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Vam iniciar el 2020 amb una certa normalitat. 
A mesura que anaven passant els mesos ja 
s’endevinava que seria un any diferent i que el curs 
no acabaria ni es tornaria a iniciar com sempre.

L’arribada de la Covid-19 ha canviat els nostres hàbits, la nostra 
manera de treballar i de relacionar-nos. S’ha alterat el ritme de 
les nostres vides i això ha comportat un canvi en l’organització i 
estructura de les nostres rutines.  Aquest fet ens crea inseguretat, 
i encara més a les persones que atenem, davant el fet de no poder 
preveure i anticipar el que passarà.

El nostre objectiu com a Fundació ha continuat essent el mateix: 
acompanyar les persones que atenem i les seves famílies, i procurar 
millorar la seva qualitat de vida. Malgrat que han estat moments 
difícils i incerts per a tothom, hem aconseguit assolir aquest objectiu. 
Hi hem hagut d’arribar, això sí, mitjançant noves estratègies i eines 
diferents, amollant-nos a les noves situacions i contactant amb els 
nois, les noies i les famílies a través de canals no tan usuals fins avui. 
El tu a tu ha donat pas al contacte telefònic o a través de les xarxes 
i podem dir que els nostres fills han acabat sent uns entesos en 
connexions telemàtiques.

Vull donar les gràcies a tots els professionals d’Astrid-21 per haver 
estat atents i amatents, des del primer moment, a les necessitats de 
les persones que atenem i de les seves famílies. Per haver-los ajudat a 
enfilar-se al carro de la nova realitat. Per haver vetllat per tots ells per 
tal que no quedessin aïllats i poguessin gestionar les seves pors i les 
seves emocions enfront d’una situació que ens va desbordar a tots. 
Gràcies per ser-hi!

Des de la Fundació Astrid-21 continuarem sent-hi presents per poder 
seguir avançant malgrat viure en pandèmia.

Salutació

Pilar Albareda
Presidenta

Fundació Astrid-21



Qui som
La Fundació Astrid-21 va ser cons-
tituïda 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.

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.

La Fundació
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 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.
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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 LES 
FAMÍLIES AMB 
INFANTS AMB 
SÍNDROME 
DE DOWN I 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL
A través d’aquest programa acom-
panyem i donem suport a les famí-
lies amb infants de 0 a 5 anys amb 
síndrome de Down i altres discapa-
citats, amb la finalitat d’afavorir el 
creixement i evolució òptima del nen 
o nena.

També proporcionem als pares i ma-
res un espai on poden compartir la 
seva experiència amb altres famílies 
amb infants d’edats similars.

Durant l’any 2020 hem donat suport 
a 8 famílies.

Àrea Formació
PROGRAMA 
ESCOLAR
Aquest és un servei centrat en 
l’etapa escolar dels nens i nenes.

L’objectiu principal d’aquest progra-
ma és donar suport als nens, nenes 
i joves amb síndrome de Down i/o 
Discapacitat intel·lectual durant la 
seva etapa escolar, proporcionant les 
eines necessàries tant a les famílies 
com als centres educatius i als alum-
nes per poder-los acompanyar de la 
millor manera possible.

El curs 2019-2020 hem acompanyat 
un total de 8 joves en etapa escolar 
durant el seu procés formatiu, mit-
jançant sessions d’autonomia, reforç 
cognitiu i logopèdia.

Així mateix, hem assessorat i acom-
panyat un total de nou centres edu-
catius de Girona i comarques.

PFI D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIU
Aquest és un curs autoritzat pel 
Departament d’Ensenyament, con-
cretament és un PFI d’auxiliar en 
activitats d’oficina i serveis adminis-
tratius generals. Està dirigit a joves 
d’entre 16 i 21 anys amb discapacitat 
intel·lectual.

Durant el curs 2019-2020 hem atès 
un total de 10 joves.

