2022

A l’octubre del 2021 hem iniciat el projecte Andi
Commerce, pel qual hem aconseguit una subvenció de
la Fundació ONCE (UNO a UNO) i co-finançat pel Fons
Social Europeu.

El projecte ANDI Commerce forma part del Programa
Andi Laboral, i consisteix en una formació basada en
ac�vitats teòriques-funcionals i en pràc�ques laborals,
que permeten, als par�cipants, obtenir una formació a
mida i personalitzada, i que alhora, els facili�
l'adquisició de competències i habilitats laborals
necessàries per a la seva inserció al mercat laboral.

La formació es centra en facilitar recursos,
coneixements i estratègies sobre el perfil professional:
“Auxiliar de vendes i atenció al públic”.

Edat dels par�cipants: entre 20 i 27 anys.

Octubre 2021-Gener 2022

Es realitza la formació presencial durant 3 ma�ns
a la seu de l’en�tat (dilluns, dimarts i dijous) en
horari de 10 a 13h.

Tots els par�cipants realitzen pràc�ques, una
tarda a la setmana, a l’Espai Solidari del projecte
“Xic x Xics”, en l’horari de 16:30 a 19:30h.

A par�r del febrer del 2022 s’iniciarà la fase de
pràc�ques laborals
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3- 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). Està 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.

La Federació Espanyola d'Ins�tucions per a la síndrome de Down - DOWN Espanya- n’és la gestora i el
finançament prové de la FUNDACIÓ VODAFONE.

El 31 de març de 2021 es va finalitzar la fase forma�va de Professionalització 2020-2021 i el dia 3 de maig de
2021 es va iniciar una nova fase del programa de Iniciació 2021-2022.

Finalització Programa “Yo me prep@ro 2020-2021.

Fase: professionalització – Fins el 30 de març de 2021 (es va iniciar el 14/09/2020)

Fase de professionalització, es basa en l’adquisició d’aprenentatges de consolidació de noves tecnologies per a
facilitar la inserció laboral dels par�cipants a empreses ordinàries, fent èmfasi en el maneig de plataformes
virtuals per a vídeo conferències, degut a la situació sanitària (Covid-19).

Inici Programa “Yo me prep@ro 2021-2022.

Fase d’Iniciació – S’inicia el 3 de maig del 2021 (finalitza el 28 de febrer de 2022)

Fase Iniciació- Apropament a les noves Tic's, sobretot en el maneig de plataformes virtuals per a vídeo
conferències (situació sanitària Covid-19), per a proporcionar eines i estratègies als par�cipants, i facilitar la
seva incorporació laboral a empreses ordinàries.
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4- Projecte XIC X XICS

El projecte Xic x Xics és un projecte d’aprenentatge-
servei i que s’emmarca dintre d’una Economia Social
Solidària ja que potencia el reciclatge i recuperació
de productes infan�ls de 0 a 5/6 anys.

Consisteix en el reciclatge de roba, joguines i
complements infan�ls, que desprès de rentar,
planxar, e�quetar... s’ofereixen al públic per a ser
reu�litzades a un cost mòdic.

El projecte s’ha desenvolupat en dos entorns:

• Una aula taller de reciclatge a la seu de
l’en�tat, c/ República 39:

Horaris: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 10 a
13h

Grups de 6 par�cipants.

Nº par�cipants: 12 (5 homes i 7 dones).

• El “Punt Solidari”, espai comercial, ubicat al c/
Alemaya 8.

El treball al punt solidari es realitza per parelles més
1 educador/a.

Horaris: Ma�ns de dilluns a divendres de 10 a
13:30h.
Tardes: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:30 a
19:30h.

Nº par�cipants ma�ns: 12 (5 homes i 7 dones)

Nº par�cipants tardes: 10 (4 homes i 7 dones)

Valoració

• El 100% de les persones par�cipants es
mostren molt sa�sfetes amb el treball que
desenvolupen dins del projecte.

