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Presentació
Els presentem una nova edició de l’Atendis al dia, butlletí informatiu
semestral que pretén ser un altaveu de la institució i permetre
conèixer amb més profunditat a les persones que en formen part i
les activitats que s’hi desenvolupen, així com un canal d’apropament a la discapacitat intel·lectual en general.
En aquesta edició a l’apartat a fons ens centrem en el VOLUNTARIAT
motor bàsic del tercer sector. La majoria d’entitats i APDP-ATENDIS
n’és un exemple, deuen a la solidaritat de persones que dediquen el
seu temps, recursos i coneixement de forma altruista tant la seva
creació com la seva progressió i continuïtat al llarg dels anys.
Juntes, Patronats, socis-col·laboradors, voluntariat periòdic
associat a activitats o projectes, voluntariat puntual associat a actes
concrets... A l’article citem alguns del projectes/activitats on el
voluntariat té un paper important, però a la vegada en trobaran
altres exemples a La Finestra Oberta on fem revisada dels esdeve-
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niments o projectes de participació comunitària tals com Atendis
Gresca, Sopar Solidari, Mosaicos de Sonidos o Mans de Colors que no
s’explicarien sense el component de solidaritat-voluntariat.
A l’apartat Coneixem a... entranyable entrevista a Agustí Gascó,
esportista que acaba de guanyar un campionat Español d’Hoquei
adaptat i que tenim la sort de tenir-lo ben a prop, com a resident del
centre Casal Can Rull de l’entitat.
A l’apartat final, resum visual d’algunes activitats destacades del
semestre i de suports rebuts.
Els convido a llegir-lo, compartir-lo i a fer especial atenció a l’agenda
del proper semestre, invitant-los a acompanyar-nos a les activitats i
actes proposats.
Per part nostra continuem amb esforç i compromís. S’ho mereixen!
Montse Estrada
Gerent ATENDIS-APDP
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Informes referents al Tercer Sector Social com el Panoràmic, l’Anuari
d’ocupació, i el Baròmetre fan palesa la importància de la
col·laboració i implicació del voluntariat en els projectes socials.
A Catalunya, en aquests moments, hi ha més de 350.000 persones
que, voluntàriament i de manera completament altruista, dediquen
els seus coneixements, els seus esforços, les seves hores... a fer un
acompanyament personalitzat de qualitat, a estar al costat de les
persones més vulnerables, a motivar i estimular des del dia a dia, a
potenciar les capacitats de persones amb discapacitats... sempre de
manera coordinada i formant equip amb els professionals
remunerats de les entitats.
Mils d’hores de dedicació diàries arreu del territori, realitzant
tasques que se sumen al treball diari que realitzen els i les
professionals de les entitats. Per tant, són persones actives que
contribueixen decisivament a fer realitat una societat més
cohesionada, més activa i més compromesa.
Atendis, gràcies a més de 50 persones voluntàries implicades
incrementa notablement la riquesa de les activitats que es duen a
terme habitualment.

ARAL
FOTÒGRAF
Nos, Why Not? és una associació sense ànim de lucre que té per
objectiu la inclusió a través de la fotografia. Ja han establert el
projecte a comunitats autònomes com A Coruña i Madrid i fa més de
tres anys, a Catalunya.
Óscar Espinosa és el fotògraf-voluntari que inicia el projecte al
centre Aral el gener de 2014. Quinzenalment, un grup d’usuaris i
usuàries d’Aral participen de l’activitat.
Els participants gaudeixen d’una gran experiència i aprenen a
mostrar la “realitat” des d’un altre punt de vista.
Els “nostres” fotògrafs s’han implicat en esdeveniments de l’entitat
com l’Atendis Gresca, el Premi a l’Esport, la Celebració del 25è
aniversari del SIL Taina o la roda de premsa de la Panera Solidària.
La seva creativitat els permet ser protagonistes de la seva feina i
millorar de ben segur, la seva autoestima.
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LLIGA PROTECTORA D’ANIMALS SABADELL
La lliga Protectora d’animals de Sabadell posa en marxa l’any 2012 el
Programa “Mans i Potes”. Amb aquest programa, es reben visites
mensuals d’alguns dels gossos del refugi acompanyats per
voluntaris i voluntàries. A més de fomentar el respecte i el bon tracte
als animals, ajuda a la socialització i és un moment de diversió, jocs
i carícies per a ambdues parts.
Tanmateix, es participa del Programa Padrins. Un cop al mes usuaris
i usuàries es desplacen fins a la seu de la protectora per dur a
passejar el gos que tenen apadrinat. Cal destacar l’excel·lent atenció
rebuda per part de l’equip de voluntaris i voluntàries que donen
suport i que estan amb els nois i noies en tot moment.
El benefici d’aquesta activitat (teràpia amb animals) tant a nivell
físic com emocional, rau en el vincle establert entre l'animal i la
persona i no es limita a una mera interacció. Això és degut a les
característiques dels gossos i per la seva capacitat de resposta.