CÀPSULES 
FORMATIVES
Creiem que formar-nos al llarg de 
tota la vida és necessari per mantenir 
la nostra ment activa, independent-
ment del moment vital en el qual ens 
trobem. Adquirir nous coneixements 
i ajudar a mantenir els que tenim ens 
fa estar actius i evolucionar.

Per aquesta raó el servei de Càpsu-
les Formatives que duem a terme 
a Astrid-21 ofereix un espai de 
relació, de formació i de treball que 

Àrees d’atenció
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permet acompanyar i donar suport 
a cada persona amb la finalitat de 
millorar aquells aspectes que li 
siguin necessaris i útils per al seu 
dia a dia.

Durant l’any 2020 la nostra oferta 
formativa s’ha centrat en vuit càpsu-
les: Periodisme en acció, Fotografia i 
edició d’imatge, Anglès bàsic, Gestió 
dels euros, Eines per a la comunica-
ció, Xarxes socials, Endinsem-nos en 
la Història i Cine fòrum.

A través d’aquestes càpsules hem 
atès un total de 39 persones d’edats 
compreses entre els 18 i els 57 anys.
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SERVEI DE TERÀPIA 
OCUPACIONAL - STO
El Servei de Teràpia Ocupacional 
d’Astrid-21 posa molt d’èmfasi en 
les característiques individuals de 
cada una de les persones usuàries, a 
través d’un treball personalitzat que 
potencia i vetlla pel manteniment de 
les habilitats pròpies i que pretén 
incidir positivament en la millora de 
la seva qualitat de vida.

Enguany hem atès un total de vint-i-
quatre persones, amb edats compre-
ses entre els 18 i els 58 anys.

SERVEI 
OCUPACIONAL 
D’INSERCIÓ - SOI
El Servei de SOI se centra en les 
capacitats personals i laborals dels 
usuaris, als quals proporcionem els 

recursos necessaris perquè a curt 
o mitjà termini comptin amb les 
habilitats i aptituds necessàries per 
accedir al món laboral.

Els tallers realitzats durant l’any 2020 
han estat Neteja, Rentat de cotxe, 
Jardineria, Magatzem, Fusteria i Fimo.

Mitjançant aquests tallers podem 
determinar les habilitats i el perfil 

de cada persona, alhora que identi-
fiquem quins aspectes cal treballar i 
reforçar amb l’objectiu de promoure 
que dia rere dia cadascú pugui evolu-
cionar de manera positiva.

Durant aquest any hem atès un total 
de 7 joves d’edats compreses entre 
els 18 i 25 anys.

Àrea
Ocupacional
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Àrea 
Laboral
SEGUIMENTS 
LABORALS
A través del programa d’Inserció 
i Seguiments Laborals d’Astrid-21 
acompanyem les persones amb 
síndrome de Down i Discapacitat 
intel·lectual durant la seva integració 
laboral. Per fer-ho possible, pro-
porcionem als usuaris autonomia 
personal i suport continu, alhora que 
vetllem pel manteniment dels seus 
llocs de treball. Aquesta assistència 
fluctua al llarg del temps en funció de 
la situació i les necessitats de cada 
persona, d’acord amb la metodologia 
de l’anomenat Treball amb Suport.

Al llarg de l’any 2020 des del Servei 
de Seguiments Laborals hem atès 
un total de 84 persones, amb edats 
compreses entre els 18 i els 61 anys.

CURS DE 
FORMACIÓ 
OCUPACIONAL -  
CONNECTA
El curs de Formació Ocupacional 
Connecta és un programa forma-
tiu teoricopràctic que permet a les 
persones amb síndrome de Down 
i/o Discapacitat intel·lectual adquirir 
i millorar habilitats i desenvolupar  
coneixements, capacitats, destreses, 
comportaments laborals i competèn-
cies professionals amb l’objectiu final 
d’afavorir la seva integració laboral al 
mercat de treball ordinari.

Durant el curs elaborem i dissenyem 
itineraris d’inserció laboral individu-
alitzats i personalitzats per a cada 
participant.

