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El nostre dia a dia

STO DEL MES DE FEBRER
Aquest mes de Febrer hem dotat de nou contingut el currículum d'activitats
del STO d'Afadis.

1. Dues activitats noves per iniciar i concloure la setmana:
Assemblea
Reprenem l'espai d'assemblea els dilluns a primera hora. L'objectiu d'aquest
espai és potenciar la capacitat d’autodeterminació de les persones usuàries
del servei i la seva participació activa en el funcionament del STO, mitjançant
aportar-los un espai setmanal on comunicar les seves propostes envers les
activitats, suggerències de millora, expressió de desitjos i comunicació activa
envers les companyes del servei.

Taller d'habilitats afectives i sociosexuals
Aquest taller creat els divendres a les 11:30h afavoreix un espai de
desenvolupament personal dels participants mitjançant una educació
afectiva integral basada en els valors de: respecte cap a un mateix i envers les
altres persones; adquirir i clarificar coneixements ens aporta les eines
necessàries; practicar habilitats d'acord amb les necessitats personals també
és un modelatge per les altres persones participants.

Elijo no poner "dis" en mi capacidad. Robert M. Hensel

AFADIS BAIX MONTSENY Passeig del Dr. Barri, nº 2 Santa Maria de Palautordera
Tel. +34 93 000 33 50 www.afadisbaixmontseny.org info@afadis.org

3

El nostre dia a dia
2. Nou taller d'estètica i perruqueria
Dissenyar un espai de cura d'estètica i perruqueria és una de les propostes
sorgida en l'espai d'assemblea dels dilluns. Fruit de l'interès per part de les
persones usuàries del servei, hem desenvolupat una proposta dotada de
significat i amb un caire el més pràctic possible per a poder dur a terme
periòdicament. Gràcies al suport del servei de prevenció amb el qual compta
Afadis, aquest mes de febrer hem dissenyat, doncs, un taller d'estètica i
perruqueria quinzenal acord a les mesures vigents de prevenció higienicosanitàries. Per a l'estrena del taller, vàrem comptar amb una Master class
d'una professional, la Pilar, dedicada al sector des de fa més de 30 anys
d'experiència.
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El nostre dia a dia
3. Experiència amb l'Escola Municipal de Música de Sta. Maria de
Palautordera
Una altra de les fortes demandes per part de les persones usuàries és
introduir al currículum d'Afadis una activitat de caràcter musical.
Des de principis de febrer estem en contacte amb l'Escola Municipal de
Música de la vila de Sta. Maria de Palautordera per incorporar Afadis al
conveni d'aquesta entitat amb els espais educatius del municipi. A finals
de mes, vàrem poder realitzar un tastet amb unes valoracions
excepcionals per part de totes les persones assistents. Desitgem fer
realitat la incorporació, en el darrer trimestre del present curs 2020-2021,
d'una activitat amb uns alts valors comunitaris, artístics, i d'arrelament
territorial!
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El nostre dia a dia

Totes aquelles adaptacions i canvis que darrerament implementem al Servei
de Teràpia Ocupacional d'Afadis Baix Montseny ho fem amb l'objectiu de:
Adaptar-nos a les necessitats individuals de les persones beneficiàries i
posar en pràctica el model assistencial basat en l’Atenció Integral
Centrada en la Persona (AICP)
Reforçar una tasca professional adaptada a les circumstàncies personals
de les persones usuàries, prioritzant-ne una atenció i cura de qualitat.
Potenciar, dia a dia la capacitat d’autodeterminació de les persones
usuàries i fomentar la seva participació activa en el funcionament diari
del STO.
Per a més informació contacta'ns al telèfon 660 60 99 75

