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Presentació

Avui tinc l’honor de fer la presentació d’aquest “Atendis al Dia”,
una presentació amb regust de comiat. Després d’un llarg
recorregut al costat d’Atendis com a membre del seu Patronat,
em fa il·lusió fer aquesta humil aportació per compartir amb
vosaltres la meva gran estima i admiració per la tasca que s’hi
realitza. Una tasca plena de complexitats i impossible de definir
amb poques paraules; cada somriure, cada gest, cada mirada,
cada silenci, cada mot..., vesteixen el veritable significat del seu
dia a dia.
Aquest informatiu és una magnífic espai que ens permetrà
endinsar-nos a l’activitat realitzada al llarg del primer semestre
del 2018. A l’apartat “A FONS” entrarem de ple en el cor del
centre Aral. A la secció “FINESTRA OBERTA” veurem les
imatges amb les notícies destacades dels actes i de les activitats
amb la participació de les persones usuàries i que han tingut
rellevància a nivell comunitari. Trobarem un “RECULL
D’ACTIVITATS” amb fotografies dels usuaris i de les usuàries
prenent part en esdeveniments de l’entitat i d’altres, externes.

Agenda
17 / 09 / 2018

Acte presentació

APROPA CULTURA

15 / 10 / 2018

Inici Venta Loteria
i Panera Solidària

19 / 10 / 2018

2n. Sopar Solidari
Club Tennis Sabadell

Destacar en aquestes seccions la realització del 1r. Torneig de
Pàdel Solidari, l’increment en qualitat i quantitat de les visites i
sortides extraordinàries i una nova edició de les Colònies.
Per últim, l’apartat “COL·LABORACIONS i INVERSIONS” ens
facilitarà una relació dels suports rebuts per entitats, institucions
i empreses i que han permès l’execució de part dels projectes
del Pla d’Inversions, en els que destaca principalment la nova
cuina de la Llar-Residència Jacquard.
Aquesta pinzellada informativa reflexa la complexitat d’Atendis,
no solament des del punt de vista assistencial, sinó també des
del punt de vista organitzatiu i executiu. Mirant enrere, des de la
perspectiva que em donen els anys dedicats des del Patronat,
sé que som on som gràcies a processos de canvi inimaginables
que sens dubte han enfortit l’entitat. El que em sembla més
increïble, però, és com s’ha mantingut l’essència de “com s’han
de fer les coses”. Penso que és una organització plena de vida i
de vides, sòlidament assentada en la seva llarga trajectòria i
orgullosa de ser com és. Una entitat que ha sabut atraure uns
equips de professionals que, des d’un respecte exquisit al que
es fa, busquen constantment la millora.
Montse Torras Mañà

Vicepresidenta Patronat Atendis (2008-2018)
Sòcia de l’APDP des de 2001

04 / 11 / 2018

12è Torneig de Tennis Adaptat
Club Terrassa Hockey

29 / 11 / 2018

Conferència SIL Taina
Inserció Laboral - Casal Pere Quart

30 / 11 / 2018

Acte Dia de la Discapacitat - Teatre Principal

Del 01 / 12 / 2018 al 03 / 12 / 2018
Actes i activitats - SOM CAPAÇOS
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A fons

PROCEDÈNCIA
14

CENTRE ARAL
Sis anys fent camí...

