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Salutació
Benvolguts i benvolgudes,

A Astrid-21 continuem avançant per acompanyar a les persones que
atenem a fer camí, elles són el nostre motor.
Felicitem especialment als components del servei de Teràpia Ocupacional,
perquè aquest any han celebrat la 10a edició del calendari Solidari,
elaborat amb els seus treballs de dibuix i pintura. Així com als participants
de les diferents Càpsules Formatives, que com és habitual, un any més
han participat al concurs literari i de fotografia organitzat pels Amics de la
UNESCO, essent alguns d’ells seleccionats i premiats.
Tanmateix, enguany també hem pogut gaudir de les tradicionals
i sempre sorprenents actuacions dels Grups de Dansa i Teatre
d’Astrid-21, així com del projecte amb el que vàrem participar com
entitat al Temps de Flors i de l’experiència del grup de joves que va
participar, a l’equip de la Lliga Genuine del Girona FC, obtenint molts
bons resultats, agrair també al grup d’Autogestors d’Astrid-21 la seva
col·laboració en l’organització de tallers divertits i originals, per les festes
d´Estiu i de Nadal de l’entitat.
Finalment fer menció a l’esforç diari que fan tots els participants dels
serveis d’Astrid-21 per seguir avançant en els diferents àmbits de les
seves vides, en els que d’una manera o altra deixen petjada. Cada
dibuix, cada actuació, cada feina aconseguida, cada curs finalitzat, cada
pràctica, cada gest, per simple i senzill que sembli, no ho és. És fruit, en
primer lloc del seu esforç i d’un treball continuat, planificat i estudiat dels
professionals que els han ajudat a descobrir coses noves d’ells mateixos
i del seu entorn.
I en segon lloc, de la família, que a part d´intentar anar en consonància
amb els educadors, tenim un paper molt important: valorar i gratificar
als nostres fills, filles, germans, germanes, nebots, nebodes... tots
ells han de ser sabedors i sabedores, de que algú a l’altre costat està
esperant que millorin, que participin, que guanyin, perquè amb la nostra
presència i mostrant-los el nostre entusiasme i agraïment cap a la feina
que han fet els donem ànims a continuar i tot el seu esforç pren sentit.

Pilar Albareda

Presidenta
Fundació Astrid-21
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La Fundació
Qui som

Missió

Valors

La Fundació Astrid-21 va ser
constituïda el 18 de febrer de 1989
com Associació i el 14 de setembre
de 1992 esdevenia Fundació. Som
una entitat privada sense ànim de
lucre, d’iniciativa social, integrada per
un Patronat, un Equip Executiu i un
Equip de Professionals.

Garantir la qualitat de vida de les
persones amb Síndrome de Down
i/o Discapacitat intel·lectual, a través
de diversos serveis, pensats per
poder donar resposta a les diferents
necessitats i demandes d’aquestes
persones al llarg del seu cicle vital,
afavorint així la seva plena inclusió i
participació a la societat.

Respecte
Considerem a les persones amb
Discapacitat Intel·lectual com a
ciutadans de ple dret.
Innovació
Potenciar noves metodologies
que permetin desenvolupar nous
programes adaptats a les necessitats
de les persones ateses.
Eficiència
Aprofitar la nostra experiència
professional en el sector per
aconseguir el màxim rendiment amb
els recursos adequats.
Treball en equip
Disposem del personal qualificat,
amb ètica professional i amb la
formació adequada per a potenciar
un sistema participatiu en la presa
de decisions i que promogui el
treball coordinat amb altres entitats
o agents socials.
Qualitat
Complir les normatives vigents
d’aplicació i consolidació del sistema
de qualitat segons la norma ISO 9001
per tal de garantir la qualitat
del funcionament de l’entitat i la
satisfacció de les persones ateses i
de les seves famílies.
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Organigrama