Al llarg del 2020 des del programa 
Connecta hem atès un total de 33 
persones, amb edats compreses 
entre els 16 i els 31 anys.
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CURS PUNT 
FORMATIU 
INCORPORA DE 
REPOSADOR/A DE 
GRANS SUPERFÍCIES 
I MAGATZEMS
Aquest curs el realitzem a través 
del Programa Incorpora de l’Obra 
Social La Caixa. Es tracta d’una 
formació teòrica i pràctica adaptada 
a les persones amb Discapacitat 
intel·lectual.

Té una durada de 300 hores 
i totes 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.

Aquest curs incorpora un període 
de pràctiques en alguna de les 
empreses del sector, gràcies a les 
quals més del 50% dels aprenents 
acaben amb un contracte laboral.

Enguany hem format un 
total de 15 persones, d’edats 
compreses entre els 16 anys i els 
25 anys. Totes elles van acabar 
diplomades i 7 van finalitzar el 
curs amb un contracte laboral.

PROSPECCIÓ
Degut a la situació excepcional 
provocada per la pandèmia del 
coronavirus enguany hem adaptat i 
transformat moltes de les actuacions, 
accions i intervencions que realitzà-
vem a través del servei de prospecció 
de l’entitat. Així, hem aplicat noves 
formes de comunicació no presenci-
als, a través de la implementació de 
diversos recursos i de l’aplicació de 
les noves tecnologies, amb la finalitat 
de garantir la continuïtat de l’atenció 
i acompanyament ininterromput a 
totes les persones amb síndrome de 
Down i/o Discapacitat intel·lectual 
treballadores.

Era previsible que la difícil situació 
derivada de l’alarma sanitària de la 
Covid-19 ens afectaria de manera 
considerable, ja que ens tancava 

portes i sumava més inestabilitat i 
precarietat a la inserció laboral. Mal-
grat l’escenari tan desconegut i incert 
amb què ens hem trobat, per a tots 
nosaltres però especialment per a 
les persones més vulnerables, volem 
posar en valor i ressaltar que de les 
84 persones amb síndrome de 
Down i/o Discapacitat intel·lec-
tual treballadores en actiu a les 
quals hem acompanyat i donat 
suport durant el 2020, un 48,81% 
no van patir cap conseqüència 
en la seva situació laboral, un 
26,19% van optar pel teletreball 
a proposta de les empreses on 
estaven contractades i un 23,81% 
han estat afectades per un ERTO. 
Finalment, cal lamentar que un 
1,19% dels casos han representat 
l’acomiadament inevitable del treba-
llador, ja que l’empresa va tancar.
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És obvi que la situació econòmica 
i sanitària ha afectat en major o 
menor mesura les persones amb 
síndrome de Down i/o Discapacitat 
intel·lectual treballadores, però s’ha 
de destacar que totes elles s’han 
sabut adaptar a la situació que vivia 
el país i han superat molts obsta-
cles, afegits a les dificultats  que ja 
tenen en el seu dia a dia. En les seves 
rutines diàries s’hi han sumat milers 
de canvis i la necessitat d’aprendre un 
munt de nous protocols d’higiene, i, així 
mateix, les dificultats de comunicació, 
de contacte directe i un llarg etcètera de 
situacions noves. Però malgrat tot estem 
contents i encoratjats perquè, contra tot 
pronòstic, afirmem que amb els suports 
necessaris la majoria de les persones 
han continuat treballant en igualtat de 
condicions que la resta de treballadors.

A continuació volem posar xifres a les 
paraules:

Durant tot el 2020 el Servei 
Laboral Ordinari d’Astrid ha atès 
84 treballadors i treballadores  
amb síndrome de Down i 
Discapacitat intel·lectual, 20 
de les quals  són posades en 
ERTO per les seves respectives 
empreses, 22 passen a fer 
teletreball i 41 no pateixen 
cap afectació derivada de la 
pandèmia en les seves respectives 
feines. 1 persona perd la feina per 
tancament de l’empresa.

