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Introducció
L’associació Infinits Somriures neix l’any 2011 a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) per
un grup de joves amb la intenció de crear un espai de lleure significatiu per a persones
amb diversitat funcional, ja que en el municipi tot i tenir un ampli ventall d’entitats tant de
cultura popular com esportives o d’altres àmbits, les ofertes per persones amb diversitat
funcional eren molt limitades. Així mateix s’engega aquest projecte amb la intenció de
donar resposta a aquest col·lectiu oferint activitats de lleure en un ambient inclusiu, on
l’entitat treballa amb horitzontalitat i són les mateixes participants les que decideixen el
tipus d’activitat i la freqüència en la participació d’aquestes.
D’aquesta manera, el projecte neix arrel de l’observació d’una necessitat que es fa
patent a partir del contacte amb el col·lectiu de persones amb discapacitat. Sorgeix la
necessitat d’ampliar el ventall d’oci de què disposa el col·lectiu de persones amb
diversitat funcional ja que la possibilitat d’elecció en aquest àmbit és reduïda i sempre
es troba en un marc molt estereotipat, tot millorant la seva situació social i la de les
famílies.
La missió de l’associació és fomentar un lleure madur i representatiu que impliqui una
autodeterminació per part de les persones que hi participen de manera activa, a més es
treballa la individualitat des del respecte mutu i el sentiment de grup.
Els valors que se’n deriven són: la inclusió, el respecte, la diversitat, l’acceptació de les
diferències, la sensibilització, dignitat, igualtat, autodeterminació, llibertat d’elecció,
accés universal, comunitat, lleure significatiu i madur, perspectiva de gènere,
multiculturalitat, respecte al medi ambient i a la natura… La finalitat de l’entitat és
fomentar la inclusió a la comunitat de les persones amb diversitat funcional a través de
les activitats de lleure.
En relació a l’organització d’Infinits Somriures, en condició d’associació, està presidida
per una Assemblea de socis i sòcies, els quals prenen les decisions principals entorn a
la entitat. En aquesta participen els diferents socis i sòcies, els quals són persones amb
diversitat funcional, familiars d’aquestes, monitores/ monitors o simplement persones
implicades en l’entitat o afins a ella. Amb la finalitat de dirigir l’entitat, l’Assemblea
nomena uns representants, és a dir, es configura la Junta Directiva i d’aquesta es deriva
la coordinació. La qual, té l’obligació de gestionar i organitzar tot ho pertanyent o relatiu
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a l’atenció directa i a la intervenció, d’aquesta es deriva l’equip educatiu, els destinataris
i les famílies corresponents. A continuació es representa de manera gràfica en la figura.
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Persones destinatàries
Per començar, exposar que les diferents persones destinatàries del projecte provenen
de diferents municipis i arriben a l’entitat per diverses vies. La més comú és pel bocaorella però també derivades des de serveis socials (de municipis propers) o mitjançant
xerrades informatives en les AMPAS (associacions de mares i pares), en la participació
de festivitats, en reunions amb altres associacions, tallers ocupacionals...
Cal recalcar que per participar de les activitats de Infinits Somriures no existeix un perfil
concret, totes les persones que ho desitgen poden participar de les diferents activitats
que s’ofereixen. En general, les persones destinatàries d’aquest projecte són joves, ja
que aquesta franja d’edat és la més demandada.

Es pot afirmar que, a l’inici, es rebia més demanda de persones més grans i a mesura
que s’ha anat avançant, cada cop arriben persones més joves, de la mateixa manera,
que als inicis les persones que arribaven tenien més necessitats de suport i ara el perfil
que predomina seria el de persones amb un alt nivell d’independència.
De totes formes, en les activitats les participants són molt diferents i tenen necessitats
de suport molt diverses. Exposar que, cada cop més, les persones amb discapacitat
intel·lectual que tenen altes capacitats i són bastant autònomes tenen dificultats per
adaptar-se a diferents serveis destinats a l’atenció a persones amb diversitat funcional,
d’aquesta manera, existeixen poques ofertes que les complaguin i acaben quedant-se
a casa. Des de l’associació Infinits Somriures, s’està donant una resposta que respon a
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les necessitats que expressen, ja que el fet de treballar horitzontalment provoca que
aquestes persones es sentin còmodes en aquest espai.
Destacar, que les persones destinatàries són les que decideixen apuntar-se a les
activitats, és a dir, que escullen en quines activitats desitgen participar, a més de què
les activitats sorgeixen de les seves pròpies propostes, desitjos i gustos. Les diferents
persones que participen de l’entitat, ho fan perquè volen, ja que no existeix ningun tipus
de compromís referent a l’assistència, ja que cada activitat es costeja per separat, amb
excepció d’algunes activitats de llarga durada com per exemple les vacances d’estiu, en
les que es proposa a les persones que participen, que assisteixin anteriorment a alguna
activitat amb la finalitat de comprovar si es senten còmodes amb el grup.
En molts casos, les participants decideixen assistir a les activitats per compartir aquest
temps amb les seves companyes i companys ja que algunes de les vegades aquests
són els que han proposat l’activitat. D’aquesta manera, el número de participants,
oscil·la depenent de les persones que han decidit apuntar-se a aquesta, sempre i quan
hi hagi un mínim de persones interessades per realitzar aquesta activitat.
En resum, es pot afirmar que l’únic requisit que es marca és que la persona estigui
còmode amb el grup, no es discrimina ni per edat ni per diagnòstic, ja que en alguns
casos s’han tingut persones majors que se han integrat perfectament a la dinàmica del
grup, de la mateixa manera que es tenen a persones menors que estan molt ben
adaptades.
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Objectius
A continuació s’exposen els objectius generals de l’entitat amb els seus corresponents
objectius específics els quals guien les diferents actuacions d’aquesta:
 Promocionar l’oci de les persones amb diversitat funcional.


Millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional a
través d’activitats d’oci significatives.



Fomentar la inclusió i normalització de les persones mitjançant activitats
d’oci.



Promoure el teixit comunitari i social de la persona mitjançant la creació
de vincles.

 Fomentar l’autonomia de les persones.


Fomentar l’autodeterminació, que totes les persones que participin
tinguin dret a manifestar la seva opinió i a ser escoltades:



Promoure la participació social a partir d’activitats d’oci.



Treballar el poder de decisió mitjançant les activitats d’oci.

 Sensibilitzar sobre la realitat i les necessitats de les persones amb etiquetes
diagnòstiques, generant una xarxa de persones que tinguin vinculació amb
aquesta realitat mitjançant la realització d’activitats d’oci significatiu.


Utilitzar el voluntariat com a forma de treballar i tenir un equip de persones
compromeses amb l’entitat i la seva intervenció.



Apostar pel compromís i implicació social, la sensibilització i visualització
del col·lectiu..

En definitiva, l’associació Infinits Somriures lluita pels drets de les persones amb
diversitat funcional i per la inclusió en la comunitat, d’aquesta manera, treballa a partir
de la participació activa de tots els seus membre i la militància d’aquests en un projecte
molt ambiciós, on el lleure és l’element central.
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Activitats realitzades
Les diferents activitats que realitza l’associació es classifiquen de la següent manera:
Activitat 1: Sortides: Marxem!
Aquestes sortides consisteixen en passar el cap de setmana fora amb pernoctació. Es
realitzen sortides culturals, turisme, activitats i tallers, jocs… s’acostuma a anar a
albergs. Generalment es comença el divendres a la tarda o el dissabte al matí fins el
diumenge a la tarda. Sortides realitzades: 11
Activitat 2: Activitats culturals: Culturitzem-nos
Aquestes activitats generalment es realitzen en dissabte o diumenge, estan dirigides a
l’àmbit cultural, com visitar museus, anar al teatre, al cinema, concerts o participació
activa en festes i actes populars. Activitats culturals realitzades: 6
Activitat 3: Voluntariat: Ens agrada ajudar
En aquest grup, generalment es troba el voluntariat amb la protectora d’animals Cau
Amic, que consisteix en un projecte en el qual apadrinem gossos i se’ls realitza un
seguiment mensual que consisteix en trobades entre voluntaris/es i gossos de la
protectora. Destacar, que quan aquesta protectora realitza activitats, festes, carreres...
també es participa activament, fins i tot, s’ha participat en un programa de ràdio parlant
d’aquesta experiència. Actualment, s’està potenciant aquest tipus d’activitats
relacionades amb el voluntariat, com per exemple es va col·laborar en la recollida
d’aliments (el gran recapte). Voluntariats realitzats: 3
Activitat 4: Activitats familiars: Fem família
Aquestes activitats tenen com objectiu principal crear vincle entre les diferents famílies,
les persones participants, l’equip educatiu i les persones afins al projecte. Dins
d’aquestes activitats es troben els dinars i sopars populars organitzats per la pròpia
entitat, el sopar de Nadal que es realitza per celebrar l’any, el dinar de final de curs,
trobades... Activitats familiars realitzades: 2
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Actividad 5: Visibilització i sensibilització: Ens donem a conèixer, ens fem estimar
Es realitzen activitats d’aquest tipus a diferents nivells: per un costat, fent presència en
diferents festes de la ciutat, participant en les festes populars, en diferents comissions,
organitzacions i òrgans o plataformes; i per altre costat, mitjançant xerrades en instituts,
col·legis de professionals, universitats o qualsevol mitjà de comunicació amb la intenció
de donar a conèixer l’entitat, les seves activitats i la manera de treballar. Activitats de
visualització realitzades: 2
Activitat 6: Vacances: Anem de vacances
L'època de vacances és un període en què els participants tenen molt de temps lliure i
en molts dels casos les famílies no disposen dels recursos suficients com per poder-los
oferir una àmplia oferta d'activitats per a realitzar i acaben avorrint-se i fent-se'ls hi els
dies molt llargs. Des de l'associació s'ofereixen diferents períodes de vacances, per un
costat, dos torns al Nadal, un a Setmana Santa i dues setmanes a l’estiu. Els dos torns
al Nadal, són en els períodes festius per les escoles i centres però laborals per les
famílies. Cada torn es realitza en una ciutat diferent dins de Catalunya. Les vacances
de Setmana Santa es realitzen a ciutats espanyoles, cada any els participants escullen
a quina volen anar, per exemple, s’ha anat a Madrid, Bilbao, València i Saragossa.
Finalment, les vacances d’estiu són de 15 dies en el càmping Berga Resort on, tal i com
diu el nom, és de gran qualitat, i on poden participar de les diverses i variades activitats
i serveis que ofereix l'espai on a més d'estar adaptat es senten molt còmodes. Vacances
realitzades: 5
A continuació s’exposen les activitats realitzades en l’any 2018, així com el número de
participants i de monitors/es que han assistit a cada activitat.

