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Enguany la nostra entitat ha fet 30 anys 

Ha estat un any de moments emotius i adients per fer memòria recordant 
els nostres inicis i agafar consciència de la feina feta.

Des dels inicis hem tingut clar que els nostres fills tenen els mateixos drets 
i deures que la resta de la població. La nostra funció ha estat posar al seu 
abast aquells mitjans que els poden ajudar a millorar i dotar-los d’eines per 
poder-se relacionar amb els altres i amb el món que els envolta.

Hem aconseguit canviar el pronòstic que tenien aquestes persones. 
Hem après a mirar més enllà de la discapacitat i descobrir la persona 
que hi ha al darrere. Buscar el que els motiva i els il·lusiona, tractant-
los amb naturalitat, empatia i respectant la seva diferència. És així com 
la seva vida ha canviat i cadascú, en la seva mesura que ha pogut, ha 
format part de l’engranatge social.

Res no ha estat ni serà fàcil. Tot s’ha aconseguit amb esforç i sobretot  amb 
un canvi d’actitud envers una  situació diferent i desconeguda per pares i 
familiars. Una visió positiva ajuda els nostres fills  a assolir nous reptes, a 
adaptar-se millor i a tenir una vida plena. Cal valorar les persones pel que 
són capaces de fer i donar-los l’oportunitat de poder-ho demostrar.

Astrid-21 ha estat i és el resultat de l’esforç de molta gent molt diversa 
durant aquests 30 anys. En els seus inicis, la Maria Lluïsa Ferrer, la Maria 
Àngels Oliveres, en Joaquim Albertí,  juntament amb altres famílies i 
un equip de professionals, primer com a associació i després com a 
Fundació, van posar les bases sobre les quals hem pogut créixer.

Cadascú amb el seu talent ha aportat el seu granet de sorra per ajudar a 
tirar endavant el nostre projecte.

Per tot el que hem fet i el que encara queda per fer, moltes gràcies a 
totes les persones que durant aquests anys ens heu fet costat. 
Continuarem treballant perquè cada vegada sigui menys excepcional la 
presència de les persones amb Discapacitat Intel·lectual en els diferents 
àmbits de la nostra societat.

Per molts anys!

Salutació

Pilar Albareda
Presidenta

Fundació Astrid-21
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Valors
Respecte
Considerem les persones amb 
Discapacitat Intel·lectual ciutadans 
de ple dret.

Innovació
Potenciem noves metodologies 
que permetin desenvolupar nous 
programes adaptats a les necessitats 
de les persones ateses.

Eficiència
Aprofitem 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 i agents 
socials.

Qualitat
Complim les normatives vigents 
d’aplicació i consolidació del sistema 
de qualitat segons la norma ISO9001 
per tal de garantir la qualitat 
del funcionament de l’entitat i la 
satisfacció de les persones ateses i 
de les seves famílies.

Missió
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 do-
nar resposta a les diferents necessitats i 
demandes d’aquestes persones al llarg 
del seu cicle vital i afavorir la seva plena 
inclusió i participació a la societat.

Qui som
La Fundació Astrid-21 va ser constituïda 
el 18 de febrer de 1989 com a 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.
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PATRONAT
Presidenta Pilar Albareda

DIRECCIÓ
Sandra Fernández

COMISSIÓ EXECUTIVA
Comissions externes

Grup de familiars

DEPARTAMENT
QUALITAT

DEPARTAMENT
TÈCNIC

Consell assessor

Àrea 
formació

Judith Mezcua

Àrea laboral
i prospecció
Lídia Moreno

Àrea 
ocupacional

Judith Mezcua

Àrea vida 
adulta i 
lleure 

Lídia Moreno

Àrea
administració
Hayet Bouniafa

DEPARTAMENT
ECONÒMIC

Organigrama
Una estructura personalitzada 
per optimitzar al màxim el nostre 
potencial
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Programa de 
suport a famílies 
amb infants amb 
Síndrome de 
Down
Amb aquest programa acompanyem 
i donem suport a famílies d’infants 
de 0 a 5 anys amb Síndrome de 
Down i oferim acompanyament en 
aquells aspectes necessaris per al 
creixement del nen/a. El 2019 hem 
donat suport a onze famílies.

Programa escolar 
Necessiteu acompanyament 
durant l’etapa escolar?
L’objectiu principal d’aquest 
programa és donar suport a les 

Àrea Formació
persones amb Síndrome de Down 
i/o Discapacitat Intel·lectual durant el 
seu pas per l’escola o l’institut.