El centre ARAL va obrir el 2011, any en que s’inaugura l’edifici de La
Carena. Al treballar conjuntament amb Generalitat en el projecte de
construcció d’un nou edifici a Sabadell per a l’atenció de persones
amb Discapacitat Intel·lectual i necessitat de suport generalitzat, es
va posar de manifest la forta necessitat de crear places d’acolliment
residencial per persones amb Discapacitat Intel·lectual i trastorns de
conducta greus o problemes de salut mental associats, amb
necessitat de suport extens. Així, es va modificar el projecte inicial
incorporant els espais necessaris i independents per tal que ARAL
fos una realitat.
A Maig de 2011 es va iniciar el treball per part de l’equip tècnic amb
la finalitat d’elaborar el Projecte Tècnic del Servei. Es van visitar
diferents serveis (Els Comtals - AMPANS, Bellissens – GRUP PERE
MATA i Santa Llúcia – SANT JOAN DE DEU Almacelles) i es va
intercanviar informació amb d’altres (Canigó – FUNDACIÓ
CATALÒNIA); es van iniciar contactes amb CAP de la zona Pla de
Barris; es va consultar documentació, normatives, etc; i es va
elaborar el Projecte Inicial que s’ha anat ajustant amb l’experiència i
treball segons les necessitats reals de les persones ateses en el
servei.
En el Projecte Tècnic es té en compte la concreció necessària per tal
de garantir la qualitat, la dignitat, la privadesa i els espais
indispensables per a les persones ateses.
L’objectiu prioritari del servei s’orienta a potenciar el
desenvolupament autònom de les aptituds bàsiques funcionals
i de la vida diària, prestant especial atenció al tractament dels
trastorns de conducta, amb una atenció tant dels aspectes
emocionals de la persona com de la seva integració i
normalització comunitària.
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El Servei s’inicia el 14 de novembre de 2011 amb la incorporació
progressiva de les persones usuàries, fins a la total ocupació de les
30 places de servei l’1 d’octubre de 2012.
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De 2011 a 2017 hi ha hagut 2 baixes - una per motius familiars i
l’altra per apropament a família - que s’han cobert sense dificultat
degut a la gran demanda existent de recursos especialitzats per
aquesta tipologia de persones.
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SEXE

PERSONES ATESES
ARAL atén a 30 persones amb discapacitat intel·lectual lleugera o
moderada, amb trastorns de conducta i/o trastorns mentals
associats, que poden presentar nivells de conducta adaptativa
heterogenis. Pel nivell d’autonomia i de conducta adaptativa
precisen, majoritàriament, de suport limitat en totes les activitats de
la vida diària, però degut als trastorns mentals i/o de comportament
la necessitat de suport global és més elevada, requerint tots suport
extens en les diferents àrees d’intervenció.

È

ID

SD

RE

A

I
NC

1

S
IC

37%

63%

El 56’6% de les persones ateses són tutelades per familiars i el
43’3% per Fundacions Tutelars, tot i que la majoria continuen
mantenint contacte amb les seves famílies.
El servei atén a persones de Sabadell i comarca, però es manté alta
variabilitat en les localitats de referència de les persones ateses.
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2. Equip de 5 professionals d’atenció nocturna, amb presència
diària de 2 professionals, amb torns de 10 hores/dia, 365 dies/any.

PERSONA TUTORA / REFERENT
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EQUIP TÈCNIC:
Atenció a la salut (infermeria, metge generalista, psiquiatra),
psicòleg, treballadora social i direcció tècnica.
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A més, es compta amb els suports de professionals d’atenció
indirecta – Administració, RRHH, Serveis generals – Cuina – Neteja
– Bugaderia.
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Després d’aquests 6 anys, el 51% dels professionals d’atenció
directa són els mateixos. Hi ha hagut canvis en l’equip d’atenció a la
salut (infermeria i psiquiatra) i els més nombrosos han estat en
auxiliars tècnics educatius de torn diürn (majoritàriament personal
de jornada parcial per promoció de vacants interna, promocions
externes,...).
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LOCALITAT PERSONES VINCULADES
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Durant els 6 anys de camí s’han anat ajustant les intervencions
i actuacions a les necessitats de suport individualitzades de les
persones ateses.
L’actuació està orientada a oferir els suports necessaris per tal
que la qualitat de vida de la persona usuària sigui la més òptima
possible, així com a oferir les eines necessàries als seus familiars/tutors, per preservar vincles i fomentar la seva participació.

EQUIP HUMÀ
L’equip de professionals d’atenció directa el formen:
AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS:
1. Equip de 24 professionals d’atenció diürna, amb presència
diària de 6 professionals matí/tarda, amb torns de 7 hores/dia,
365 dies/any.
L’agrupació bàsica-grup referent de la persona usuària, s’organitza
per unitats de convivència, mentre que l’agrupació en el programa
d’activitats ocupacionals i d’oci/lleure s’estructura en espais
d’aula/taller o externs, en funció dels interessos, preferències i les
característiques de l’usuari: actitud, mobilitat, cognició. Sovint
aquestes característiques no són definitòries ni excloents, podent
participar en diversitat d’activitats que afavoreixin el seu benestar i
desenvolupament.

PRIORITAT: treball de cohesió d’equip, creixement professional, formació, estructuració de reunions sistemàtiques i establiment de procediments/protocols i bones pràctiques, que ens
donen recursos per treballar en la millora continua per l’atenció
integral a les persones ateses.

