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1.- ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 

2.419. 

 

(BARCELONA), avinguda Béjar, 299, sent el seu número de identificació fiscal G64685274. 

 

-

 

 

continuació es detallen: 

 Activitat de lleure Mefi-Boset 

  

 Formació de lideratge 

  

 Representació i participació ciutadana 

 

 

A. ACTIVITAT 

A.1.- Grup de discapacitats Mefi-Boset 

 

Àmbit territorial: ciutat de Terrassa i Barcelona 



 

Resum: Espais de lleure per a joves i adults  amb discapacitat intel·lectual en diferents formats 

per tal de promoure la integració de les persones amb discapacitat a través del lleure així com 

oferir a les famílies serveis de respir. Les activitats de lleure no estan pensades per a ser 

iguals per a persones amb i sense discapacitat. 

 
Situació del servei: Iniciat a Barcelona l'abril del 1995 i a Terrassa el maig del 2010. Projecte de 
continuïtat. 
 
Responsable del servei: 

Nom i Cognoms: Lydia González Díez 

Càrrec:Responsable Acció social 

Telèfon: 650 155 107 

Correu electrònic: mefiboset@unida.es 

  

OBJECTIUS PLANTEJATS: 

 

 

 

 

-  

- Mill  

- Oferir un recurs per a persones amb discapacitat que han quedat fora de la xarxa de recursos 

especialitzats (adults que no estan en cap centre). 

 

 

ACTIVITATS: 

 

El projecte ha constat de diferents activitats: 

 

1.- Espai de lleure intersetmanal. 

Dirigit a joves i adults amb discapacitat intel·lectual. Tots els dimecres dels curs escolar de 17h a 

19:30h.  Oferint:   - un espai de creació, socialització i interrelació de grups d'amistat (amb 



persones amb i sense discapacitat) - un espai de respir per a les famílies i cuidadors/es - 

activitats de descubriment i potenciació de les capacitats (tallers, activitats lúdiques, sortides 

culturals, ...) i aprenentatge i pràctica d'hàbits (autonomia, AVD, relació,...)  

Equip: 10 voluntaris  

Assistència: 15 persones 

Sessions totals anual: 35 sessionsTots els dimecres dels curs escolar de 17 a 19,30 h.  

 

 

2.- Espai de lleure de dissabtes   

 

Dirigit a joves i adults amb discapacitat intel·lectual.  Darrer dissabte de cada mes de 10:30h a 19 

h. Oferint: Activitats socioeducatives (treball per projectes, rutines, hàbits...) i sortides culturals i 

de lleure (cinema, exposicions, museus, concerts, bolera, excursions, ...), adaptades als usuaris. 

Així mateix oferint a les famílies i cuidadors/es un temps de respir. Les activitats i les sortides es 

realitzen principalment a Terrassa i Barcelona.  

  

Equip: 15 voluntaris  

Sessions totals anual: 10 sessions. D  

Assistència: 25 persones.  

 

 

3.- Servei de respir de cap de setmana. 

Dirigit a joves i adults amb discapacitat intel·lectual. Dos caps de setmana al trimestre. Oferint: 

Estades de cap de setmana a una casa de colònies, proporcionant un temps de respir a les 

famílies i alhora treballar, amb els usuaris, la convivència, la socialització i les rutines i hàbits de 

a l'espai de lleure de dissabtes.   

  

Cobertura: 15 famílies  

Assistència: 6/8 usuaris en cada respir  

Equip: 3/5 voluntaris  

Serveis totals anual: 4 caps de setmana 

 



4.- Seguiment de famílies 

Adreçat a totes les famílies dels beneficiaris del projecte. 

Equip: treballadora social i tots els monitors. 

 

recursos, deri

amb el 80 % de famílies. 

Aquesta vinculació amb les famílies és especialment important a l'inici de la incorporació de nous 

usuaris a les activitats, fent un seguiment de la seva adaptació.  

També treballem en coordinació amb els serveis socials municipals en aquells casos que es 

considera necessari.  

 

Promovem la implicació activa de les famílies també a través d'algunes activitats conjuntes (final 

de curs, nadal) 

 

5.- Atenció i Formació de voluntariat  

Equip: 

Durant aquest any, hem comptat amb un equip de 16 voluntaris, dels quals: 

- 3 altes 

- 3 baixes per  

 

També hem tingut 1 alumna de pràctiques 

 

Formació: 

voluntaris i que això permet adaptar-nos millor a les necessitats i millorar la qualitat del projecte.  