Consell assessor

PATRONAT

Presidenta Pilar Albareda

Una estructura personalitzada
per optimitzar al màxim el nostre
potencial

COMISSIÓ EXECUTIVA

Comissions externes
Grup de familiars

DIRECCIÓ

Sandra Fernández

DEPARTAMENT
TÈCNIC
Àrea
formació
Judith Mezcua

Àrea laboral
i prospecció
Lídia Moreno

Àrea
ocupacional
Judith Mezcua

DEPARTAMENT
QUALITAT
Àrea vida
adulta i
lleure
Lídia Moreno

DEPARTAMENT
ECONÒMIC
Àrea
administració
Hayet Bouniafa
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Àrees d’atenció
Formació

PROGRAMA DE SUPORT A
FAMÍLIES AMB INFANTS
AMB SÍNDROME DE DOWN

Aquest programa dona suport
i recolzament a les famílies
amb infants menors de 5 anys
amb Síndrome de Down oferint
acompanyament en els primers anys
de vida dels nens i nenes. Al 2018
hem donat suport a 7 famílies.

PROGRAMA ESCOLAR

Necessites suport a l’escola?
L’objectiu d’aquest programa és
millorar i potenciar les capacitats
de les persones amb discapacitat
intel·lectual, permetent-los un
desenvolupament més òptim durant
el seu pas per l’escola i l’Institut.

millorar algun aspecte de la seva
tasca educativa envers les persones
amb discapacitat intel·lectual.
Aquest any 2018 hem treballat en
un total de 8 centres educatius de
Girona i comarques.

PFI D’AUXILIAR
ADMINISTRATIU

Vols formar-te en Auxiliar
administratiu?
Durant el curs 2017-18 hem
realitzat un PFI d’auxiliar en activitats
d’oficina i serveis administratius
generals, autoritzat pel Departament
d’Ensenyament i destinat a
joves d’entre 16 i 21 anys amb
discapacitats intel·lectuals.

Al curs 2017-18, hem acompanyat
un total de 16 joves en etapa escolar
durant el seu procés formatiu, a
través de sessions d’autonomia, de
logopèdia i de reforç cognitiu.

Hem preparat un grup de 11 joves
als que hem acompanyat al llarg del
procés formatiu, així com en el seu
primer contacte amb el món laboral.

Oferim orientació i assessorament
als centres educatius que atenen
a algun dels joves que formen part
d’aquest programa, i també a aquells
mestres i educadors que necessiten
del nostre acompanyament per

PROGRAMA INTEGRALS

Programa de formació, recerca de
feina i inserció laboral, destinat a
persones de 16 a 29 anys inscrites a
l’atur com a demandants d’ocupació i
beneficiàries de la garantia juvenil.

L’objectiu principal és que totes
aquestes persones puguin trobar
una feina adequada a les seves
necessitats i preferències. Enguany
s’han atès un total de 19 joves al llarg
de tota la formació, dels quals 6 han
obtingut un contracte laboral a una
empresa del territori.
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CÀPSULES FORMATIVES

Independentment de l’etapa vital
de cada persona, considerem que
la formació és una eina que ens
permet mantenir-nos actius a banda
d’adquirir nous coneixements. Les
càpsules formatives que oferim són
un espai de formació, relació i treball,

que ajuda i acompanya a cada
persona per mantenir activa la seva
ment i per que pugui millorar en els
aspectes que siguin necessaris.
Durant el 2018, hem centrat l’oferta
formativa en 6 càpsules: Llegim i
Escrivim, Fotografia i edició d’imatges,

Economia domèstica, Anglès bàsic,
Relacions afectives i comunicació
i per últim Cultura popular. Hi han
participat un total de 48 persones
amb edats compreses entre els 17 i
els 55 anys.
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Ocupacional
SERVEI DE TERÀPIA
OCUPACIONAL

L’objectiu principal del servei de
teràpia ocupacional és potenciar les
característiques individuals de cada
persona per tal que pugui assolir una
millora en la seva qualitat de vida.
Es realitza un treball personalitzat i
concret.
Enguany hem atès a 24 persones
amb edats compreses entre els
18 i els 55 anys.
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Laboral
SEGUIMENTS
LABORALS

El programa d’Inserció i Seguiments
Laborals acompanya a la persona
amb Síndrome de Down i/o
Discapacitat Intel·lectual durant la
seva integració dins l’àmbit laboral.
Oferim suport a cada persona per
tal que mantingui el seu lloc de
treball amb la màxima autonomia i
estabilitat
Des del Treball amb Suport.
durant l’any 2018, en el servei de
Seguiments Laborals hem atès un
total de 82 persones que estan en
actiu en diverses empreses de les
comarques gironines.