continuar aquest treball de col·laboració indefinidament; es sent
satisfet i colpit per la feina feta i els moments de jocs i d’estimulació
sensorial evident que possibilita.
Des de l’inici, la relació amb el Toni ha tingut com a objectiu la creació
de material lúdic i didàctic, adaptat a les capacitats de les persones
usuàries, considerant preferències personals, atenent criteris de
necessitats individuals, sorpresa i diversió.
Habitualment fa servir materials reciclats, com ara fustes, peces de
bicicleta, tubs de goma, etc. També material divers de botigues de
baix cost que ell qualifica adaptant i afegint seguretat en el seu ús.
La dinàmica generalment parteix de membres de l’equip psicopedagògic d’Atendis, que descriuen el tipus d’acció desitjada, adreçada a
determinats objectius personalitzats en algun dels usuaris. De
vegades, i cada cop més freqüentment doncs ja coneix el col·lectiu,
les idees són seves i la sorpresa és per a l’equip, per l’encert del
producte.
A continuació, el Toni fa tot el procés de dissenyar l’objecte, buscar i
trobar els estris necessaris, confeccionar-lo i dur-lo al centre per a la
seva instal·lació.

BAUMA
CREACIÓ DE MATERIAL LÚDIC-DIDÀCTIC

Imatge 1

Des de novembre de 2010 el centre Bauma compta amb la col·laboració d’en Toni Soler, voluntari, professional de manteniment, que va
contactar amb l’entitat a través del Punt de Voluntariat de l’Ajuntament de Sabadell.
Es tracta d’una persona creativa, perfeccionista, compromesa i
generosa, que afegeix valor a les intervencions a través de l’ús que
es fa del material que produeix. La seva aportació és molt apreciada
per part de l’equip de professionals tècnic i d’atenció directa dels
centres de la Fundació (sobretot Bauma i Casal Can Rull). Apreciació
recíproca, doncs ha manifestat reiteradament els seu desig de

Es fa valoració conjunta del material, el modifica, si cal i si no hi ha
cap esmena es deixa provar a l’usuari. Encara que hagi estat fet
pensat en una persona, el seu ús es generalitza posteriorment.
Fins l’actualitat, a Bauma, ha equipat l’espai d’investigació, on es
treballa la motricitat fina, l’experimentació amb l’objecte, el descobriment d’efectes causats per la manipulació específica de les
diferents propostes a través de la pràctica de diverses accions com
ara prémer, obrir, tancar, endollar, agafar, tocar, voltar, cargolar,
enfilar, picar, pinçar, estirar... (a la imatge 1, una mostra del seu
treball més recent). Es continua enriquint el pati sensorial i fa
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materials nous a demanda, com ara jardineres amb palets (a la
imatge 2, en Toni en acció).
Amb la seva participació voluntària, Toni Soler enriqueix i qualifica la
nostra pràctica professional i la vida quotidiana de les persones
usuàries del servei.

IOGA
Imatge 2

CASAL CAN RULL
Des de fa temps el programa anual del Casal inclou diferents
activitats organitzades i dirigides per voluntaris. Fa uns 10 anys que
es va iniciar el camí amb “l’Expliquen històries” proposat i dut a
terme per dues extreballadores jubilades de l’entitat.
Actualment es realitzen tres activitats on col·labora personal
voluntari: “Música en directe” amb el Sr. Alfred, “Taller de cuina” amb
la participació de Marisuca Lozano i l’activitat de “Ioga” que dirigeix
Maite Orús.