ATENCIÓ INTEGRAL
Aral ofereix una atenció integral orientada a desenvolupar,
mantenir, incrementar o optimitzar el funcionament independent de la persona en: hàbits d’autonomia personal, desenvolupament psicomotriu, emocional, socialització, comunicació,
teràpia ocupacional i foment de l’oci i del lleure.
La intervenció es planifica de forma individualitzada, per ajustar-se a
les necessitats de cada persona i planificar els suports necessaris.
El Programa d’Activitats Ocupacionals contempla les diferents
tipologies segons entorns d’intervenció (llar, ocupacional/taller,
comunitat) i selecciona aquelles que afavoreixen l’assoliment dels
objectius de la persona. S’estableixen diferents tipologies
d’activitats segons la dinàmica d’intervenció per entorn.
El Programa d’Activitats Ocupacionals s’organitza en base a
l’apropament a la realitat de l’usuari a través d’una planificació
centrada en la persona, amb els següents objectius:
• Proporcionar oportunitats i experiències per optimitzar el
desenvolupament personal mitjançant la realització d’activitats
significatives que esdevinguin un mitjà de relació i
comunicació, i amb les quals la persona pugui gaudir.
• Promoure la convivència amb valors, habilitats socials i
comunicació empàtica.
• Oferir un ventall de possibilitats on la persona pugui escollir
diferents opcions segons les seves preferències.
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ÀREA SOCIAL
VIDA COMUNITÀRIA
I LLEURE
Entorn comunitari
Fomentar la integració social
i la participació comunitària,
així com enriquir la pròpia
comunitat des de
l’oportunitat de la convivència
i la diversitat.

ÀREA FUNCIONAL
Entorn llar
Possibilitar el màxim nivell
d’autonomia personal i
participació en les activitats
de la vida diària i en la llar.

ÀREA OCUPACIONAL

Activitats i
serveis que
s’ofereixen
ÀREA CONDUCTUAL
Identificar les habilitats i les necessitats, per determinar objectius
dirigits a la millora de la qualitat de
vida, benestar emocional, físic i
material, desenvolupament personal, relacions interpersonals, inclusió
social, autodeterminació i drets.

ÀREA SALUT
Garantir l’atenció sanitària necessària
per promoure la salut integral de la
persona: nivell físic/funcional, cognitiu, psicoafectiu i relacional.

Entorn taller
Proporcionar oportunitats i
experiències per optimitzar el
desenvolupament personal
mitjançant la realització
d’activitat significatives.
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A continuació es detallen les activitats que s’ofereixen actualment que s’han anat creant, modificant i adaptant al llarg del temps.

ÀREA SOCIAL

ÀREA OCUPACIONAL

Activitats socials internes
• Actuacions pròpies
• Animacions externes a centre
• Celebració d’esdeveniments
• Festes tradicionals
• Cinefòrum
• Temps lliure
• Concursos/competicions: bingo, karaoke,
videoconsola, maquillatge Halloween, torneig jocs
de taula

Cognitiva
• Estimulació cognitiva
• Informàtica
• Literari
• Notícies
• Lectoescriptura
• Activitats calendari "Bon dia"
• Revista

Activitats socials externes
• Festes de la comunitat
• Visites culturals - Apropa cultura i altres.
• Sortides en transport de l’entitat, públic...
• Excursions
• Senderisme
• Colònies
Integració i participació
• Ús establiments: cinema, piscina , biblioteca,
comerços, cafeteries, restaurants, Club de Tennis,
espais recreatius...
• Activitats esportives federades a ACELL:
bàsquet, futbol, tennis taula
• Oci inclusiu: discoteca, karaoke,..Activitats
organitzades per Saräu i Ludàlia.
• Recollida de taps
• Protectora d’animals. Programa mans i potes.
• Intercanvi amb altres centres de l’entitat
• Visita a altres centres

ÀREA FUNCIONAL

Activitats Vida Diària (AVD)
• Alimentació
• Cura de si mateix
Tasques domèstiques
• Alimentació: parar taula, cuina,
equips de cambrers...
• Neteja i ordre
• Rober
• Bugaderia
Oci a la llar: jocs de taula, joc lliure
dinamitzat, t.v., escoltar música,
conversa, jardineria, esport: bàsquet,
córrer, taula d’exercicis...