• Els clients del punt de venda augmenten
gradualment.

• Els clients valoren i agraeixen l'esforç que els
par�cipants realitzen.

• El 80 % dels productes que arriben són
reu�litzats.
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5.- Projecte Esqueix Treball amb suport a l’empresa
ordinària

Formació laboral

Per tal de garan�r la seguretat de tots els par�cipants,
les formacions s’han realitzat en format mixt (classes
presencials/telemà�ques) fins al maig del 2021. A
par�r d’aquesta data s’ha re-emprés la formació
presencial fins al desembre.

Horaris: Dilluns, dimarts i dijous – Es mantenen dos
torns d’entrades

Hi ha dos grups de com a màxim 10 persones.

Resultats 2021 Esqueix

• Nº total de par�cipants : 48 par�cipants (25
homes i 23 dones)

• Nº persones en formació i en procés de recerca de
feina: 24 par�cipants (13 homes i 11 dones)

• Nº persones contractades a l’empresa ordinària:
24 par�cipants (12 homes i 12 dones)

• Nº persones que s’han trobat en situació d’ERTO
(provocat per la COVID19):
12 par�cipants (9 homes i 3 dones).

A finals de l’any 2021 totes les persones que estàven
en situació d’ERTO ja es troben reincorporades en el
seu lloc de feina excepte 1 persona (1 home).

• Convenis de pràc�ques: 17 (8 homes i 9 dones)

• Contractes nous : 3 (1 home i 2 dones)

• Renovacions de contractes: 3 (1 home i 2 dones)

• Nº d’empreses contactades: 35

• % d’empreses que han respost posi�vament: 85%

El dia 23 de novembre 2021, es va realizar la
Jornada “EMPRESA AMB VÀLUA 2021” a l’Auditori
de Fira Sabadell conjuntament amb VÀLUA, la
plataforma del Tercer Sector Social de Sabadell.
Aquest jornada va representar un acte de
reconeixement públic a empreses a qui s’atorga
aquest dis�n�u, pel seu suport i implicació amb les
en�tats que formem part de Vàlua.

Per part d’Andi Sabadell, es vàren reconèixer 15
empreses.
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6- Memòria formació con�nua i altres
seguiments

Aquesta formació s’ha ofert, de forma opta�va,
a les persones par�cipants del servei d’inserció
laboral que estan treballant. Aquesta formació
els pot ser ú�l tant per poder mantenir les
competències ja adquirides, com per aprendre
nous coneixements que els facili�n el màxim
desenvolupament en relació a la seva vida
adulta quo�diana i social.

En aquestes sessions es realitza:

• Temes treballats són sumament variats i es
decideixen en funció de les necessitats de
cada grup i les seves demandes

• Tutories Grupals: es tracten temes que els
mateixos par�cipants plantegen, com
ac�tuds i hàbits a la feina, resolució de
situacions de conflicte en l’entorn laboral,
bon ús del mòbil

• Es�mulació cogni�va i NEURONUP

• Tallers Específics: Igualtat de gènere,
Covid19, Què vol dir viure de forma
independent?, Sensibilització
mediambiental, maltractament animal.

De gener- juny 2021, degut a les mesures de
mesures d’higiene i protecció pel COVID19, la
formació con�nua es realitza en format virtual a
través de la plataforma ZOOM.

Horaris: Dilluns ó dimecres tarda-16:30 a 18h

Han par�cipat d’ aquesta formació en format
virtual 17 persones (10 homes i 7 dones).

Formació ERTOS

També s’ha ofert formació ERTOS, de forma
opta�va, als treballadors/es en ac�u (que es
trobessin en situació d’ERTO o situacions
similars).

• De setembre a desembre 2021

S’ha realitzat de forma presencial i s’ha treballat
en base a un projecte que cadascú ha escollit.

Horari: Dimecres -10:30 a 12:30h

Nº par�cipants: 6 persones (4 homes i 2 dones).

• A par�r del setembre del 2021, la formació
con�nua es realitza de forma presencial.