TALLER DE CUINA
Fa dos anys que es va iniciar el taller de restauració amb la col·laboració de la Marisuca Lozano, exprofessional de l’entitat. El taller
pretén que els usuaris i les usuàries elaborin àpats senzills, que
preparin el menjador i els estris necessaris per l’elaboració de les
receptes proposades. Amb aquesta activitat es vol aconseguir que
els nois i les noies identifiquen i manipulin els diferents aliments,
aprenguin hàbits saludables d’alimentació i sàpiguen disposar la
sala (menjador) i deixar-la apunt per a menjar.

Des de gener de 2016, la voluntària Maite Orús va proposar adaptar
la pràctica del ioga a les persones usuàries del centre, ja que
algunes de les postures i dels moviments del ioga es poden practicar des del terra i generen respostes positives.
Es realitza una sessió mensual i es dur a terme a la sala multisensorial o al pati exterior, si el temps ho permet. Durant la sessió, les
persones que participen (8/10 usuaris) es situen en cercle i amb
l’ajuda de la música es crea un ambient de confiança i connexió
entre tots que facilita la respiració i relaxació.
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El “ioga adaptat” tracta d'oferir una ajuda física i emocional per
treballar amb les limitacions i accedir a les pròpies habilitats
internes per alliberar la tensió. Les sessions estan enfocades a la
promoció d'aquestes destreses pràctiques centrades al voltant de
les postures físiques i tècniques de respiració i relaxació a través
d'un procés acompanyat i d'un ritme suau.
Des del punt de vista mèdic, es va comprovar que el ioga adaptat
millora la qualitat de la respiració, l'equilibri, la tonicitat muscular,
la percepció espacial, la flexibilitat i la confiança en si mateix, la
qual cosa pot millorar considerablement la qualitat de vida de una
persona amb discapacitat.

SIL TAINA
La Gisela és usuària del centre Taina des de l’any 2015 i actualment
treballa al restaurant McDonald’s de Sant Pau-Riusec (Sabadell).
En el marc de les tutories de seguiment, la Gisela (imatge 3) ens va
exposar que, donat que la seva ocupació és a jornada parcial,
disposava de temps lliure i volia dedicar-ne una part a realitzar
voluntàriament accions al servei de les persones que ho necessiten.
Si a la valoració excel·lent de la seva experiència professional li
sumem que ja havia participat com a voluntària en 2 edicions de
l’Atendis Gresca, conjuntament, es va creure ideal la possibilitat
d’incorporar-se a activitats realitzades des d’algun dels centres.
La responsable de voluntariat de l’entitat i pedagoga del centre
Bauma, la Pepi Benítez, ens va informar de l’activitat “Mans de
colors” (imatge 4) i de la més que probable idoneïtat en relació als
interessos de la Gisela, que s’hi va incorporar el mes de març de
l’any en curs.
Coneixedors tots i totes del projecte, prou conegut per professionals
i amics i amigues d’Atendis, cal destacar la bona valoració que fan la
Gisela i les professionals del centre Bauma dels 3 mesos en què ha
estat participant en aquesta activitat.
Ella, ja està esperant la represa de la gira del grup de teatre Pengi’m
Penja’m.

Imatge 3

Imatge 4

Coneixem...
Agustí Pere
Gascó González
L’Agustí Gascó és una de les
persones usuàries del centre
Casal Can Rull d’Atendis. Té 51
anys i viu a la residència amb
els 40 companys i companyes
des de l’any 2006, encara que
forma part de l’entitat des de
1994, quan entra al servei
d’atenció diürna del mateix
centre.
Té una tetraplegia espàstica, fet que limita la seva mobilitat i el fa
desplaçar-se amb cadira de rodes de manera permanent. És una
persona alegre, que sempre té un somriure apunt i un petó per
donar-te.
Anem a veure’l al Casal Can Rull un dimarts al matí. Ell ja n’està
assabentat que vindran a fer-li una entrevista. Està molt content i es
mostra encuriosit per conèixer les preguntes que se li faran.
Durant l’entrevista ens acompanyen la psicòloga del centre, l’Antònia
Expósito i també la fisioterapeuta, la Montse González. Així doncs,
som tres entrevistadores davant un Agustí que es presenta participatiu i amb moltes ganes d’explicar-nos coses.
Bon dia Agustí, sabem que practiques esport des de fa molt temps.
I voldríem saber quin. Quin esport pràctiques?
Hoquei!