CURS DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL CONNECTA

Aquest és un programa formatiu
teòric i pràctic, que permet a les
persones amb Síndrome de Down i/o
Discapacitat Intel·lectual, afavorir la
seva integració laboral al mercat de
treball ordinari.
Les persones participants en
aquest programa milloren les
seves capacitats, desenvolupen

coneixements i competències
professionals
L’objectiu final sempre és la inserció
sociolaboral de les persones amb
discapacitat intel·lectual a l’empresa.
L’any 2018 des de Connecta s’han
atès un total de 47 persones.

PROGRAMA FORMATIU
INCORPORA D’OPERARI
CARNI

L’objectiu d’aquest curs és oferir
una formació teòrica i pràctica per
tal que els alumnes adquireixin
l’aprenentatge necessari en tasques
de desfer el porc i la formació
específica per poder treballar en
indústria càrnia. Aquest curs està
dirigit a persones del col·lectiu de risc
d’exclusió social, sense discapacitat
intel·lectual.
Un cop finalitzat el curs, l’empresa
contractarà al 60% dels alumnes
aprovats. L’edició d’enguany dels
38 alumnes acreditats, 21 varen
acabar amb un contracte laboral
de 6 mesos de durada, ampliable
a 6 mesos més, per esdevenir
finalment indefinits.

10

CURS PUNT FORMATIU
INCORPORA DE REPOSADOR
DE GRANS SUPERFÍCIES I
MAGATZEMS
És una formació teòrica i pràctica
adaptada a les persones amb
discapacitat intel·lectual. 300
hores de formació per obtenir la
capacitació tècnica i professional de
Reposador/a de Gran Superfícies i
Magatzems, i, assolir l’entrenament
i la millora de les Competències

Transversals de cada persona.
Finalment es realitzen pràctiques a
l’empresa.
L’any 2018 hem format un total de
15 persones, amb edats compreses
entre els 17 i els 35 anys. Totes elles
van acabar el curs satisfactòriament
i diplomades i 5 varen finalitzar-lo
amb un contracte laboral.
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Àrea de vida
adulta i lleure
PIS AMIC

El Pis Amic és un projecte que
promou la convivència entre
persones amb Síndrome de
Down i/o Discapacitat Intel·lectual
i estudiants de la Universitat de
Girona, permetent una integració
plena dels participants a la societat.
Els joves conviuen en un pis situat a
la Residència d’Estudiants
RESA – Montilivi.
Al llarg del 2018 han participat en el
Pis Amic un total de 4 persones.

SUPORT A L’AUTONOMIA
A LA PRÒPIA LLAR

Des de desembre de 2015, un dels
joves que havia passat pel Pis Amic
va decidir emancipar-se de casa
seva i anar a viure sol. A través de
l’equip de professionals de l’entitat,
aquesta persona ha rebut els
suports necessaris en les activitats
d’organització de la vida quotidiana.
Aquesta persona gaudeix d’una vida
autònoma, estable i satisfactòria.
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LLEURE

Des del Programa de Lleure Educatiu
oferim un espai d’oci als joves amb
Síndrome de Down i/o Discapacitat
Intel·lectual amb l’objectiu
d’incrementar la seva qualitat de vida,
oferint diferents activitats lúdiques
a través de les quals potenciem les
relacions interpersonals dels joves i
els hi aportem benestar i satisfacció
a nivell personal i social.
Durant l’any 2018 hem realitzat les
següents activitats:
> Activitats dirigides a fomentar
l’expressió corporal i emocional:
Dansa i Teatre.
> Activitats formatives-educatives:
Informàtica.