Senso- Motriu
• Activitat física: gym, psicomotricitat, jocs
motrius.
• Senderisme
• Aquagym
• Mandales
• Jardineria i hort
• Cuina: pa de pessic, entrepans, panellets,
tortell, mona,...
• Blisters
• Manipulats
• Relaxació i massatges
• Estimulació sensorial
• Jocs d'aigua
• Jocs populars
• Manteniment
Emocional/ Creativa
Expressió Plàstica
• Decoració
• Reciclatge
• Pintura
• Labors
• Fotografía: col.laboració NosWhyNot
• Audiovisual
• Creatiu
Expressió Corporal
• Teatre
• Música i Ball
• Imatge personal
Expressió verbal
• Grup de sobretaula
• Assemblea de centre i d’unitats
de convivència
• Conversa

ÀREA SALUT

Mesures terapèutiques
individualitzades
• Psiquiatria
• Metge generalista
• Infermeria
Pla de cures d’infermeria
Foment d’hàbits saludables
Grups d’educació per la salut

ÀREA CONDUCTUAL
Atenció individualitzada
Grups de suport
psicològic/emocional
• Habilitats socials
• Autocontrol i regulació dels
problemes de conducta
Pla de suport conductual
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Coneixem...

DULCE RUIZ
i JORDI GIMENO

Dulce Ruiz és una professional amb més de 30 anys d’experiència que actualment treballa al centre Aral i que n’és la
treballadora més antiga. Abans de l’entrada en funcionament
del centre havia desenvolupat la seva trajectòria laboral al
centre Arimon.
En Jordi Gimeno és una de les persones que resideix al
centre Aral des de la seva posada en funcionament l’any
2011.
En aquesta ocasió en Jordi i la Dulce faran a la vegada de
periodistes i d’entrevistats!
Tots dos estan emocionats per ser protagonistes d’aquest
número de l’Atendis al dia i amb ganes de poder estar junts
fent-se preguntes mútuament.
En Jordi ens confessa que està nerviós, però a la vegada molt
content.

D: Bona tarda Jordi. Ja fa quasi 7 anys que vius a Aral. T’agrada viure
a aquí?
J: El dia 29 de desembre vaig entrar al centre Aral. Ja fa gairebé 7
anys.
La Dulce comenta que en Jordi té una memòria boníssima.
J: Estic encantat de viure aquí, fins que em mori. Abans de venir
aquí, he estat en moltes residències, però aquesta és la que
m’agrada més. Fem moltes coses, hi ha piscina, té solàrium, totes
les sortides que fem i sobretot, la informàtica.
Una altra cosa que m’agrada molt és la intimitat. Quan vaig estar a
l’hospital no en tenia d’intimitat i quan vaig estar a altres centres,
tampoc.
J: Hola Dulce. Ja fa molt temps que treballes a Atendis... I fa més de
30 anys. A quin centre treballaves? Era diferent al centre d’ara?
D: Jordi, jo ja fa més de 30 anys que treballo aquí, a Atendis. Abans
treballava al centre Arimon i si, era bastant diferent, perquè les
persones del centre tenien necessitats diferents a les que teniu
vosaltres.
Vaig entrar al centre Arimon, que ara és el centre Bauma, fent les
pràctiques dels estudis que cursava de Jardí d’Infància. Em va
agradar molt poder fer les pràctiques amb persones amb necessitats
especials.
Motius personals em van fer plantejar i finalment decidir un canvi de
centre.
El canvi a Aral no ha estat fàcil. Ens hem hagut d’adaptar tots i totes.
Hi ha dies molt bons i dies no tan bons, però en general estic molt
satisfeta del canvi, m’agrada molt estar aquí amb vosaltres i ara ja
no canviaria.

