Memòria abreujada
2.017

Naturalesa i activitat principals
L’entitat ASSOCIACIÓ PRO-PERSONAS AMB DISCAPACITATS FÍSIQUES I PSÍQUIQUES DE
SANT CUGAT DEL VALLÈS, “ASDI SANT CUGAT”, a qual es refereix la present memòria es va
constituir l’any 1981 i té el seu domicili social i fiscal a Passeig de la Mestra Casesnoves, 4, 08197,
Valldoreix , Barcelona. El règim jurídic en el moment de la seva constitució va ser d’Associació (Llei
4/2008 i RD 129/2010) CIF G08859936.
Declarada d’utilitat pública OM. 17-19- 2002 inscrita.- 1981
El Registre Provincial d’Associacions de Barcelona a la secció primera amb el número 5332,
segons resolució de data 24 d’agost de 1981 de la Direcció General d’Associacions i Fundacions,
Departament Adjunt a la Presidència de la Generalitat de Catalunya. El Registre d’Associacions de
Barcelona del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 17 de juliol de 1987 secció
primera, amb el número 5332. El Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, 4 d’octubre de 1989, a la secció
d’Entitat Privada d’Iniciativa Social amb el número E00331. El Cens d’Entitats de Voluntaris de
Catalunya de l’Institut Català del Voluntariat del Departament de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya, 13 de juny de 1995, amb el número 00010 registre d’Entitats, Serveis i Establiments
(de temps lliure per a persones amb discapacitats) B.0016-41.6122002, a la secció d’altres serveis
i establiments amb el número S05315.

Finalitats d’ASDI
a) Promoció i foment de la prevenció, educació i formació professional, activitat laboral i social,
atenció residencial i assistencial, sanitària, cultural i social l les persones amb discapacitat
física i psíquica i als seus familiars.
b) Desenvolupament de programes per a la consecució dels objectius de l’entitat.

Programes desenvolupats
a) Centre Ocupacional, amb activitats terapèutiques
com Fisioteràpia, Logopèdia,
Aquateràpia, Hipoteràpia, Musicoteràpia i Tallers de diverses activitats al llarg de la jornada.
b) Lleure, que inclou diversos projectes com l’Espai per infants i joves; els Casals de Nadal,
Setmana Santa i d’Estiu; les activitats de Respir de Cap de Setmana; Activitats de dissabte,
i Activitat de Discoteca
A partir del dia 1 de maig del 2017, tota l’activitat inclosa en els punts a) i b) va ser
transferida a Catalònia Fundació Creactiva.

c) Programa destinat a la generació d’ingressos per a complementar les subvencions,
donatius i ajudes públiques i privades que l’entitat rep.
•

Parades de Sant Jordi

•

Torneig de Golf a benefici d’ASDI organitzat pel Club de Golf Sant Cugat

•

Parada del Mercadet Setmanal

•

Sopar Benèfic Anual

d) Programa de Suport a les Famílies, amb dos eixos: una orientació sobre els serveis,
bàsicament de lleure, que s’ofereixen a Sant Cugat del Vallès i al seu entorn per a les
persones amb discapacitat. I la creació d’ajudes econòmiques en forma de beques per tal
de donar suport a:
•

Els costos dels serveis i necessitats que tenen les persones amb discapacitat

•

Facilitar l’assistència de les persones amb discapacitat a activitats al marge dels
centres de treball o escolars, com ara vacances o respirs.

•

Poder fer front a situacions d’urgència familiar, com ara suport a la persona amb
discapacitat davant d’ingressos hospitalaris de la persona cuidadora

e) Programa de Suport a Entitats que fomenten la inclusió social de les persones amb
discapacitat, centrat aquest 2.017 en l’equip de bàsquet ASDI-UESC. La característica
principal d’aquest equip, format íntegrament per persones amb discapacitat, és que
l’entitat esportiva s’ha fet càrrec de la gestió global d’aquest equip de bàsquet, i forma part
de l’entitat esportiva de la mateixa manera que qualsevol de la resta d’equips esportius
que té l’entitat.

ASDI ofereix serveis a persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial, i a les seves famílies.

Al Centre Ocupacional hi assisteixen persones amb edat laboral i que han finalitzat l’etapa educativa.
Totes presenten un grau de disminució igual o superior al 65 per cent segons la valoració de l’Equip
de Valoració i Orientació Laboral (EVO) de la Generalitat de Catalunya. Per tant, per la seva situació,
no tenen capacitat d’integrar-se dins l’àmbit laboral protegit o no protegit i per això se’ls ha d’orientar
al recurs ocupacional.
L’objectiu general i principal del Centre Ocupacional, d’acord amb el decret 279/1987 és el de facilitar
als seus usuaris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia
ocupacional per tal d’aconseguir el màxim grau possible d’integració, normalització i participació
social de les persones ateses. Així com el seu desenvolupament personal, des d’un punt de vista
global, mitjançant una assistència i atenció integrada i especialitzada que abasti tant les seves
necessitats personals com les de caire familiar i/o social.

A les activitats de lleure, l’univers és més ampli, tant pel que fa l’afectació com a les edats, doncs
també hi ha activitats adreçades a la infància i la joventut.

Per a desenvolupar bona part de bona part dels programes, la participació dels voluntaris és
fonamental. El total de voluntaris que d’alguna manera han participat de les activitats d’ASDI al llarg
del 2017 ha estat al voltant d’una setantena.

La Junta Directiva de l’Associació a 31 de desembre de 2.017 estava formada per les següents
persones:

•

President:

Enric Tomàs i Guarch

•

Secretari:

Raquel González Álvarez

•

Vicepresidenta:

Emma Martínez Canales

•

Tresorer:

Francisco Fernández Moreno

•

Vocal 1:

Núria Fandos López

•

Vocal 2:

Marta Garriga Juan