> Activitats dirigides a potenciar
l’autonomia i la socialització:
les Colles d’Amics.
> Activitat dirigides a fomentar la
promoció de la salut: Cuina, Bàsquet,
Piscina.

Durant el 2018 des del Servei d’Atenció
Psicològica hem atès un total de 4
persones i les seves famílies.

Durant 2018 han participat a les
diverses activitats de lleure un
total de 77 persones amb edats
compreses entre els 17 i els 65 anys.

Des de l’any 2011,fem un pas més cap
a l’autorealització i autodeterminació
de les persones amb discapacitat
intel·lectual. El Grup d’Autogestors
d’Astrid-21 s’ha reunit periòdicament
amb l’objectiu de crear el seu propi
espai d’expressió i debat sobre
assumptes que els interessen.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

L’objectiu principal d’aquest servei
és oferir i facilitar un espai d’escolta
i acompanyament en el procés vital
de la persona i a les seves famílies.

AUTOGESTORS

A través del treball realitzat els
participants han tingut l’oportunitat
de dirigir la seva pròpia vida i de
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participar activament en la societat.
Al llarg del 2018 han participat en el
Grup d’Autogestors d’Astrid-21, un
total de 7 persones.

majoritàriament del sector del
comerç i la indústria, però també
estem treballant i obrint nous
camins a altres sectors com el
sanitari, construcció, hostaleria,
oficines i despatxos,...

Durant el 2018 hem visitat
70 empreses de la província de
Girona per a presentar el projecte
de la Fundació i cercar la seva
col·laboració ambconvenis de
pràctiques i/o contractes laborals
per als usuaris de l’entitat.

Hem acompanyat gairebé 30
persones en el seu període de
pràctiques en empreses, aquestes
han estat experiències satisfactòries
tant per als empresaris com per
als/les alumnes, les pràctiques
segueixen essent una eina essencial
en el procés de formació i per a
obrir portes dins el mercat laboral.

El perfil de les empreses
que prospectem i visitem és

Al llarg del 2018 hem inserit al mercat
laboral ordinari 32 persones, totes

PROSPECCIÓ

elles amb contractes de llarga durada
superiors a 6 mesos.
El 88, 32% de totes les
contractacions de persones amb
Discapacitat intel·lectual que s’han
formalitzat al llarg dels gairebé 30
anys de vida d’Astrid-21 han sigut
contractes indefinits i únicament un
11,68% contractes temporals.
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Salut

Des d’aquesta àrea realitzem un
seguiment periòdic per a persones
amb Síndrome de Down, a través
del programa que duu a terme
l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona
i que compta amb l’experiència
i l’inestimable treball del Dr.
Antoni Castro i el seu equip de
professionals.
Al llarg del 2018 s’ha fet un
seguiment actiu i regular a més de
68 persones amb Síndrome de Down
de les comarques Gironines.

Experiències
Experiències

En aquesta entrevista
hem volgut conèixer una
experiència d’inserció
laboral amb èxit. L’Elies
Darkaoui, usuari de la
fundació i treballador
des del 2017 de Tradeinn,
empresa de venta online
de material esportiu, i
la Rocío Viñas, People
Management Departament
de l’empresa, es pregunten
l’un a l’altre algunes de
les seves inquietuds
respecte el procés de la
inserció laboral de l’Elies i
el treball que fan plegats a
l’empresa.