En general estic molt contenta! Ho estic ara i ho estava llavors.
D: Què acostumes a fer en el teu dia a dia Jordi? Des de que et
lleves, què fas?
J: Em llevo, em dutxo, em vesteixo i m’ajuden a fer el llit. A vegades
el faig sol i a vegades m’ajuden. Després m’ajuden a afaitar-me.
Començo sol i després m’ho repassen. Em rento les dents,
esmorzem i em prenc la medicació.
Fins a les 10:30h tinc temps per a escoltar música al MP3 o jugar a
la videoconsola.
Després anem als tallers. Alguns m’agraden i d’altres no tant; de
vegades m’avorreixo i m’adormo...
La Dulce li demana que sigui sincer i que expliqui la veritat
sobre els tallers. S’acostuma a respectar les preferències de
les persones usuàries en relació a la participació dels tallers.
En Jordi respon que li encanta la informàtica. És el taller que
més li agrada amb diferència. I també ens diu que gaudeix
molt amb la música.
J: Saps què? Jo he sigut Disc-Jockey!
A més de la música, el que més m’agrada és el bàsquet i el futbol.
Fa poc vam anar al Torneig de Bàsquet a on hi havia la discoteca
Scorpia... A Igualada... I em va agradar moltíssim.
D: Segueix explicant-nos el teu dia a dia.
J: Fins a les 12:30h seguim amb els tallers i després anem a buscar
el dinar. El menjar està boníssim. El menjar està de conya! Menys
l’amanida, perquè no m’agrada. Però es menja molt bé, a mi
m’agrada.
Després de dinar torno amb el MP3 i a vegades m’adormo al sofà
escoltant música.
De 15:00h a 17:15h tornem a fer tallers i després berenem. Buah...
el berenar està boníssim, també.
A més, hi ha un berenar especial un cop al mes on hi ha
magdalenes, croissants, fruita, xocolata, etc.
La Dulce apunta que creu que es fa l’últim diumenge de cada mes.
J: Acabat el berenar tenim altres tallers i després anem a sopar.
Quan hem acabat de sopar, si vull puc tornar a escoltar música amb
el MP3. La televisió no m’agrada. Només miro fútbol si juga el Barça,
sóc molt culé.
Després ens anem a dormir. I diu la Dulce que ronco...
(Tots dos es posen a riure).
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Finalment, en Jordi ens explica que encara li agrada més el
Pica-Pica, però que va lligat a si ha treballat durant la
setmana. Amb el cap baix confessa que està poc actiu a
molts dels tallers i que per a aquesta raó hi ha moltes
setmanes que no en pot gaudir.
J: Dulce, ara estàs a torn de nit i et veiem menys. T’agrada treballar
de nit?
D: Ni millor ni pitjor. Per qüestions personals necessitava tornar al
torn de nit. M’agrada molt treballar de dia i estar amb vosaltres, però
també m’agrada la dinàmica de la nit; si alguna persona no pot
dormir pots parlar amb ell o ella; les persones que es lleven a fumar,
etc.
En Jordi li pregunta què fan al llarg de tota la nit.
D: A les 21h van a les habitacions a llegir, escoltar música, o el que
vulguin. En ocasions especials de partits de fútbol, es poden quedar
fins més tard. En arribar preparem tots els aparells de comunicació i
comencem a fer ronda per a les habitacions fins les 23h, moment en
que tothom ha de posar-se a dormir.
Tot i que hi ha rondes específiques cada 2 hores, realment no parem
en tota la nit i sempre estem en moviment.
Som 2 persones en aquest torn.
J: Què feu a les nits durant les hores que hi sou? Jugueu a cartes?
O què feu? Dormiu?
D: No, no. A cartes no juguem i tampoc dormim. Venim a treballar.
S’ha de preparar tota la medicació, s’han de llegir tots els informes
de traspàs i preparar els documents, repostar material i productes
sanitaris i d’higiene, així com les begudes corresponents, canviar
llençols si és necessari, endrecem i preparem tots els tallers i les
sales pel dia següent.
Quan treballava en torn diürn feia les tasques habituals del lloc de
treball i els tallers que tenia assignats: jardineria, hort, música-ball i
decoració. I també, els ensenyava a ballar sevillanes.
J: I tu Dulce? T’agrada treballar aquí? I t’agrada treballar amb els
companys i companyes que tens?
D: Si! M’agrada molt treballar aquí! Les diferències que poden sortir
en el dia a dia es parlen i es solventen sempre. Penso que som un
grup molt ben avingut.
Amb els nois i noies hi ha dies de tot. Sincerament, hi ha dies que ho
he passat molt i molt bé perquè teniu expressions i reaccions
divertides i excepcionals. També hi ha hagut dies més durs, sempre
relacionats amb la convivència.
J: Dulce. Havies pensat que treballaries a un centre com aquest?
D: No, mai a la vida hagués pensat que treballaria en un centre amb
persones com vosaltres. Jo estava estudiant per treballar en llar
d’infants convencionals. Des de RAMAR on estudiava ens van oferir
fer les pràctiques al centre Arimon.
Recordo el moment en que vaig entrar per primera vegada al
centre... Vaig pensar que no podria aguantar un dia sencer... I quan
vaig sortir, vaig tenir claríssim que era al que em volia dedicar. Que