Durant el curs 2018-2019 hem 
acompanyat a un total de 10 joves 
en etapa escolar durant el seu 
procés formatiu mitjançant sessions 
d’autonomia, reforç cognitiu i 
logopèdia.

Així mateix, assessorem i donem 
suport a centres educatius que 
atenen joves d’aquest programa, 
així com als mestres i educadors 
que necessiten el nostre suport per 
millorar alguns aspectes de la seva 
tasca educativa.

Aquest any hem atès un total de 
deu centres educatius de Girona i 
comarques.Àr
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PFI d’auxiliar 
administratiu
T’agraden els temes relacionats 
amb l’administració?
Durant el curs 2018-2019 hem atès a 
un total de nou joves mitjançant un PFI 
d’auxiliar en activitats d’oficina i serveis 
administratius generals, autoritzat 
pel Departament d’Ensenyament i 
dirigit a joves d’entre 16 i 21 anys amb 
Discapacitat Intel·lectual.

Programa “Girona, 
espais singulars”
Aquest programa va dirigit a joves 
d’entre 16 i 29 anys amb Discapacitat 
Intel·lectual i inscrits a l’atur com a 
demandants d’ocupació així com en 
el registre de garantia juvenil.

El principal objectiu del programa és 
formar i acompanyar els joves en el 
procés de recerca de feina i inserció 
laboral dins el món empresarial 
ordinari.

Enguany s’han atès a un total 
de dinou joves al llarg de tota 
la formació, dos dels quals han 
obtingut un contracte laboral en 
una empresa del territori, i tres han 
retornat al sistema educatiu per 
continuar la seva formació.

Càpsules 
formatives
La formació és una eina que 
ens permet mantenir-nos actius 
independentment del nostre 
moment vital com a persones.
Adquirir nous coneixements i 

mantenir la nostra ment activa, ens 
fa continuar evolucionant.

Les càpsules formatives que duem 
a terme són un espai de relació, 
formació i treball que permet 
acompanyar i donar suport a 
cada persona per poder millorar 
en aquells aspectes que li siguin 
necessaris.

Durant el 2019 la nostra oferta 
formativa ha estat centrada en 
set càpsules: Periodisme en Acció, 
Gestió dels Euros, Fotografia i Edició 
d’Imatges, Anglès bàsic, Habilitats per 
la Vida, Empresa i Cinefòrum.

En aquestes càpsules hi han 
participat un total de 46 persones 
amb edats compreses entre els 18 i 
els 56 anys.
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Servei de Teràpia 
Ocupacional - STO
El principal objectiu d’aquest 
servei és valorar i potenciar les 
característiques individuals de 
cada una de les persones ateses 
per arribar a aconseguir una millor 
qualitat de vida.

Es duu a terme un treball 
individualitzat i específic per obtenir-
ne els millors resultats i mantenir 
actives a les persones del servei, dia 
a dia.

Enguany hem atès a un total de 
vint-i-quatre persones, amb edats 
compreses entre els 18 i els 56 anys.

Servei Ocupacional 
d’Inserció - SOI
A finals de l’any 2019 hem iniciat el 
nou Servei Ocupacional d’Inserció 
d’Astrid-21, amb vuit places 
concertades i dirigit a joves a partir 
de 18 anys.

Àrea
Ocupacional

En aquest servei es pretén valorar 
les capacitats de les persones amb 
Discapacitat Intel·lectual ateses i 
treballar perquè obtinguin el màxim 
rendiment i preparació per poder 
dur a terme la seva entrada al món 
laboral, respectant els diferents 
ritmes evolutius de cada un dels 
participants.

Realitzem diversos tallers de 
preparació al món laboral: 
neteja, jardineria, rentat de cotxe, 

magatzem, fimo i fusteria, que ens 
permeten observar i potenciar les 
capacitat laborals de cada una de les 
persones participants.

Durant aquest any hem atès un total 
de tres persones i esperem poder 
cobrir les cinc places que tenim 
disponibles al gener 2020.
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Àrea Laboral
Curs de Formació 
Ocupacional 
Connecta
El curs de Formació Ocupacional 
Connecta és un programa formatiu 
teòric i pràctic que permet adquirir i 
millorar les habilitats de les persones 
amb Síndrome de Down i/o Disca-
pacitat Intel·lectual, així com desen-
volupar coneixements, capacitats, 
destreses, comportaments laborals 
i competències professionals per 
afavorir la seva integració al mercat 
de treball ordinari. Durant el curs 
es treballa en el disseny d’itineraris 
d’inserció laboral individualitzats i 
personalitzats per a cada un dels 
seus participants, amb la finalitat de 
donar resposta a les seves neces-
sitats particulars. Té com a objectiu 
final la inserció sociolaboral de les 

persones amb Discapacitat Intel·lec-
tual a l’empresa ordinària.