Preguntes de l’Elies
(TREBALLAROR) a la Rocío
(RRHH)
D’on va sorgir la idea de
col·laborar amb la Fundació
Astrid-21?
Estàvem buscant una fundació que
treballés per la inserció laboral
de persones amb discapacitat

intel·lectual per contactar-hi i
incloure persones d’aquest col·lectiu
al nostre equip de professionals,
volíem aconseguir que formessin
part de l’empresa, ja que en aquell
moment era una assignatura
pendent. La Katy, que és de Girona
i es mou molt per aquest entorn
va contactar amb Astrid-21 i allà va
començar tot. D’això farà ara 6 anys.
Quan i com vàreu saber que jo
encaixava a l’empresa i que seria
un més de l’equip?
Quan la Lidia ens va enviar el teu CV
vàrem veure l’experiència que tenies
i que cobries en gran mesura els
nostres requisits, com, per exemple,
ser una persona molt responsable i
amb capacitat organitzativa. Llavors,
quan et vàrem conèixer a l’entrevista
ens va semblar que podries encaixar
perfectament, tant per l’actitud com
per el caràcter que tens.
Vàrem veure de seguida que ets una
persona amb molta iniciativa i que
quan et dèiem “mira això es fa així”
tu venies i ens proposaves altres
maneres de fer-ho. La veritat és que
ja hem implementat algunes de les
teves propostes perquè realment
funcionen.

Abans de conèixer-me, pensaves
que una persona amb certificat
de discapacitat era capaç de
treballar en una empresa
ordinària?
Nosaltres sempre hem cregut que
no és una qüestió de que la persona
tingui discapacitat o no, en un lloc
de treball hi ha diferents tasques i el
que és realment important és que la
persona les pugui fer i que l’actitud
sigui bona. No volem posar la
limitació en la discapacitat a la hora
d’inserir persones a l’empresa.
Què li diries a una altra
empresa per què agafi algú de la
Fundació?
Moltes vegades les empreses ens
centrem en números i ens oblidem
del valor humà que cada persona
aporta a l’empresa, es genera
una influència positiva sobre tots
els treballadors de l’empresa al
veure la diversitat de l’equip sense
fer diferències en l’edat, gènere,
capacitats,...
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Rocío (RRHH) a Elies
(Treballador)
Havies treballat en alguna altra
empresa abans de Tradeinn?
Primer vaig treballar a Chitra
European Furniture i durant un any
hi vag fer tasques d’arxivar, que
tot i que aquí també faig algunes
d’aquestes tasques allà tenien un
sistema diferent, però m’he sabut
adaptar als dos.
També vaig fer un curs de mosso
de magatzem a Astrid-21, però me’n
vaig adonar que aquestes tasques no
m’agradaven tant i li vaig comentar
a la meva educadora i a partir d’aquí
Astrid-21 em va donar la oportunitat
de venir a fer les pràctiques
aquí a Tradeinn, en el sector de
l’administració. I finalment, aquí ja
m’hi vaig quedar!
De totes les tasques que fas,
quina és la que més t’agrada?
El que m’agrada més és estar
a Recursos Humans, perquè hi
faig més tasques d’ordinador,
i m’encanta. Sobretot miro els
fitxatges dels treballadors; fer
que quadrin les hores no és fàcil
però m’agrada les característiques

d’aquesta feina. A vegades t’arriba
algú que diu que ha fitxat dues
vegades al sortir, o hi ha alguna baixa
i ho haig d’encaixar amb la justificació
que em porta el treballador,... aquest
tipus de feines m’agraden molt.
Estar a administració també
m’agrada, hi ha feines d’arxiu i
d’imprimir, però definitivament
m’agraden més les tasques del
departament de RRHH.

Què creus que t’aporta formar
part de Tradeinn?
Sentir-me valorat. Perquè tinc la
sensació que la feina que faig és per
arribar a un lloc, i això em fa sentir
molt valorat i molt content. Quan
vaig entrar a Tradeinn l’acollida va ser
molt bona.
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CONNECTA DES DE LES
DIFERENTS VESSANTS.
Enguany volem parlar
d’una de les nostres
formacions estrella,
el Curs de Formació
Ocupacional Connecta,
una formació que
s’imparteix a la Fundació
que inclou competències
ocupacionals teòricopràctiques.
Ens interessa entendre
quina és la visió i l’impacte
d’aquesta formació des de
la vessant professorat i per
això hem demanat que ens
en doni la seva visió la Lídia
Saavedra, mestra de l’equip
formatiu des del 2014.