L’Agustí ens diu que juga a hoquei i la Montse i l’Antònia corroboren que és un apassionat de l’esport i concretament d’aquest i
que fa moltíssim temps que el practica.

Som fora el pati exterior del Casal Can Rull i fa un dia esplèndid! Cada
vegada que escolta la paraula hoquei, l’Agustí somriu. I nosaltres
també!
Volem saber més coses i per això li anem fent més preguntes.
Ens interessem per saber quants dies a la setmana entrena i li
preguntem.
L’Agustí respon: “Un. Els dissabtes.”

Entrena els dissabtes a les instal·lacions del club a Barberà del
Vallès. Aprofitem per aclarir si sempre ha estat així. Diu que
abans, fa un any, entrenava dos dies a la setmana; els dissabtes
i els dimecres.
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Mentrestant L’Antònia li pregunta: I no pràctiques cap altre esport?
No fas piscina cada dimecres?
L’Agustí diu: “Si”. Cada dimecres al matí va a la piscina de Barberà.
Com i amb qui va a la piscina és la propera qüestió. Es confirma el
que ja ens havien dit: el recull un taxi a la porta del Casal i el porta fins
a les instal·lacions de la piscina de Barberà a on l’espera la seva
mare.
És increïble el que aquest esport ha fet per l’Agustí i per totes les
persones que formen part de l’entorn de l’hoquei adaptat. Per
aquesta raó trobem imprescindible conèixer des de quan practica
aquest esport.

Fins l’any passat anava a la piscina tots els dimecres i tots els
dissabtes al matí. A més, durant 10 anys aproximadament,
després de la piscina dels dimecres, tenia entrenament amb
l’equip d’hoquei. Cada setmana tenia entrenament.
Ara també sabem que fa més de 10 anys que hi juga regularment.

Li preguntem si juga en algun equip concret. I quin és el nom de
l’equip.
Tot i que no li és senzill dir-nos el nom complert de l’equip d’hoquei,
l’Agustí aconsegueix dir-ho amb orgull: “Equip Hoquei SRE ADB
Barberà del Valles”.
Així mateix, ens interessa saber si l’equip on juga sempre ha estat
el mateix. La resposta és clarament afirmativa. ”Si”. L’Agustí diu que
li agrada molt jugar en aquest equip al que és lleial i ens assegura
que està en plena forma física.
I quants jugadors/es sou? “Som molts! 4 jugadors i jo!”
Entre bromes, somriures i mirades còmplices amb la Montse
González, li demanem si sap dir-nos qui és el porter. La seva cara
s’il·lumina, encara somriu més i queda clar que la pregunta li ha
despertat una sensació d’eufòria.
La resposta és immediata: “El porter sóc jo!”
Realment al seu equip hi ha tres porters. L’Antònia i la Montse ens
expliquen que els porters es tornen en intervals de 10 minuts.
Els equips de d'hoquei adaptat estan formats per quatre jugadors de
camp i un porter i els temps de joc es distribueix en dos temps de 20
minuts cadascun amb un descans de 10 minuts entre ells.
Com ho fas?
Ens contesta que juga “amb cadira, cadira elèctrica”.

atendis
ALDIA
I Agustí, quantes cadires tens? 3!

Ens expliquen que una de les cadires és per a jugar a hoquei, (la
“Porsche” segons anomena la Montse González); l’altre és la que
té al centre i que és nova (l’Agustí la identifica com la “Tot
Terreny”); i la tercera és la que té per anar a casa seva, ja que
cap de les altres dues entra a dins l’ascensor.