Al llarg dels 31 anys de vida d’As-
trid-21 hem ajudat a incorporar més 
de 350 persones en el món laboral, 
en diferents sectors del teixit em-
presarial de les comarques de Girona. 
L’èxit rau en la qualitat de la prospec-
ció i en el contacte continuat amb les 
empreses, més enllà de l’anàlisi inicial. 
Tenim cura i acompanyem en tot 

moment tant la persona atesa com 
l’empresari, al qual oferim suport, ori-
entació, acompanyament i seguiment 
laboral al llarg de la vida laboral de la 
persona contractada.

Enguany, tot i la situació d’excepci-
onalitat, no hem deixat d’ampliar el 
nostre teixit empresarial, si bé amb 
limitacions i en menor mesura que 
altres anys. Així, hem visitat més de 
40 noves empreses de la província de 
Girona per presentar-nos i cercar-ne 
la col·laboració, ja fos a través de 
convenis de pràctiques, o a través de 
contractes laborals. Volem aprofitar 
aquest espai per agrair l’acollida que 
ens han prestat tot i les dificultats afe-
gides arran de la pandèmia. Gràcies a 
aquestes empreses al llarg del 2020 
s’han pogut inserir al mercat laboral 
ordinari 12 persones, totes elles amb 
contractes superiors a 6 mesos.
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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 in-
tel·lectual i estudiants de la Universitat 
de Girona. Aquesta pràctica permet la 
integració plena dels participants en la 
societat actual. Es basa en la convivèn-
cia en igualtat de condicions, tant pel 
que fa a les tasques derivades de la 
cohabitació, com pel que fa a la presa 
de decisions necessàries per organit-
zar la vida quotidiana. Els participants 
viuen en un pis situat a la Residència 
d’Estudiants RESA-Montilivi.

Al llarg del 2020 han participat en el 
programa Pis Amic un total de 4 per-
sones, amb edats compreses entre 
20 i 34 anys.

Durant el 2021 seguirem treballant 
per tal de donar resposta i suport a 
aquelles persones que tenen ganes 
de viure una experiència de vida 
diferent i que volen emancipar-se 
indefinidament del nucli familiar per 
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’un jove que 
ateníem des dels inicis d’Astrid-21 i 
que havia decidit emancipar-se de 
casa dels pares i anar a viure sol, des-
prés de participar en el programa Pis 
Amic. Durant 3 anys li vàrem donar 
suport en les activitats d’organització 
de la vida quotidiana, com també en 
la participació en activitats i aprofi-
tament dels recursos del seu entorn 

comunitari, amb la finalitat de possibi-
litar un projecte de vida independent 
en tots els àmbits. Com a resultat 
d’aquest acompanyament, la per-
sona va guanyar una autonomia 
total, que a dia d’avui li permet 
viure de forma independent sense 
el suport de l’entitat. Efectiva-
ment, actualment aquesta perso-
na gaudeix d’una vida autònoma, 
estable i satisfactòria.

A través d’aquest programa pretenem 
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, 
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de manera independent. Els oferim els 
suports personalitzats en funció de les 
seves necessitats per al desenvolupa-

ment de les activitats de la vida diària. 
L’objectiu és que puguin viure de la 
manera més independent possible 

dintre de les seves possibilitats i capa-
citats, incentivar les seves aptituds i 
incrementar el seu empoderament.
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LLEURE EDUCATIU
Des del Programa de Lleure Educatiu 
oferim un espai d’oci als joves amb 
síndrome de Down i Discapacitat 
intel·lectual, amb l’objectiu d’incre-
mentar la seva qualitat de vida. Els 
oferim activitats des d’una vessant 
lúdica per facilitar la seva plena inclu-
sió i participació social. Així mateix, 
promovem les relacions interperso-
nals dels joves, el seu benestar i la 
satisfacció personal i social.

Durant l’any 2020 les activitats de 
lleure que hem realitzat han estat:

> 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, Piscina i Pàdel.

Totes aquestes activitats s’ofereixen 
tenint en compte les propostes i inte-
ressos que manifesten els usuaris 
i les seves famílies. Al llarg de l’any 
2020 hi han participat un total de 
96 persones, amb edats compreses 
entre els 16 i els 60 anys.