 

A més, hem tingut les reunions ue també serveixen per a coordinació, 

seguiment, avaluació i programació. 

 Reunions de treball: març / juny / setembre. 

 

6.- Sortida de famílies 



Adreçat a totes les famílies dels usuaris de l'espai de lleure i als propis usuaris. Un cap de setmana 

de final de curs. Oferint: Estada d'un cap de setmana a una casa de colònies per tal de promoure 

la convivència, el coneixement i suport mutu entre famílies, usuaris i l'equip de voluntaris. Així 

mateix es comparteix amb les famílies les activitats i sortides realitzades durant el curs.    

Assistència: 40 persones (famílies, usuaris, equip voluntaris) 

 

7.- Relacions externes 

Un dels objectius del projecte és sensibilitzar sobre les necessitats de les persones amb 

discapacitat, promoure la inclusió, oferir formació... 

 

Aquest any hem: 

 3 sessions de sensibilització a Terrassa (1), Barcelona (2) i Sant Feliu de Llobregat 

 Participació a congressos i conferències externs:Conferència de Lausanne.  

 Aparició a mitjans de comunicació: Diari de Terrassa (11/03/2017)  

 

 

 

 

Quina activitat realitzen els usuaris? 

 

 

 

Centre 
Ocupacional

55%

Treball ordinari
5%

Sense activitat
20%

Residència 
5%

Escola
15%



Durant 2017 hem tingut 5 nous usuaris. Arriben per les següents vies 

 Derivació del CAP  1 

 Activitats de promoció 1 

 Derivació serveis socials 2 

 Per altres usuaris  1 

 

 

INDICADORS PREVISTOS I ASSOLIMENT 

Respecte als objectius plantejats a principis d'any i el seu assoliment:  

 

 Objectiu

participació de 8 persones en el grup de dimecres  

Resultat: participació de 14 persones  

 

Indicador 2: - participació de 15 persones en el grup de dissabtes   

Resultat: participació de 25 persones  

 

 Objectiu: Oferir a les famílies espais de respir de confiança  

Indicador 3- 10 famílies beneficiàries del servei de respir de caps de setmana  Resultat: 15 

families beneficiàries  

 

Indicador 4-  

Resultat: 9 participants  

 

 Objectiu: Millorar la integració de les persones amb discapacitat en l'àmbit del Lleure  

Indicador 5: Realització de 3 activitats amb altres col·lectius  

Resultat: 3 activitats  

 

Indicador 6-  

Resultat: 40% de persones sense discapacitat  

 

 Objectiu: Oferir un recurs per a persones amb discapacitat que han quedat fora de la xarxa 

de recursos especialitzats   



Indicador 7 - Participació de 5 persones que no estan en cap altres recurs  Resultat: 5   

 

 Objectiu 5: Promoure la participació dels destinataris del projecte en la programació i 

avaluació   

Indicador - Creació del Consell de Participació durant el 2017  

Resultat: No Assolit 

 

TREBALL EN XARXA 

 

Formem part de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat on hi participem activament, 

especialment a la Comissió del Dia Internacional. 

 

Formem part de la , i del 

6, al qual ens hem incorporat recentment, i treballem amb totes les entitats del barri. 

 

Treballem en coordinació amb  amb qui compartim espais i 

 

 

Treballem en coordinació amb els serveis socials municipals que deriven gran part dels usuaris 

amb els que treballem, i dels quals en fem un seguiment continuat i conjunt. 

 

 

     

A.2. Formació de Lideratge 

 

y 2015, la seu del Global Leadership Summit (GLS), conferència 

global sobre lideratge amb seu central a Chicago, i que es celebra anualment a 120 països.  

 

  

Resum: Cimera de Llideratge, celebrada els dies 10 i 11 de novembre de 2017

 Terrassa. Dos dies de conferències 

que es van retransmetre a Terrassa i a 125 països i 675 ciutats de tot el món, en alta definició, a 



partir de la cimera mare que va tenir lloc 

conferències, es va crear un espai de treball i de relació entre els participants.  

  

Responsable de la Cimera:  

Nom i Cognoms:  Ruth Giordano Torres   

Càrrec:   Gerent GLS 2016   

Telèfon:   937886166   

Correu electrònic:   rgiordano@unida.es  

  

OBJECTIUS PLANTEJATS:  

-  Oferir eines a tota persona que té un rol de lideratge en diferents àmbits -  Promoure un lideratge 

en valors. - resaris, 

de tots els àmbits.  