La “fisio” del Casal i d’Aplec ens diu que li preguntem per la Susanna. L’Agustí ens diu: “No. Ja no.” Sap mantenir la nostra intriga, fins
que finalment, ens comenta que manté una relació molt especial
amb la Cristina. Ens diu: “Juguem junts”. És morena i té el cabell llis.
La Cristina és l’actual presidenta de l’associació d’hoquei adaptat de
Barberà del Vallès i també n’és jugadora. Està vinculada a aquest
equip des de fa 10 anys.

Tots els jugadors i jugadores d’hoquei adaptat van amb cadira de
rodes elèctrica i duen incorporat un pom que els dóna el control dels
moviments per poder-se moure ràpidament.

Els equips d’Hoquei adaptat són mixtes; hi juguen homes i dones
indistintament.

Habitualment duen l’estic/pal enganxat a la mateixa cadira de rodes,
tot i que aquells/es jugadors/es amb possibilitats, el poden dur
agafat amb la mà.
Li preguntem a l’Agustí, com ho porta ell, i ens confirma que ell porta
l’estic enganxat a la cadira, i no perd la oportunitat per dir-nos que
a més a més és un excel·lent porter i que para molts gols!
Parlem dels èxits aconseguits, aquells que aquest esport li ha donat
la oportunitat de fer també seus.....
Fa ben poc que l’equip de Barberà del Vallès ha guanyat un
campionat estatal. L’Equip s’ha proclamat Campió d’Espanya.”
El Campionat d’Espanya es va jugar a València. L’Agustí ens confirma que així va ser. I clar, la següent consulta era per esbrinar amb
qui hi havia anat i si hi havia anat amb cotxe, avió, autobús o
tren... La resposta és ràpida: “Amb el Lorenzo. En tren.”
L’Hoquei ha donat a l’Agustí la oportunitat de viatjar amb avió,
autobús, autocar, tren, cotxe particular, etc.

Seguim comentant i fent preguntes. Parlem entre nosaltres i ens
sorgeix la propera qüestió. Qui els entrena? Com es diu l’entrenador? Ens contesta que el seu entrenador es diu “Antonio”. “Sempre el
mateix”.
Tan l’entrenador d’hoquei com el monitor de natació fa molt de temps
que són els mateixos.
Seguint amb la mateixa línia, ens interessem pel vestuari de
l’equip. I li consultem si disposen d’equipament per a jugar. És a
dir, samarreta, pantalons, números identificatius, etc.
La contesta és aquesta: “Si! De color blau i verd.”
Com s’ha comentat, l’hoquei és una important via de socialització.
I volem saber què fan amb els companys o companyes d’equip i
les seves famílies quan els partits són pel matí. L’Agustí diu que
després de jugar fan “l’aperitiu” amb refrescs. I si van a dinar,
després hi ha cava. Confessa que el cava l’hi agrada molt.
Van a dinar, a berenar, a ballar, a fer un gelat, i els dies de festa
grossa i a fer vermuts.

Agustí, com vas als entrenaments? Ens explica que el recull un taxi
a la porta del Casal.

Una part molt important d’aquest esport és la socialització entre
tots els integrants de l’equip i també dels equips.
Li preguntem a l’Agustí que ens expliqui alguna cosa més sobre les
activitats que fan i si hi ha algú especial en aquest entorn. (L’Agustí
no para de riure).

Els pares de l’Agustí han procurat sempre portar-lo i mantenir les
activitats que a ell sempre li han agradat i motivat. Actualment, un
taxi el ve a buscar cada dimecres al Casal per dur-lo a piscina.
La seva mare acostuma a ser la persona que el porta els dissabtes als entrenaments, ja que viuen a Barberà i hi poden anar
fàcilment.
Ens explica que la mare s’encarrega també de portar-lo als
partits, que en el cas de l’ d’hoquei adaptat tenen una freqüència
quinzenal.
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Just després de parlar una mica sobre la seva mare, volem seguir
amb més preguntes i veiem que ens vol dir alguna altra cosa. La
seva mare no és la única persona que l’acompanya als partits. I
va algú més. “L’Anna”. La Sra. Anna és una amiga/coneguda que el
porta als partits si la família no el pot dur i té un vehicle adaptat.

fora de l'entorn familiar. Amb esports d'aquest tipus també es
potencia el treball en equip, s'adquireixen noves habilitats organitzatives, es potencia el sentit de la responsabilitat i es promou la
convivència fora de l'entorn familiar, el que per a les persones
discapacitades es tradueix en una major autonomia.