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

Han par�cipat d’aquesta formació presencial 15
persones (9 homes i 6 dones).

Han par�cipat, a més, en l”Es�mulació cogni�va” i
NEURONUP 6 persones (2 homes i 4 dones).



------------ 26 -----------

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,
millorin la seva autonomia i alguns 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.

1)Projecte Joves i Amics

Durant el curs 2020-21, el projecte de Joves i amics
ha estat format per un total d'uns 16 par�cipants
dels quals 8 són homes i 8 són dones. També hi han
par�cipat 2 tècnics/es (1 dones i 1 home) i i dos
voluntàries, i, per tant, hem �ngut un total de 20
par�cipants, A par�r de setembre, al millorar la
situació de Covid19, s’hi han incorporat 10
persones més.

A conseqüència de la Covid19, de gener a juny
s’han realitzat les sessions per zoom. Un dissabte
al mes de 16 a 17.30 de la tarda, es trobaven els
par�cipants i un dels dos tècnics per a dur a terme
la sessió mensual amb l’objec�u d’evitar el
desvinculament amb el projecte per part dels
par�cipants i, a més, gaudir tots plegats compar�nt
una bona estona realitzant formació online de
manera amena però molt profitosa.

Al millorar la situació de la pandèmia es va
realitzar una sessió ma�nal presencial al juny, i
després de l’es�u, fins acabar el curs, es va realitzar
una trobada de cap de setmana presencial a la casa
de colònies Can Rabassa.

2)Projecte Pis Pont i pis Camí

A conseqüència de la situació Covid, es va deixar
l’an�ga casa que teníem per a realitzar els
projectes.

Iniciem l’any de gener a juny cercant un pis a
prop de l’en�tat per a reac�var els projectes. Es
troba un pis que compleix tots els requisits
necessaris per a dur a terme els projectes:

Quatre habitacions, cuina elèctrica, radiadors,
aire, que es�gui en bon estat, dos banys, a prop
de l’en�tat, etc. La tasca que quedava pendent
per poder iniciar el projecte al setembre era
preparar-lo i netejar-lo. De juny a juliol es fa
crida a les famílies per netejar, per moblar, recull
de roba (llençols, baixeres, cor�nes), utensilis
cuina, etc. I així entre tots van preparar l’espai
on més endavant conviurien.

Al setembre s’inicien els projectes Pis pont i Pis
camí. A Pis pont tenim dos grups, un grup de 4
par�cipants ( 3 nois i 1 noia), el segon grup
estava format per 3 par�cipants (2 nois i 1 noia).
Es realitzen estades de caps de setmana, una
estada al mes per grup. L’educador és el mateix
pels dos grups, de manera que entre un grup i
un altre hi ha un cap de setmana lliure entre
mig. L’horari de l’estada és des de les 18 de la
tarda de divendres fins el diumenge a les 18.
Durant el cap de setmana es realitzen tasques
(compres, ges�ó diners, neteja de la llar, lleure,
etc.)
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Al projecte Pis camí hi ha un grup de 4 par�cipants (3
nois i 1 noia). S’inicia els diumenges a les 18.30 de la
tarda fins el divendres pel ma�. Hi ha dos educadors,
un que hi va els dilluns i dimarts i l’altre que hi va els
dimecres i dijous. Des de les 18 de la tarda fins a les
22 de la nit, l’estada és setmanal de diumenge a
divendres des de primers d’octubre fins a mig
desembre. Tant en un projecte com a l’altre, els tres
primers mesos han estat d’adaptació.

3) 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.

Aquest any s’han seguit amb els protocols de
prevenció Covid19 per les persones acollides al
“Programa de suport a l’autonomia a la pròpia Llar”
que es varen crear el passat juny a conseqüència de
la pandèmia, per garan�r el projecte.

Durant tot el 2021 no ha hagut incidents ni malal�es.