  

ACTIVITATS:  

1.- Cimera de Lideratge  

  

Data: 10 i 11 de novembre de 2017 

Béjar, 299.  

Conferenciants:  

 Bill Hybels, Pastor Fundador de Willow Creek Community Church  

 Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer, Facebook  

 Marcus Buckingham, Fundador The Marcus Buckingham Company  

 Bryan Stevenson, Founder & Executive Director, Equal Justice Initiative.  

 Juliet Funt, CEO, Whitespace at Work.  

 Sam Adeyemi, Founder & Senior Pastor, Daystar Christian Centre a Nigèria.  

       Laszlo Bock, Senior Advisor, Google.  

       Immaculée Ilibagiza, Advocate for Peace and Gorgiveness 

       Gary Haugen, Founder & CEO, International Justice Mission.  

       Angela Duckworth, professora University of Pennsylvania.  

       Fredrik Hären, Author: Business Creativity Expert.  

  



Assistents a la cimera: 235 congressistes Mitja assistencial cada dia: 200 congressistes 

Participants de fora de Catalunya: 48 congressistes Participants acollits a cases particulars: 25 

congressistes. Voluntaris: 65 persones (joves i adults)  

  

Altres elements:  

ntariat: una peça clau de la Cimera és la participació del 

conjunt de professionals i voluntaris i entre diferents generacions, formacions... és un exemple 

segons les enquestes recollides. 3. Beques. El preu de la Cimera ha sigut inferior al cost real per 

persones interessades que no podien assumir la despesa o que venien de províncies molt 

allunyades de Catalunya (Andalusia, Madrid, Canàries, Osca, Múrcia, Comunitat Valenciana...)  i 

ja feien una despesa important en el transport.  

  

2.- Activitats continuades de formació  

  

1)  

Lloc: CECOT 

Títol: Esmorzars de Lideratge 

Dies: 17 de maig    Conferenciant: Erin Meyer 

         28 de juny   Conferenciant:  John Maxwell 

          Conferenciant: Melinda Gates  

 

Participants: Socis Cecot (15 participants per jornada) 

 

 

 

 

TREBALL EN XARXA:  

Hem comptat amb el suport de:  

*Ajuntament de Terrassa  



 

*Diputació de Barcelona  

*CECOT  

*Cambra de Comerç de Terrassa  

*La Caixa  

*Església Unida de Terrassa  

*Seminari Protestant de Madrid  

*Consell Evangèlic  

*Editorial Tyndale  

*Editorial Clye 

*Epson 

*Hospital Evangèlic 

*Agape 

*Ajuntament de Sant Cugat 

*Ajuntament de Matadepera 

 

 

A.3  

 

7 

quals concorden amb els de la Fundació. 

Així han fet ús de les instal·lacions: 

 

 Església Evangèlica Unida fa ús de les instal·lacions per a les seves activitats: 

o Eclesials: espai cúltic 

o Socials:  

 programes de lleure per a infants adolescents i joves  tots els 

dissabtes tarda, dimecres tarda i altres dies esporàdicament. 

 ca  tot el mes de juliol  

 escola de família  activitats esporàdiques 

 Espai Familiar - servei de dutxes i bugaderia per a famílies amb risc 

social  tots els dilluns i dijous tarda 



 Activitats de formació i seguiment de voluntariat 

o Activitats culturals: 

entrada gratuïta i pica-pica, cicle de conferències Fe i Societat en Diàleg, 

Presentació Actes 500 anys Reforma Protestant. 

 

 Escoles Públiques

Príncep,... 

 

 Entitats socials i/o solidàries  han fet servir les instal·lacions per a les seves 

activitats Cristians per Terrassa, Associació La Fuente, UEBC. Associació Local 

 

 

A.4.  Representació i participació ciutadana 

 

Com a entitat estem representats i participem activament a diferents òrgans: 

 Taula de la discapacitat de Terrassa 

 Pla de Desenvolupament Comunitari de Can Tusell 

 Consell Municipal del Districte 6 

 Diaconia Catalana 

 

 

B. SUBVENCIONS 

 

sques 

 

Subvencions públiques:  11.821,55  

Subvencions privades:         14.636,00  

 

amb discapacitat, tant per al funcionament ordinari com per la contractació de personal. 

 