Habitualment, es juguen partits cada 15 dies, indiferentment, a
Barberà i per tot Catalunya.
En aquests moments, la lliga i els campionats han acabat i no es
torna a jugar fins el mes de setembre. L’Agustí afirma: “Si. Ja s’ha
acabat. Ara vacances.”

L’entrevista ha estat traduïda al català.

Companys i companyes i professionals del centre han anat a
veure a l’Agustí en vàries ocasions i acostumen a dur pancartes
que han fet ells mateixos per animar l’equip.

Entre riures, bromes, mirades i una vegada fora nervis, ens fem una
forta abraçada i uns quants petons amb l’Agustí i li hem agraït que
hagi volgut ser el protagonista de l’apartat “Coneixem...” de l’edició
d’aquest Atendis al dia.
L’esport adaptat és, avui dia, bastant desconegut en la nostra
societat, però la realitat és que l’esport és molt beneficiós per a
tothom, gent amb discapacitat o sense. És per això que des de les
diferents federacions, organismes i entitats es vol donar a conèixer
l’esport adaptat i sensibilitzar a la gent sobre aquest col·lectiu.
Poden practicar-lo homes i dones amb discapacitats severes, com
malalties neuromusculars, paràlisi cerebral hemiplegia, tetraplegia
o espina bífida i altres patologies com poliomielitis, independentment de la seva edat. De fet, l'hoquei per a discapacitats va arribar a
Espanya a principis dels anys noranta de la mà de ASEM- Associació
Espanyola de Malalties Musculars. Al ser un esport d'equip fa que
l'hoquei adaptat requereixi entrenaments periòdics i coordinació
entre els membres del grup, permetent que es reforcin les relacions
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Finestra Oberta
Atendis Gresca - 5ª Edició
Cursa/Caminada, Gran Cagada i Espectacle
I ja són cinc els anys que des de l’entitat es celebra la particular
Festa Major d’Atendis.
Èxit en tots els sentits i sobretot gràcies al suport i col·laboració de
totes les persones que d'una manera o altra n’han formar part.
Novament, bon nivell de participació a la Cursa/caminada i gran
expectació amb la Gran Cagada amb 1.261 parcel·les venudes. A
més, la implicació dels centres amb les actuacions realitzades pels
usuaris i usuàries de l’entitat pren més força any rere any.
L’edició va permetre recaptar 5.500€, rècord absolut de captació de
totes les edicions i que acosta l’objectiu de dur a terme la renovació
de la cuina de la Llar-Residència Jacquard.
El punt final el va posar l’homenatge a la Dra. Joaquima Júdez que
des de l’Ajuntament es va voler dur a terme per agrair-li els anys de
dedicació al col·lectiu de les persones amb discapacitat.

Sopar Solidari - 1ª Edició
Dijous 15 de juny, els i les alumnes de l’Escola d’Hosteleria Vapor
Llonch de l’Ajuntament de Sabadell van ser els encarregats d’organitzar el 1r. Sopar Solidari d’Atendis. Una vetllada molt agradable
envoltats d’amics i amigues de l’entitat.
L‘alumnat dels Programes de Formació i Inserció (PFI) que es
realitzen al Centre de Formació Cal Molins va preparar i servir el
sopar i col·laborar en fer possible la vetllada presentada per l’actriu
sabadellenca, Marta Tricuera.