Al llarg del 2019, el Programa Con-
necta ha atès un total de 42 perso-
nes, amb edats compreses entre els 
16 i els 35 anys.

Seguiments 
laborals
El programa d’Inserció i Seguiments 
Laborals acompanya a la persona 
amb Síndrome de Down i/o Discapa-
citat Intel·lectual durant la seva inte-
gració dins el món laboral ordinari, 
proporcionant-li autonomia personal 
i suport al llarg de tota la vida laboral 
vetllant pel manteniment del lloc de 
treball, així com el nivell de rendi-
ment requerit. Aquest recolzament 
fluctua al llarg del temps en funció de 

la situació i les necessitats de la per-
sona. El programa es basa en la meto-
dologia de Treball amb Suport.

Al llarg de l’any 2019, el Servei de Se-
guiments Laborals ha atès un total de 
83 persones, amb edats compreses 
entre els 18 i els 60 anys.

Curs Punt Formatiu 
Incorpora de 
Reposador/a de 
Grans Superfícies i 
Magatzems
És una formació que la Fundació As-
trid-21 realitza a través del Programa 
Incorpora de l’Obra Social La Caixa. 
Consisteix en una formació teòrica i 
pràctica adaptada a les persones amb 
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Discapacitat Intel·lectual que els aporta 
una formació qualificada i específica 
per a la millora de la seva ocupabilitat.

Té una durada de 300 hores, du-
rant la formació les persones que hi 
participen obtenen, d’una banda, la 
capacitació tècnica i professional de 
reposador/a de grans superfícies i 
magatzems; de l’altra, l’entrenament i 
la millora de les seves competències 
transversals, i, finalment, la realització 
d’unes pràctiques a l’empresa. Per 
tant, té com a objectiu final el desen-
volupament personal i professional 
dels participants perquè puguin in-
serir-se dins el món laboral.

L’any 2019 hem format un total de 
quinze persones d’edats compre-
ses entre els 16 anys i els 30 anys, 
catorze de les quals van acabar di-
plomades. Totes van fer pràctiques 
laborals, i sis d’elles van finalitzar el 
curs amb un contracte laboral. 

Curs Punt 
Formatiu 
Incorpora 
d’Operari Carni
L’objectiu d’aquest curs és oferir una 
formació teòrica i pràctica per tal que 
els alumnes adquireixin l’aprenen-
tatge necessari en tasques de desfer 
el porc i la formació específica per 
poder treballar en la 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 
contracta el 60% dels alumnes apro-
vats. En l’edició d’enguany, dels dinou 
alumnes acreditats, tretze varen 
acabar amb un contracte laboral de 
sis mesos de durada, ampliable a sis 
mesos més, per esdevenir finalment 
indefinits. 
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Prospecció
Al llarg dels 30 anys de vida d’As-
trid-21, hem inserit més de 300 
persones al món laboral en diferents 
sectors d’activitats del teixit empresa-
rial de les comarques de Girona. 
L’èxit rau en la qualitat de la prospec-
ció d’empresa, i el contacte continuat 
amb les empreses, més enllà de la 
prospecció inicial. Tenim cura i acom-
panyem en tot moment l’empresari, 
a qui oferim suport, orientació i 
acompanyament al llarg de la vida 
laboral de la persona amb Síndrome 
de Down i/o Discapacitat Intel·lectual. 

Enguany hem visitat més de 80 em-
preses de la província de Girona per 
a presentar el projecte de la Funda-
ció i cercar la seva col·laboració amb 
convenis de pràctiques i contractes 
laborals relacionats amb els diferents 
programes d’inserció laboral. 

D’altra banda, hem acompanyat a 
trenta persones en el seu període de 
pràctiques en empreses. Aquestes 
han estat experiències satisfactòries 
tant per als empresaris/es com per 
els participants. Les pràctiques se-
gueixen sent una eina essencial en el 
procés de formació per a obrir por-
tes dins el mercat laboral.

Al llarg del 2019 hem inserit al mer-
cat laboral ordinari a vint-i-tres per-
sones amb Discapacitat Intel·lectual, 
totes elles amb contractes de llarga 
durada superiors a sis mesos. 
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Àrea de vida
adulta i lleure
Pis Amic
El Pis Amic és un projecte que pro-
mou la convivència entre persones 
amb Síndrome de Down i/o Disca-
pacitat Intel·lectual i estudiants de la 
Universitat de Girona, que permet 
la integració plena dels participants 
en la societat actual. Es basa en la 
convivència en igualtat de condici-
ons entre els participants, tant pel 
que fa a les tasques derivades de la 
convivència com en el moment de 
prendre decisions. Els participants 
viuen en un pis situat a la Residència 
d’Estudiants RESA-Montilivi.  