Lídia Saavedra
Ens pots explicar molt breument
amb les teves paraules en què
consisteix el curs de Formació
Ocupacional Connecta?

El curs Connecta és un curs adreçat
a les persones amb discapacitat
intel·lectual que han finalitzat l’etapa
obligatòria d’educació secundària.
Em sembla molt interessant que
tinguin aquesta oportunitat que
proposa i ofereix la Fundació atès
que no existeixen gaires alternatives.
Per una banda, integra pràctiques
de circuits laborals a l’aula, com ara
oficina, neteja, botiga, restaurant,
jardineria,... I per l’altra, que un cop
fan pràctiques en empreses hi ha
un seguiment molt exhaustiu del
jove per tal que el noi o noia senti
que pot realitzar les tasques que ha
de fer, intentant sempre viure una
experiència d’èxit.
Paral·lelament a això, es fan tutories
periòdiques amb els joves, a través
de les quals es fa un seguiment
personalitzat.
Quin creus que és el perfil dels
alumnes del Programa Connecta?
Els joves que accedeixen al programa
són joves amb discapacitat intel·lectual,
molts d’ells han patit situacions de
“bulling” o rebuig. El treball d’habilitats
socials que fem penso és important
per puguin recuperar l’autoestima:

treball d’identificació i gestió
emocional, gestió dels conflictes,
cercles de pensaments, automotivació,
referents, etc..
Què t’agrada més d’aquesta
formació?
A mi personalment, les tutories
individuals i les sessions d’habilitats
socials. Tot i que he gaudit amb totes
les assignatures.
M’ha agradat veure com els joves
adquireixen habilitats que els hi
són pràctiques i útils pel dia a dia.
Per exemple a cultura general, que
puguin explicar una notícia a nivell
oral de manera coherent, rica amb
vocabulari, amb detalls,... o bé que
sàpiguen resoldre una situació
de compra-venda per la gestió
del sistema monetari a economia
domèstica.
És molt important l’enfoc pràctic
que es dona a les diferents
assignatures, partint sempre de
continguts conceptuals però amb
la intencionalitat de potenciar les
habilitats.
També, m’he sentit molt feliç cada
vegada que contracten un jove.
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Creus que les pràctiques
vinculades a la formació són
necessàries?
Són molt positives perquè ajuden
a l’alumne a adonar-se dels seus
punts forts i dels seus punts febles
i, a través del procés de la reflexió
a les tutories, el jove pot reconèixer
allò que fa bé i allò que pot millorar.
D’aquesta manera quan comença
una feina ho pot fer amb més
seguretat. Sabem que els nervis hi
són sempre, però les pràctiques
ajuden a fer pòsit.
Què ha significat per a tu el
Programa Connecta?
Per una banda he gaudit de
molts moments. Com he dit, m’ha
agradat fer tutories, les diverses
assignatures,... i m’ha agradat veure
els canvis que he vist en alguns
dels joves. Ara, també hi ha hagut
moments de frustració perquè
a vegades veus que els joves fan
un pas endavant i dos enrere.
Llavors et replanteges si no ho has
fet tot bé, en què pots millorar,
quins recursos o estratègies els
poden ajudar a avançar i a adquirir
més habilitats. És un procés de
reflexió constant. Cosa que, tot i la
frustració, ja m’agrada.

Però també m’ha servit per
adonar-me que socialment hem
d’evolucionar. Des de la societat
demanem habilitat i agilitat als joves
perquè l’objectiu està posat en el
guany final, els diners, Jo penso,

potser des de la utopia, que la
societat hauria d’integrar els joves
reconeixent altres valors com a fita a
assolir.