Més de 150 persones assistents al sopar i 60 fent aportacions a fila
zero, han fet possible l’èxit indubtable de l’esdeveniment.
Els 4.150€ recaptats es destinaran íntegrament a la renovació de la
cuina de la Llar-Residència Jacquard.
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Mosaico de Sonidos
A través de Dincat vam conèixer el Projecte MOSAICO amb l’objectiu
d’apropar la música i compartir experiències amb persones amb
discapacitat intel·lectual implicant a 14 orquestres i més de 1000
músics.
L’Orquestra Simfònica del Vallès va formar part del projecte oferint
l’experiència a 4 entitats de Sabadell: Andi Down, CIPO, Xalest i
Atendis.
Representant a l’entitat hi van participar quatre usuaris del Centre
Bauma: en Jose Antonio, l’Eli, en Marcos i la Iolanda.
Els protagonistes dels concerts de Piano de Chopin i la interpretació
de la peça la "Flor més gran del món" van culminar així amb el
projecte de col·laboració i acostament a la música al col·lectiu de
persones amb discapacitat intel·lectual amb les representacions al
Teatre La Faràndula de Sabadell i al Palau de la Música de Barcelona.

Cloenda Gira “Mans de Colors”
El 8 de juny, a l’escola Can Deu, va finalitzar el primer període de
participació en el Programa Ciutat i Escola de l’Ajuntament de
Sabadell, del curs 2016-2017 amb la representació de l’obra “Mans
de Colors”.
Un projecte “rodó” per tots els aspectes que contempla, per totes les
persones que hi participen i per tots els objectius que s’assoleixen
(individuals, socials i de participació global).
La Companyia s’ha fet visible a través de 5 usuaris actors, 3 auxiliars
tècnics educatius, voluntaris i amb la imprescindible i intensa
col·laboració d’altres professionals de l’entitat.
El programa “Ciutat i Escola” ha facilitat el coneixement de la proposta a tota la comunitat escolar de Sabadell (931 nens i nenes, de 13
escoles), i als centres educatius, que han valorat l’activitat artística
i de relació i han rebut al grup de teatre com a autèntics professionals.

Reportatge de Jacquard al
Diari de Sabadell
En el marc de la celebració de la 5ª Edició de l’Atendis Gresca i
valorant que el recursos de l’acte es destinaven a la llar-residència
Jacquard, el Diari de Sabadell va dedicar portada i dues pàgines
senceres a donar a conèixer el centre de l’entitat i les persones que
hi conviuen.
Amb l’objectiu de projectar la tasca que es dur a terme des del
servei, es va comunicar principalment la intenció de proporcionar
un entorn el més semblant possible a la llar familiar oferint els
suports necessaris per garantir i millorar la seva qualitat de vida.
Així doncs, el reportatge pretenia difondre la feina realitzada per
Atendis i fer visible la necessitat de reforma de la cuina de la llar, que
promou activament la independència, fomenta la convivència, la
integració en un grup i la companyonia.
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La Fundació Antoni Serra Santamans ens ha
concedit una ajuda de 10.000€ pel projecte
“Tots a l’aigua: per a l’adquisició de dues
camilles i una cadira de dutxa”, millorant
així, l’equipament tècnic dels centres.
FSC Inserta, a través de dues licitacions de
concurs públic, ens ha concedit les quantitats de 11.400 € i 18.000€ per a la realització d’un curs d’Expert en Neteja i un curs de
Peó Manipulatiu respectivament, al SIL
Taina.

FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS
Av. Can Roqueta, 1E · 08202 SABADELL
Tel. 93 717 10 02

www.atendis.cat

Fi Curs - Tennis SBD- Jacquard

Fi Curs Ten

nis SBD - Ja

cquard

dó - AralGodó - Aral
Torneig GoTorneig

L’Obra Social “La Caixa”, ha recolzat dos projectes
presentats per l’entitat. D’una banda, per la renovació de maquinària de la bugaderia per valor de
6.104€ i de l’altra, una ajuda de 1.872€ destinada a
la renovació d’equipament informàtic del Servei
d’Inserció Laboral Taina.
La Fundació Roviralta ens ha brindat suport econòmic per valor de 2.500€ per dur a terme el projecte
“Ens Renovem” destinat a la renovació de l’equipament tècnic pels centres de l’entitat.
La Diputació de Barcelona ens ha atorgat una
subvenció per un import de 6.298,95€ per tal de
poder mantenir el 4t tècnic d’inserció laboral al
centre Taina.
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