4) Grup d’autogestors d’ANDI “CARAI” i Grup
de Pre-autogestors

Aquest grup funciona des del 2012, està format
per 10 persones que 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.

El 2018 es va crear el grup de preautogestors
en el qual par�cipen 7 persones, 3 noies i 4
nois,

Tot i que els dos grups fan trobades per separat,
tots han realitzat les mateixes accions.

Durant el 2021 s’han trobat en alguns moments
amb més impacte de Covid via zoom,
especialment els primers mesos de l’any i
posteriorment les trobades quinzenals han estat
presencials.
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Les accions realitzades enguany van estar:

• Dia de la síndrome de Down 21 de març. Visionat del documental Down n’hi do i posterior debat. Aquest
acte es va realitzar via zoom.

• Dia 3 de juliol, festa d’es�u d’Andi. Es van encarregar de les presentacions i organització del berenar.

• Vacances d’es�u. Van organitzar 6 dies de vacances a Roses de l’1 al 6 d’agost.

• Trobada de Down Catalunya. Es va realitzar de manera presencial el dia 16 de maig

• Paradetes de productes artesanals el 13 i 17 de desembre a favor de la Marató.

• Art i quinto el dia 18 de desembre. Varen fer de lloros.

5) VolA (Voluntaris d’Andi)

EL grup VolA s’ha vist afectat per la pandèmia ja que han hagut de deixar d’anar a fer voluntariat a les
residències i també s’han reduït els par�cipants sense discapacitat.

Al tenir poques accions de voluntariat , es va optar de fer trobades on-line per poder oferir alguns tallers
relacionats amb la tasca del voluntari i mantenir el contacte amb el grup.

Enguany han fet tasques de voluntariat 8 persones i 1 referent.

5 intervencions directes variades; St Jordi, Dia del voluntariat de Decahtlon, Festa d’es�u d’Andi, Video de som
capaços, Festa de Som Capaços, Paradetes per la Marató de TV3, Festa d’Art i Quinto d’Andi (per zoom).

1 única intervenció directa a una residencia d’avis, passejant els interns per l’exterior

Així mateix es varen fer 5 sessions forma�ves sobre voluntariat per zoom
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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:

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. Les sessions presencials es varen reprendre a l’abril del 2021, però amb una
baixar par�cipació degut a la por d’algunes famílies. Vàrem poder preparar la mostra de fi de curs que es
va veure a la festa d’es�u el dia 3 de juliol.

Ac�vitats
ar�s�ques,
espor�ves
i forma�ves
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-Batuka

Aquest grup es va aturar per causa de la pandemia
i va reiniciar els assatjos a l’octubre del 2021.

Varen par�cipar en l’acte d’’encesa de l’arbre de
les capacitats.

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

Par�cipen d’aquesta ac�vitat 6 persones.

-Música

Ac�vitat individualitzada o en pe�t grup per
afavorir 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, tot i que fins a l’abril les ac�vitats espor�ves
es van fer via zoom, De moment han deixat de
par�cipar a 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.

-Sor�da setmanal espor�va.

El dimecres al ma� s’ofereix als par�cipants
d’Inserció i Xics una sor�da ma�nal espor�va.
Aquesta ac�vitat, al ser d’exterior s’ha man�ngut
durant tot l’any.

Han par�cipat 8 persones.

Ac�vitats forma�ves

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

-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: 6 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 persones.
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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
sobre la discapacitat intel·lectual. El RELATA s’ofereix a les escoles de Sabadell mitjançant el programa
municipal de “Ciutat i Escola”. Aquest any 2021 no hem reprès el concurs de contes, impar�m només els
tallers i deixem en mans de l’escola la possibilitat de fer ells el concurs literari.