Al llarg del 2019, han participat en el Pis 
Amic un total de quatre persones, amb 
edats compreses entre 24 i 34 anys. 

Durant el 2020 seguirem treballant 
per tal de donar resposta i suport 

aquelles persones que tenen ganes 
de viure una experiència de vida 
diferent i volen emancipar-se indefi-
nidament del nucli familiar i iniciar el 
seu propi projecte de vida. 

Suport a 
l’autonomia a la 
pròpia llar
Al 2015 neix el programa de suport a 
l’autonomia a la pròpia llar per donar 
resposta a la demanda d’una perso-
na que havia decidit emancipar-se 
de casa dels pares i anar a viure sola, 
després de participar en el Pis Amic. 
Durant tres anys va rebre suport en 
les activitats d’organització de la vida 
quotidiana, com també suport en la 
participació en activitats i aprofita-

ment de recursos de l’entorn comu-
nitari. Gràcies a això va ser possible 
un projecte de vida independent en 
tots els àmbits vitals. Com a resultat, 
la persona va guanyar total autono-
mia, cosa que li permet viure de for-
ma independent sense el suport de 
l’entitat. Actualment aquesta persona 
gaudeix d’una vida autònoma, esta-
ble i satisfactòria. 

A través d’aquest programa prete-
nem donar resposta a la necessitat 
de les persones amb Síndrome de 
Down i/o Discapacitat Intel·lectual 
que opten per viure en un habitatge, 
propi o de lloguer, soles, amb amics 
o en parella, de manera indepen-
dent, a les quals es presten suports 
personalitzats en funció de les ne-
cessitats per al desenvolupament de 
les activitats de la vida diària. L’objec-
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tiu és que puguin viure de la manera 
més independent possible dintre 
de les seves possibilitat i capacitats, 
incentivant les seves aptituds i incre-
mentant el seu empoderament. 
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Lleure educatiu
Des del Programa de Lleure Educatiu 
s’ofereix un espai d’oci als joves amb 
Síndrome de Down i/o Discapacitat 
Intel·lectual amb l’objectiu d’incre-
mentar la seva qualitat de vida i 
oferir-los activitats des d’una vessant 
més lúdica per a la seva plena inclu-
sió i participació social. 

Durant l’any 2019 les activitats de 
lleure que s’han portat a terme són:
> Activitats dirigides a fomentar l’ex-

pressió corporal i emocional: Dan-
sa i Teatre.

> Activitats formatives-educatives: 
Informàtica.

> Activitats dirigides a potenciar l’au-
tonomia i la socialització: les Colles 
d’Amics. 

> Activitat dirigides a fomentar la 
promoció de la salut: Cuina, Posa’t 
en forma, Bàsquet i Piscina. 

Totes aquestes activitats les oferim 
tenint en compte les propostes i inte-
ressos que manifesten els/les usua-
ris/es i les seves famílies. 

Al llarg de l’any 2019 han participat 
en les diverses activitats de lleure un 
total de noranta-tres persones, amb 
edats compreses entre els 17 i els 45 
anys. 

Autogestors
Des de l’any 2011 fem un pas més 
per a  l’autorealització i autodermina-
ció 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 per expressar-se i debatre 
sobre assumptes que els interessen, 
per poder manifestar necessitats, 
opinions i desitjos i millorar les possi-
bilitats de triar i decidir.

L’objectiu és millorar les oportu-
nitats de dirigir la pròpia vida i de 
participar activament en la societat, 
així com afavorir la plena inclusió i 
la participació social.

Enguany, han estat els encarre-
gats d’organitzar el sopar de Jo-
ves treballadors d’Astrid-21, com 
també de dinamitzar algunes de 
les activitats que es van portar a 
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terme durant la festa d’estiu i de 
Nadal.

Al llarg del 2019 han participat en 
el Grup d’Autogestors d’Astrid-21 
un total de sis persones, amb edats 
compreses entre els 35 i els 43 
anys.

Atenció 
psicològica
El servei té com a objectiu principal 
donar un espai d’escolta i acom-
panyament en el procés vital de la 
persona i a les seves famílies, propor-
cionant-los les eines i recursos neces-
saris per resoldre situacions concre-
tes i promovent els canvis necessaris 
per millorar la qualitat de vida.