"En realidad, no existen personas discapacitadas, sólo
personas con distintos grados de aptitud." - Henry Viscandi
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Activitats que hem fet aquest mes
Ruta teatralitzada a Sta. Fe del Montseny
Novament, de manera molt satisfactòria i extremant les mesures de
prevenció i higiene per tal de garantir la seguretat en tot moment,
dissabte 27 de febrer vàrem gaudir d'un gran dia al Parc Natural del
Montseny.
Vàrem comptar amb la participació de 17 persones usuàries dividides
en tres grups bombolles independents, i un total de 5 professionals
especialitzats referents.
Aquest mes hem comptat amb la participació de CIMA projectes serveis educatius. Aquesta entitat ofereix, mitjançant una subvenció
atorgada per l'Organisme de la Diputació de Barcelona, programes
educatius de lleure inclusiu.
En aquesta ocasió, vàrem compartir la ruta teatralitzada Aigua, un
viatge pels sentits, amb sortida i arribada al Centre d’Informació Can
Casades, al Parc Natural del Montseny.
De la mà de personatges singulars, Aigua explora, en diferents parades,
els cincs sentits (vista, tacte, oïda, gust i olfacte) i està adreçada a tots els
públics. Les rutes teatralitzades faciliten l'accés i la participació de les
persones amb diversitat funcional, de manera vivencial i enriquidora.

Des de

2013, l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la

Diputació de Barcelona duu a terme accions encaminades a

’

.

facilitar l accés al medi natural a totes les persones Les rutes
teatralitzades inclusives són un dels projectes per fer més

.

accessibles els serveis de la Xarxa de Parcs Naturals
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Ens importen les persones
Noves persones voluntàries i nou equip de professionals Respir

A Afadis Baix Montseny aquest mes hem estrenat nou model de lleure!
Gràcies a la tasca i l'esforç de totes les persones voluntàries durant aquests
darrers anys, hem aconseguit finalment que el servei de lleure i respir
d'Afadis sigui considerat un servei essencial dins la nostra entitat pels
beneficis que comporta per a les persones amb discapacitat intel·lectual i
del desenvolupament i les seves famílies, ara més que mai.
Això es tradueix en què, des d'aquest mes de febrer 2021, comptem amb un
equip de persones professionals qualificades i amb experiència en el sector
que assisteixen, prenen cura i acompanyen a les persones usuàries inscrites a
l'activitat, per tal de procurar-los un espai de lleure inclusiu, centrat en les
necessitats de les persones i ple de diversió.
Actualment, tot això ho fem complint de manera estricta amb les mesures
de prevenció i higiene que ha presentat molt recentment el Departament
d'Afers Socials i Famílies al Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències
associades amalalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en
data 8 de març de 2021. Podeu trobar-ne al detall al document "Mesures i
recomanacions en la fase de represa per la COVID-19 del lleure per a
persones amb discapacitat".
Tanmateix, la nostra borsa de voluntaris es va eixamplant cada dia més i, és
per això que aquest mes celebrem la incorporació d'en Lluís al servei de
transport del STO d'Afadis!!
En Lluís va ser voluntari d'Afadis en els anys 2011 i 2012. Actualment és tècnic
sociosanitari i auxiliar d'infermeria amb una llarga trajectòria a les seves
espatlles.
A més, és una de les persones de la borsa de professionals estable del nou
model de lleure d'Afadis.
A ell i a totes les noves incorporacions, els hi desitgem una trajectòria llarga i
molt enriquidora a la nostra petita gran Associació.
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Ens importen les persones
Noves persones professionals al servei de Respir d'Afadis

Benvinguda Núria!!

Benvinguda Maria!!

Benvingut Adrián!!

Benvinguda Mariona!!

Benvinguda Carla!!

Benvingut Lluís!!

Gràcies a la tasca d'aquest equip i dels demés que tenim previst anar
incorporant, professionalitzem un servei essencial per a millorar la qualitat de
vida de les persones usuàries i de les seves famílies.

Moltes gràcies!
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Actes i Esdeveniments
Xarxes Socials

https://www.facebook.com/Afadis-Baix-Montseny
https://www.instagram.com/afadisbaixmontseny
https://twitter.com/AfadisBaix
https://www.youtube.com (afadis baix monsteny)
info@afadis.org
660 60 99 75