volia fer aquesta feina! A l’entrar vaig pensar no i al sortir vaig dir-me,
és lo teu!
Tenia 18 anys.
Ens agradaria que poguéssiu destacar un valor, una emoció,
una paraula, un sentiment que descrigui com us sentiu i què
us aporta Atendis i el centre a la vostra vida.
J: Mira, jo estic molt content aquí! Tot molt bé! No és com estava en
altres llocs. Aquí em sento com a casa.
D: Un repte, tot un aprenentatge. De Bauma a Aral ha estat un repte
nou positiu i passat aquests anys puc assegurar que he tingut
moments molt bons.
M’han fet créixer com a persona, m’han donat valors i molta
satisfacció perquè els podem ajudar quan ho necessiten.
Per acabar, podríeu explicar-nos un moment concret que
recordeu amb especial afecte.
D: Quan vàrem celebrar els 5 anys d’Aral. Vam fer una gran festa i
vam estar tots junts. Va ser molt bonic! Ho vam passar genial!
En Jordi apunta que van demanar 36 pizzes.
J: Totes les sortides m’encanten! Sobretot els campionats esportius
als que participem. I quan vaig anar al Mini estadi i vaig conèixer en
Gerard Piqué va ser emocionant!
D: Quan pensava en l’entrevista i en tot el temps que porto a
l’entitat, vaig recordar un moment molt especial amb una usuària
que ja ens ha deixat.
Segurament aquell dia jo no estava molt animada i ella ho devia
notar... Em va dir que anés cap on estava ella, em va preguntar
“¿Que te pasa?” i em va fer una abraçada que recordaré tota la vida.
Ho recordo perquè el que vull dir és que les persones que són a
Atendis ens donen molt, moltíssim. Nosaltres els donem, però ells i
elles a nosaltres més!

Dulce Martínez, al centre Arimon
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Finestra Oberta
CLOENDA GIRA
“MANS DE COLORS”
El 14 de juny, a l’escola Jesús Salvador, va finalitzar participació
d’Atendis en el Programa Ciutat i Escola de l’Ajuntament de
Sabadell del curs 2017-2018 amb la representació de l’obra
“Mans de Colors”. Aquesta és la segona vegada en la que
l’entitat hi participa.
Un projecte en el que enguany es vol AGRAÏR a totes les
persones que han fet possible novament, l’èxit de l’espectacle
MANS de COLORS:
• En Jose, qui ens subministra, prepara i trasllada si cal,
tot el material necessari.
• A l’equip de la bugaderia: Mati, Isabel, Paqui i Toñi,
que cusen i renten les robes i samarretes de la
Companyia perquè estiguin sempre a punt.
• A les professionals del centre Bauma i persones
ateses del centre Aral, que han col·laborat en la
confecció de les mans de colors que s’han obsequiat
als quasi bé 800 nens i nenes assistents als
espectacles.
• A la Companyia de Teatre Pengi'm Penja'm
(voluntàries i professionals) per a mantenir la il·lusió a
cada funció, com si fos cada cop, el primer cop.
• A les escoles municipals de Sabadell que ens han
convidat: Mare del Diví Pastor, Escola Joan Maragall,
Espronceda, Escola Tarrés Sabadell, Torreguitard,
Escola Joan Montllor, Arraona, Cifuentes, Escola La
Roureda, St. Julià i Jesús Salvador.
• Al programa de l’Ajuntament de Sabadell Ciutat i
Escola, per fer-nos partícips de nou del projecte i per
tornar a comptar amb nosaltres per als propers
períodes.
• Al Restaurant Can Roqueta, que ens ha facilitat la
celebració del dinar de cloenda i ens fa sentir gent del
barri.
• I a l’Anna Santaulària, per creure en el projecte i
gestionar l’accés a recursos materials i humans per
poder-lo realitzar.
Desitgem seguir omplint les Escoles amb més Mans de colors el
proper curs!