15



Des d’aquesta àrea es realitza un 
seguiment periòdic per a persones 
amb Síndrome de Down, a través del 
programa que duu a terme l’Hospital 
Universitari de Girona Doctor Josep 
Trueta i que compta amb l’experièn-
cia i l’inestimable treball del Dr. An-
toni Castro Guardiola, cap del Servei 
de Medicina Interna, i el seu equip de 
professionals.

Al llarg del 2019 s’ha fet un seguiment 
actiu i regular a setanta-dues perso-
nes amb Síndrome de Down de les 
comarques de Girona i un total de 
102 visites.

Àrea Salut

16



30
 a

ny
s 

d’
hi

st
òr

ia
El 18 de febrer de 1989 naixia
Astrid-21. Un grup de pares i mares, 
així com altres col·laboradors, ho va-
ren fer possible. Va ser un moment 
de transformació i vitalitat per donar 
servei i atendre les noies i nois que 
tenien la Síndrome de Down o altres 
Discapacitats Intel·lectuals.

L’objectiu de tots aquests anys ha estat i 
és, garantir la qualitat de vida i la plena in-
clusió social de les més de 250 persones 
que atenem anualment, acompanyant-los 
al llarg del seu cicle vital.

Cal donar les gràcies al conjunt de persones 
que fa possible l’engranatge de la Fundació, 
com són els membres del patronat, 
l’equip de treballadores, les famílies i els 
participants, amb tots ells, i els amics 
i col·laboradors, varem poder celebrar 
durant l’any 2019 els 30 anys de l’entitat.

Imatges celebració 30 anys d’Astrid-21
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Imatges sopar 30 anys d’Astrid-21
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Entrega de premis literaris

8a Cursa de les Gavarres d’Astrid-21

Festa de Carnestoltes

Dia mundial de la poesia

Temps de flors

Sant Jordi
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Viatge a Roma

Festival del Circ

Trobada autogestors Down Catalunya

Visita parc Güell

Viatge a Sevilla

Viatge a Peñíscola
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Fira voluntariat

Curs Posa’t en Forma

Firatast

Port Aventura

Curs de cuina

Viatge a Camprodon
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Sopar d’estiu Astrid-21

Actuació musical Festa d’estiu Astrid-21

XIX Premi Solidaritat Xavier Fàbrega

Taller Festa d’estiu Astrid-21

Taller Festa d’estiu Astrid-21

Dinar Festa d’estiu Astrid-21
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Fires de Girona

Taller Festa de Nadal

Participació al Mobilectric / Fira de Girona

Visita al Museu de Cera

Trobada de les famílies dels més menuts d’Astrid-21

Sopar solidari del 30 aniversari d’Astrid-21
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Persones ateses

46%
Dones54%

Homes

268
Persones / Classificació per gèneres i edats

39%
De 26 a 35 anys

8%
De 36 a 45 anys

3%
De 5 a 16 anys

2%
De 46 a 55 anys

45%
De 17 a 25 anys
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79.051€
Altres despeses

509.059€
Personal

196.140€
Despeses d’explotació

122.852€
Donatius

154.943€
Prestació de serveis

523.824€
Subvencions

14.936€
Altres ingressos

Dades econòmiques

816.555 €
Ingressos

784.250 €
Despeses
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Ajuntament de Girona

Ajuntament de l’Escala

Ajuntament de Sils

Ascensors Serra, SA

Assessoria Paredes, SL

Associació Clúster Èxit Girona

AXE Events Castell, SL

Consorci de Benestar Social de 
Girona i Salt

Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya

Departament de Treball, Afers 
Socials i Família de la Generalitat 
de Catalunya

Dipsalut

Diputació de Girona

Down Catalunya

Fons Social Europeu

Fruiteria Can Prats, SL

Fundació Bancària “La Caixa”

Fundació Bell-lloc

Fundació Metalquimia

Girona Exportacions 2002, SL

Incorpora Fundació Bancària 
“ La Caixa”

Ipsum Insolvències, SLP 

Marry Me Films

Moments de Glòria Busquets

Neda Pool, SL

RESA - Montilivi

Sarfa, SL

Servei d’Ocupació de 
Catalunya - SOC

Transports Elèctrics 
Interurbans, SA  - TEISA

Unite Events

Universitat de Girona

Gràcies a tots els col·laboradors per seguir al 
nostre costat, gràcies també a totes les famílies, 
persones anònimes, voluntaris, entitats
i empreses que ens acolliu, ajudeu i acompanyeu 
en el nostre camí any rere any.
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Astrid-21 
existeix gràcies 

a la suma de tots 
vosaltres!
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