Cada dia sou més les persones que feu créixer la nostra petita gran família!
Estem posant tota l'energia a les xarxes socials per fer-nos més visibles i fer
visible tot allò que fa prendre sentit la nostra tasca, estar al servei de les
persones.
És per aquest motiu que volem agrair la vostra disposició i els missatges
que ens feu arribar a través dels nostres canals de comunicació. Dia a dia
anem sumant. Gràcies per fer d'aquest trajecte, una experiència humana i
enriquidora.
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Actes i Esdeveniments
Estrenem pàgina web
És un goig per a totes nosaltres presentar-vos aquest mes la presentació
oficial de la nova pàgina web d'Afadis:

www.afadis.org

Després de mesos treballant en la creació de la nova pàgina web
d'Afadis de la mà de la cooperativa Konexiona - marketing services
(presentada en el butlletí anterior), i sent aquest un objectiu
clarament prioritari en el pla de comunicació de l'entitat, us informem
de la seva posada en marxa des d'aquest mes de febrer 2021.
La nova web us informa de la carta de serveis que ofereix actualment
Afadis, les diverses maneres de posar-vos en contacte amb nosaltres,
quin procediment seguir per tal de fer-vos voluntaris, entre d'altres.
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Actes i Esdeveniments
Nova donació de l'Ajuntament de Sta. Maria de Palautordera
Aquest mes de febrer hem rebut la visita al nostre STO de l'alcalde de
Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena i Ibàñez, acompanyat del
regidor de cultura i joventut, Merlí Garcia i Casacuberta, aportant la
seva contribució per mitjà d'una nova donació. Aquesta és fruit d'una
promoció per incentivar el comerç local, l'import restant de la qual s'ha
donat a causes sense ànim de lucre i de caràcter social, com AFADIS
Baix Montseny.

Moltes
gràcies!
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Actes i esdeveniments
Sessió informativa famílies Montserrat Montero

El passat divendres dia 26 de Febrer vam participar a la sessió informativa
promoguda des del Centre d'Educació Especial Montserrat Montero i
destinada a les famílies del centre, on vàrem tenir el plaer de presentar el
Servei de Teràpia Ocupacional d'Afadis Baix Montseny a totes les persones
assistents, com a un dels dispositius assistencials d'acolliment diürn
existents a la zona.
Adaptant-nos a la nova realitat imposada per la pandèmia de la Covid-19,
enguany les sessions de presentació a totes les famílies del Centre
Educatiu Montserrat Montero s'han realitzat de forma telemàtica, sent la
valoració per part de totes les parts molt positiva.
El contingut d'aquesta es va centrar en els següents punts:
Història d'Afadis Baix Montseny i circumstàncies actuals
Presentació del nou equip de professionals especialitzats
Objectiu del Servei de Teràpia Ocupacional d'Afadis
Descripció de la metodologia emprada: Atenció Centrada en la Persona
Pla d'activitats: horari anual i trimestral
Procediment d'acollida de noves persones sòcies
Mesures de seguretat i higiene implementades des de la Covid-19
Torn obert de preguntes
Aprofitem l'avinentesa per agraïr a totes les persones professionals del
Centre d'Educació Especial Montserrat Montero la confiança depositada
des de sempre en la nostra petita gran entitat i, especialment ara, en
aquests moments crucials que estem vivint com a entitat.
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Construïm l'Afadis que somiem
Visita del Director General d’Economia Social
El dia 1 de febrer vam rebre la visita a les nostres instal·lacions del Director
General d’Economia Social, les Cooperatives, el Tercer Sector i l’Autoempresa
de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Vidal i Fàbrega, juntament amb
tot l’equip de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental.
La visita forma part del projecte Diversitat Funcional Cooperativa cofinançat
per la Generalitat de Catalunya. És el projecte singular de promoció de
l’economia social que duem a terme fa més d’un any per professionalitzar el
STO i cooperativitzar l’activitat de les persones amb diversitat funcional al
territori.
Una de les derivades de l’esmentat projecte és el procés participatiu que
vam iniciar el passat mes de juliol i que vam anomenar “Construïm l’Afadis
que somiem”, per constituir-nos com una cooperativa de consumidores i
usuàries, d’iniciativa social i sense afany de lucre, en el qual hi està treballant
el grup motor amb l’acompanyament d’Ensó SCCL.
Agraïm la visita del Sr. Josep Vidal al nostre centre per conèixer de primera
mà l’ingent treball que estem realitzant des d’Afadis Baix Montseny per
consolidar un projecte de proximitat que permet cobrir una necessitat social
fins fa poc inexistent al nostre territori, amb activitats terapèutiques,
ocupacionals i rehabilitadores per a persones amb una discapacitat
intel·lectual severa.
Podeu llegir la visita al següent enllaç:
https://ateneucoopvor.org/josep-vidal-visita-lateneu-i-diversos-projectes-de-la-comarca/