Aquest any s’han fet 12 tallers en 5 escoles diferents per alumnes de cicle mitjà i cicle superior

Altres
projectes
i actes

de difusió

NOM ESCOLA DATA CURS
ESCOLAR

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Escola Mas Boadella 19/01/2021 3r primària 18

Escola Mas Boadella 19/01/2021 3r primària 18

Escola Mas Boadella 20/01/2021 3r primària 18

Andreu Castells 2/03/2021 3r primària 17

Andreu Castells 3/03/2021 3r primària 16

Andreu Castells 3/03/2021 3r primària 17

Joanot Alisanda 9/11/2021 4t primària 25

Joanot Alisanda 9/11/2021 4t primària 25

Col·legi Servator 30/11/2021 3r primària 27

Col·legi Servator 30/11/2021 4t primària 27

Jaume Viladoms 14/12/2021 5è primària 26

Jaume Viladoms 14/12/2021 6è primària 26
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La valoració que s’ha fet dels tallers des dels centre educa�us ha resultat molt posi�va. En el gràfic
queden registrades les valoracions ob�ngudes en cada ítem segons un breu qües�onari que es passava al
docent responsable de l’aula on s’havien impar�t els tallers . Hi ha una unanimitat total en puntuar al
màxim cada ítem.



Impactes en mitjans

Ràdio 4

TV 6

Diaris i webs 22

2 butlle�ns mensuals
5 newsle�ers

4 convocatòries i notes
de premsa

17 no�cies web
Difusions

2 butlle�ns mensuals
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Comunicació
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Xarxes socials

Youtube 2021 GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Vídeos 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 11 17
Likes 0 0 0 0 8 1 0 0 1 10 20
Suscriptors 52 52 52 52 52 52 53 54 54 54 54 56
Reproduccions 146 100 94 243 300 120 125 39 55 70 113 495 1900

Facebook 2021 GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Publicacions 16 12 20 20 20 19 20 15 22 28 24 23 239
Likes 324 146 379 314 367 363 318 212 499 488 398 378 4186
Seguidors 2545 2572 2568 2555 2559 2556 2556 2558 2559 2560 2567 2565
Impressions 13400 6351 2749 6197 8279 7698 8092 4576 10076 8384 8878 9065 93745

Twitter 2021 GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Publicacions 14 11 17 19 22 19 19 11 19 22 21 23 217
Likes 51 55 73 53 70 65 80 50 77 91 82 97 844
Seguidors 808 812 818 823 830 831 838 839 845 850 851 858
Impressions 4700 5200 11200 6030 4985 2564 5915 2704 4700 2688 3326 2933 56945
Retweets 10 10 19 9 11 3 2 12 11 10 12 14 123

Instagram 2021 GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Publicacions 16 12 20 17 21 20 21 10 19 20 21 22 171
Likes 528 447 834 735 780 822 994 531 608 962 903 1043 9187
Seguidors 603 669 691 709 718 748 760 775 786 796
Impressions 8362 6954 12368 10740 12440 10780 7406 7320 9281 9539 6855 7493 109538
Històries 4 1 49 1 12 1 68
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Recursos

Recursos humans

PERSONAL CONTRACTAT
Montserrat Baldebey, administració, comptabilitat i ges�ó econòmica.

IrenaG. Filipova, serveis generals.

Francisco Garcia, serveis generals.

Anna Ibernon, tècnica de projectes, subvencions i alfabe�tzació

informà�ca

Marius Peralta, pedagog. Director tècnic, des del juny del 2021
Olga Pont, psicòloga. Coordinadora de l’àrea de famílies, atenció
psicològica a joves
i famílies i suport escolar, formació enhabilitats sòcio-emocionals .
Rosa Solà, pedagoga. Coordinadora de l’àrea d’inserció laboral, suport
a la inserció

i encarregadade 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
Maria Gras, psicóloga. Formadora per a la inserció laboral,
alfabe�tzacióinformà�ca. Preparadora laboral, suport a la formació per
la inserció laboral

Gemma Alandi, Psicóloga. Educadora del Punt Solidari

Laura Adame, educadora social. Coordinadora de lleure des de
setembre 2019, Suport i coordinació de les ac�vitats ar�s�ques.
Educadora i responsable del

projecte Xic x Xics,

GemmaParellada, integradora social. CoordinadoradeVidaIndependentsi 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.