AUTOGESTORS
Des de l’any 2011 fem un pas més 
en el foment de l’autorealització i 
l’autodeterminació de les persones 
amb síndrome de Down i Discapaci-
tat intel·lectual a través de la creació 
del grup d’Autogestors d’Astrid-21. 
Gràcies a aquest espai els nois i no-
ies s’han pogut reunir periòdicament 
amb l’objectiu d’expressar-se i de 
debatre sobre els assumptes que els 
interessen, manifestar les seves ne-
cessitats, opinions, desitjos i millorar 
les possibilitats de triar i decidir per 
ells mateixos. 

Al llarg del 2020 han participat en el 
grup d’Autogestors un total de 6 per-
sones, amb edats compreses entre 
els 30 i els 44 anys.
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ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
Aquest servei té com a objectiu 
principal oferir un espai d’escolta i 
acompanyament en el procés vital 
de la persona i les seves famílies. Els 
proporcionem les eines i recursos 
per resoldre situacions concretes i 
per promoure els canvis necessaris 
per millorar alguns aspectes de la 
seva vida.
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Aquesta àrea fa un seguiment peri-
òdic de persones amb síndrome de 
Down, a través del programa que 
duu a terme l’Hospital Universitari 
de Girona Doctor Josep Trueta, 
que compta amb l’experiència i 
l’inestimable treball del Dr. Antoni 

Àrea Salut
Castro Guardiola, cap del Servei de 
Medicina Interna, i el seu equip de 
professionals.

Al llarg del 2020 s’ha fet un segui-
ment actiu i regular de 73 persones 
amb síndrome de Down de les co-

marques de Girona, amb un total de 
115 visites, 34  de les quals presenci-
als i 81, telemàtiques.
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2020 en imatges

Signatura del Conveni Incorpora Festa de Carnestoltes

Confinament - Classes telemàtiques Connecta Confinament - Connexió online dels participants del programa escolar

Confinament - Connexió virtual d’una de les colles d’amics
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Sortida al CaixaForum Dia a la piscina

Sortida a l’estany de Banyoles

Trobada del Grup Autogestors

Presentació de l’àlbum de cromos de la Lliga Genuine Girona FC
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Acte d’entrega de diplomes PFI-Incorpora

Celebrant Halloween connectats Un Nadal diferent

Alumnes amb els seus diplomes Incorpora
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Persones ateses

53%
Dones47%

Homes

308
Persones / Classificació per gènere i edat

39%
De 17 a 25 anys

10%
De 36 a 45 anys

4%
De 5 a 16 anys

3%
De 46 a 55 anys

2%
De 0 a 4 anys

2%
De 56 a 65 anys

40%
De 26 a 35 anys

Dades
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83.694€
Altres despeses

515.862€
Personal

135.374€
Despeses d’explotació

122.528€
Donatius513.922€

Subvencions

104.555€
Prestació de serveis

16.372€
Altres ingressos

Dades econòmiques

757.376 €
Ingressos

734.930 €
Despeses
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Col·laboradors

Gràcies per seguir al nostre costat, 
gràcies a totes les famílies, persones 
anònimes i voluntaris, a totes les      

entitats i a totes les empreses 
que ens acolliu, ens ajudeu i ens 
acompanyeu en el nostre camí any 
rere any. 

Malgrat que el 2020 no ha estat un any fàcil, 

hem seguit endavant amb 
el convenciment que si 
estem junts, tot anirà bé!
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Ajuntament de Girona

Ajuntament de Sils

Ascensors Serra, SA
Assessoria Paredes, SL

Associació Clúster Èxit Girona

Consorci de Benestar Social de 
Girona i Salt

DABA, SA

Departament d’Educació 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

Fundació Bancària La Caixa

Incorpora Fundació Bancària 
“La Caixa”

Jip Aviació SLU

RESA - Montilivi

Sarfa, SL

Transports Elèctrics Interurbans, 
SA - TEISA

Universitat de Girona
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