Obra de teatre Mans de Colors

JORNADA
RECOLLIDA DE TAPS
Amb més de 20.000 quilos de taps de plàstic recollits en els 4
anys que fa que el projecte funciona i superats els més de 30
punts de recollida, enguany es va dur a terme per primera
vegada una jornada centrada en la recollida. L’objectiu principal
de la jornada era apropar l’activitat a alumnes de les escoles de
Sabadell per poder treballar per la conscienciació pel medi
ambient i la sensibilització cap al col·lectiu de persones amb
discapacitat.
L’Institut Ramar i l’Escola General de Catalunya van ser alguns
dels establiments formatius que es van sumar a la iniciativa, així
com persones particulars que s’havien assabentat que havíem
ubicat un l’estand per a aquell dia, situat a la porxada de la
Biblioteca Vapor Badia.
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TORNEIG DE PÀDEL
Amb el suport del Club Tennis Sabadell, Atendis va organitzar el 1r. torneig de pàdel solidari. 48 participants van fer possible dur a
terme un nou esdeveniment que es va realitzar a les instal·lacions del Club sabadellenc, qui molt amablement ens va cedir espais i
materials, oferint tota la col·laboració amb la logística tècnica perquè tot anés sobre rodes.
Una fita esportiva i solidària que va aplegar al llarg d’un matí a esportistes, amics i amigues, familiars i persones ateses vinculades a
l’entitat.
Els recursos obtinguts es destinaran a fer bossa per tal de fer possible una nova sala de confort al centre Casal Can Rull.

TORNEIG DE FUTBOL SALA
El Servei d'Inserció Laboral d’Atendis va organitzar el 2n Torneig
Sols Taina de futbol sala inclusiu i va aconseguir una gran participació de jugadors i públic.
El que té més mèrit i un dels aspectes a destacar de la trobada
que fa sentir més orgull, és el fet que ells mateixos s'autogestionen. A més, de poder-se considerar el primer club esportiu del
territori gestionat íntegrament per a persones amb discapacitat
intel·lectual.
Els jugadors del F.C. Taina Team van ser els absoluts responsables d'organitzar la totalitat de la festa de l'esport que va reunir
els equips esportius de la Fundació Fupar i de l’Associació
Acidh.
La iniciativa compta amb el suport de l'Associació de Veterans
del F.C. Barcelona, que participen de manera activa en partits
d'exhibició amb els joves talents, permetent així, donar més
visibilitat al col·lectiu.
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Col·laboracions / Inversions
1r. semestre 2018

FSC Inserta, a través de la licitació de concurs
públic, ha concedit 18.600€ per al curs formatiu de
Taller d’habilitats ocupacionals en tasques de
manipulats” i que han realitzat 14 persones entre 18
i 30 anys.

El projecte “La Bona Cuina” per renovar totalment la cuina de la
Llar-Residència Jacquard ja és una realitat gràcies al suport de
l’empresa Leroy Merlin i a la col·laboració rebuda del Sopar Solidari
del Vapor Llonch i l’Atendis Gresca 2017.

6.000€ pel projecte “Ens Renovem” gràcies als
ACE Solidaris del Barcelona Open Banc Sabadell 66º Trofeu Comte de Godó, on Atendis ha estat una
de les 4 entitats gardonades.

Visita a Leroy Merlin - Agraïment de les persones usuàries

L’Obra Social “La Caixa”, ha recolzat el projecte
d’equipament tècnic anual de l’entitat “Ens Renovem” per valor de 10.000€, permetent així, renovar
material que ha quedat obsolet o adquirir-ne de
nou.

El Retorn Social de La Crida per Sabadell i gràcies
al suport rebut per la població, ens ha brindat
suport econòmic per valor de 920€ per poder
adquirir una grua elevadora pel centre Casal Can
Rull, dins el projecte “Ens Renovem”.

Nova Cuina Llar-Residència Jacquard

Recull
d’activitats

Festa Primavera - Casal Can Rull

Colònies 2018

Festa Major - Bauma

Us desitgem un

Sortida a Can Roure

BON ESTIU!

Sant Joan - Aral

L’Atendis

viatger!

Si marxes de viatge o fas una activitat fora del centre, emporta’t un
Atendis al dia i fes-te una foto!

27/06/2018

La Bassa
25/05/2018

ll
CES Sabade

Parc Vallès

Bauma

03/07/2018

Bauma

Bauma

Les millors sortiran en el pròxim número. Envia’ns-la per Mail: atendis@atendis.cat
FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS
Av. Can Roqueta, 1E · 08202 SABADELL
Tel. 93 717 10 02

www.atendis.cat
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