Joan Vinuesa, psicòleg. Educador al pis pont i pis camí i referent de
lleure.
Aida Quesada: Educadora, educadora de Vida Independent a la nostra
llar

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

Maria Mendez: referent de lleure i coordinadora de lleure a par�r de
l’octubre

MariaMendez, logopeda. Logopèdia

Rafael Ribas, expressiómusical i ritmes .

Maria Gras, especialista en educació �sica i entrenadors de bàsquet
inclusiu i

referent de lleure..

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 17
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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COMPTE DE RESULTATS
2021

DESPESES INGRESSOS SALDO

Lloguers dels habitatges 11.900,70 11.900,70

Renting fotocopiadora 738,00 738,00

Reparacions i conservació 1.857,47 1.857,47
Serveis professionals

independents 19.586,62 19.586,62

Assegurances 1.614,41 1.614,41

Serveis bancàris diversos 1.587,60 1.587,60

Subministraments 6.241,93 6.241,93

Despeses de serveis 35.916,91 35.916,91

Altres Tributs 148,70 148,70

Sous i salaris 285.368,94 285.368,94

Seguretat social a càrrec de
l'empresa 73.867,34 73.867,34

Altres despeses socials 1.126,31 1.126,31

Amortització de l'immobilitzat 6.469,77 6.469,77

Aportacions de soci 18.819,06 18.819,06

Quotes de serveis 85.947,30 85.947,30

Promocions per a la captació
de recursos 8.205,77 8.205,77

Ingressos de patrocinadors i
col·laboradors 21.371,57 21.371,57

Ingressos per subvencions
d'administracions públiques 240.201,04 240.201,04

Ingressos per subvencions
d'empreses i institucions 8.983,00 8.983,00

Ingressos - Conveni Suport
a la Pròpia Llar 24.000,00 24.000,00

Donacions 40.411,82 40.411,82

Ingressos per serveis
diversos 548,00 548,00

TOTAL 446.424,70 448.487,56 -2.062,86

Recursos econòmics
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Recursos econòmics
Ingressos

Els recursos econòmics del 2021, que ens han permès mantenir els serveis i les ac�vitats que realitza
l’en�tat, han estat de 448.487,56€.

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 113.520,13 €, que
correspon al 25.31 % dels ingressos.

• Fons públics

Els fons públics són els provinents de les ins�tucions i organismes públics com: la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sabadell, l’Ajuntament de Barberà del Vallès i 4 aportacions de la
Generalitat mitjançant Down Catalunya.

El total d’ingressos provinents de fons públics ha estat de 264.201,04 €, que correspon al 58,92% 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, la Fundación Once, a més de diferents
donacions

El total d’ingressos provinents de fons privats ha estat de 70.766,39€, que correspon al 15,78 % del total dels
ingressos.aquest fet ha influït en la disminució dels ingressos propis, com es pot observar en el quadre.
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Comparatiu Ingresos i despeses del 2020 i el 2021

Despeses

Les despeses les podríem distribuir resumidament en:

• Despeses de personal, que corresponen a sous, seguretat socials i personal extern: 370.859,19 €

• Despeses de serveis: Productes imprescindibles per ges�onar els serveis: pis, local, dietes de transport,
despeses de material... : 60.529,31 €

• Despeses d’administració i ges�ó: 15.036,20 €
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Amb el
suport de:

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

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

Personal contractat

Dolors Pallàs Crespo
Presidenta

Rosa Mª Marín Cañada
Vocal

Lídia Sabaté Pes
Vocal

Noemí Albareda Benasco
Vocal

Conrad Botargues Jara
Vocal

Antonio Pous Julió
Vocal

Ana Florez Cárcaba
Tresorera

Jordi Núñez Mediero
Secretari

Antònia Fernández Mar�n
Vice-presidenta

Signen els membres de la Junta direc�va