2018 en imatges
Festa de Carnestoltes

Donació del Càmping Montgó Paradís

Entrega dels Premis Literaris i
de Fotografia dels Amics de la
Unesco de Girona

Col·laboració de Bankia

Signatura del conveni de
col·laboració amb Carrefour

Formalització de la contractació
de la Mireia a Perfums Bach
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Participants del Projecte Erasmus
organitzat per Down Catalunya

Participació a l’equip del Girona FC
a la Lliga Genuine

Treballs Exposats a l’Espai Caixa
Fòrum pel Temps de Flors

Exposició al pati del Teatre
Municipal pel Temps de Flors

Trobada Grups Autogestors a Vic
organitzada per Down Catalunya

Participació a la jornada
Capacitats per a la dansa
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Col·laboració de l’empresa Ipsum

Fira d’Entitats del Voluntariat a Girona

Exposició de quadres elaborats
pels joves de l’entitat

Viatge d’estiu a Cambrils

Viatges de les Colles d’Amics
d’Astrid-21 a Almeria

Visita al museu de Ceràmica
de la Bisbal d’Empordà
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Les Colles d’Amics d’Astrid-21 de
viatge a la Vall de Núria

Parada de Sant Jordi a la plaça
Catalunya de Girona

Sortida a Port Aventura

Cursa Solidària de les Gavarres

Celebració del Sopar d’Estiu dels
nois i noies d’Astrid-21

Participaciò a la jornada
inclusiva de Pilates Girona
al Parc Migdia
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Celebració de la Festa d’Estiu d’Astrid-21

Donació de l’Associació
Costa Brava Hotels de Luxe

Col·laboració entre Caixabank
Girona i Astrid-21

Taller a càrrec del Grup de
Mossos d’Esquadra de Girona

Donació de l’Ajuntament de l’Escala

Aperitiu del sopar Solidari d’Astrid-21

Sopar Solidari d’Astrid-21

Festa de Nadal amb tallers per a tothom
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Dades
Persones ateses

259

Persones / classiﬁcació per gèneres i edats

42%

58%

Dones

Homes

28%

54%

De 26 a 35 anys

De 17 a 25 anys

5%

De 0 a 5 anys

5%

De 5 a 16 anys

4%

De 36 a 45 anys

1% 3%

De 56 a 65 anys

De 46 a 55 anys
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Dades econòmiques

849.246 €
Ingressos

45%

Subvencions

29%

Donatius

26%

Prestació de serveis

811.465 €
Despeses

61%

Personal

26%

Despeses d’explotació

13%

Altres despeses
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Col·laboradors
Gràcies a totes les famílies,
als voluntaris, a persones
anònimes, a totes les entitats
i a les empreses que ens
acolliu, ajudeu i acompanyeu en el
nostre camí.
Gràcies per seguir
al nostre costat,
junts ens fem
visibles.
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Gràcies a
Ajuntament de Girona

Ipsum Insolvències, SLP

Ajuntament de l’Escala

Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de
Catalunya

Ajuntament de Sils

Dipsalut

Moments de Glòria Busquets

Ascensors Serra, S.A

Diputació de Girona

Montgó Paradís SA

Assessoria Paredes, SL

Escola Dansa de
Sandra Blanco

Neda Pool, SL

Associació Costa Brava Hotels
de Luxe

Fons Social Europeu

Lucetaf, SA

Obra Social “La Caixa”
RESA Montilivi

Bankia en Acción - Red Solidaria

Forpem Online SL

Cambra de Comerç de Girona

Friselva, SA

Col·legi d’Enginyers Graduats
i d’Enginyers Tècnics Industrials
de Girona

Fundació Metalquimia

Servei d’Ocupació de
Catalunya - SOC

Fundación Once

Teima 1992 Sport, SL

Commerz Real
Investmentgesellschaft MBH

Fusteria Saubí

Transports Elèctrics
Interurbans, SA - Teisa

Consell Comarcal del Gironès
Departament de Treball,
Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya

Girona Explotacions 202, SL
Incorpora Fundació Bancària
“La Caixa”

Serralleria Joan Bosch

Universitat de Girona
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