AFADIS BAIX MONTSENY Passeig del Dr. Barri, nº 2 Santa Maria de Palautordera
Tel. +34 93 000 33 50 www.afadisbaixmontseny.org info@afadis.org

14

Construïm l'Afadis que somiem
Cooperativitzem la diversitat funcional
En el marc del projecte de professionalització del servei i de formació d’una
cooperativa de consumidores i usuàries sense afany de lucre, a finals de 2019
vam rebre una subvenció de 30.000€ per part de l’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera que ens ha permès:

Posar en marxa un Servei de Teràpia Ocupacional com un nou recurs del
territori per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.
Elaborar un pla estratègic per als propers 3 anys.
Dissenyar un sistema de qualitat d’acord amb el què estipula la
normativa vigent.
Incorporar un equip de professionals de primera línia.
Establir noves aliances amb actors del territori.
Desenvolupar serveis complementaris: transport adaptat, fisioteràpia i
rehabilitació funcional, i suport i acompanyament a les famílies.
Implantar un pla de comunicació
Desenvolupar eines de gestió empresarial per optimitzar els recursos i
garantir serveis flexibles i eficients.

Malgrat les grans dificultats a les quals hem hagut de fer front a causa de la
pandèmia del coronavirus, desitgem compartir la satisfacció d’haver assolit
amb èxit aquestes fites gràcies al cofinançament de l’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera.
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Agenda i novetats
Circular persones voluntàries

Els darrers mesos hem publicat a xarxes informació relativa a les diferents
opcions per fer-vos voluntaris d'Afadis Baix Montseny. Volem agrair la gran
demanada que estem rebent al llarg d'aquestes setmanes. El vostre temps i
experiència són molt preuats!
Per aquelles persones qui us hàgiu perdut la informació, us n'adjuntem un
tastet.
Recordeu que podeu contactar amb nosaltres al telèfon 660 60 99 75 o al
correu electrònic info@afadis.org per a rebre més informació.
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Agenda i novetats
Nou punt de venda dels productes d'Afadis
Des d'aquest mes de febrer comptem amb un nou punt de venda i
distribució dels productes que realitzen les persones usuàries del
Servei de Teràpia Ocupacional d'Afadis Baix Montseny.
en aquest cas, trobaràs els productes que elaboren les persones
usuàries del STO d'Afadis a la perruqueria Pilar Pérez, a Canovelles.
Instagram: @pilarperezestilista

https://goo.gl/maps/LdARhRvvspmjbQxy8

Informa't per esdevenir
punt de venda d'Afadis!
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Comptem amb tu
VOLS FER UN DONATIU

?

Mira al teu voltant... Som persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament del Baix Montseny.
Som els teus veïns/es i com tu també somiem, ens divertim, ens esforcem,
també estimem...
Fes-te persona col·laboradora de la nostra Associació per continuar gaudint
d'una vida plena i activa.
Ara, més que mai, necessitem el teu ajut.
Escriu-nos un WhatsApp al 660 60 99 75 i t'ho expliquem.
També tens l'opció de col·laborar amb nosaltres fent un donatiu al següent
compte corrent:
ES80 2100 0044 3702 0049 8295

-

FES TE PERSONA VOLUNTÀRIA

Des dels començaments de la nostra
entitat, el servei de voluntariat ha
tingut una rellevància fonamental
per arribar a ser qui som avui dia.
Amb una borsa de més d'una vintena
de persones voluntàries i un equip
multidisciplinari de professionals ben
consolidat, oferim un servei adaptat a
les necessitats de les persones
beneficiàries.
Incorpora't amb nosaltres per ajudarnos a créixer i esdevenir referents de
territori.
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