Data
02-05/01/2017

Activitats realitzades en 2017
Activitat
Participants
Vacances de Nadal, torn 2
7
(Figueres)

Monitores
3

14/01/2017

Cau Amic, parada i UESC (Sant
Cugat del Vallès)

5

4

21-22/01/2017

Museu de la xocolata i alberg
Equity Point Centre (Barcelona)
Sortida a la Molina

10

5

9

5

04-05/02/2017
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18-19/02/2017

9

4

12

6

6
10

8
4

7

12

7

7

7

3

11
12
8

5
5
4

6
11
10

5
5
4

Tibidabo / Piscina
(Barcelona/Sant Cugat del
Vallès).
Festival Esperanzah (El Prat del
Llobregat).
Alberg de Barcelona: Mare de
Déu de Montserrat
Cau Amic i festa de la Tardor

4

4

5

4

6

3

5

4

6

3

19/11/2017

Alberg de Barcelona: Mare de
Déu de Montserrat
Competició Rebeca (Manresa)

4

3

25-26/11/2017

Sortida al Masnou

9

4

02/12/2017

Sopar de Nadal (Terrassa)

45

-

19/12/2017

Dinar en el Wok i cine (Sant
Cugat del Vallès)
Vacances de Nadal, torn 1.

9

3

5

2

18-19/03/2017

26/03/2017
08-12/04/2017
22-23/04/2017
07/05/2017
13-14/05/2017
27-28/05/2017
10-11/06/2017
18/06/2017
23-25/06/2017
16/07/2017
23-30/07/2017
3006/0708/2017
16/09/2017

13-15/10/2017
21-22/10/2017
28/10/2017
11-12/11/2017

27-30/12/2017

Cau Amic, UESC i Alberg Equity
Point Centre (Barcelona)
Sortida a Ciutadella, Cau Amic i
Xesca (Barcelona i Sant Cugat
del Vallès)
Holi (Sabadell)
Vacances de Setmana Santa
(València)
Parada i preparació per Sant
Jordi
Excursió amb gossos i concert
Miquel del Roig
Sortida a Temps de Flors
(Girona)
Sortida a Coma-Ruga
Sortida al Masnou
Dinar dels 5 anys de l’entitat
Festival Clownia (Sant Joan de
les Abadesses)
Piscina (Sant Cugat del Vallès)
Vacances d’Estiu, torn 1
Vacances d’Estiu, torn 2
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Resum Econòmic
En aquest apartat s’exposa un resum econòmic de l’exercici anual (2018) de manera
detallada diferenciat per categories. Destacar que contem amb diferents fonts de
ingressos com les aportacions per les activitats, les quotes de socis i sòcies, les diferents
donacions i subvencions públiques.
INGRESSOS

DESPESES

Concepte

Import

Concepte

Import

Subvenció
Ajuntament

1.500€

Despeses
bancàries

140,25€

Donacions

5.075,47€

Activitats de lleure

17.962,97€

Teaming

48€

Assegurances

589,09€

Quota soci/a (22)

1.192,50€

Línia Telefònica

452,50€

Activitats de lleure

25.534,63€

Reunions

61,10€

Gestoria

732€

Material

215,95€

Despeses
personal
Domini Web i
publicitat

TOTAL

33.350,60€

13.802,76€
520,93€

Dincat

365€

Generalitat tràmits

21,85€

TOTAL

34.864,40€

Difusió i publicitat
A continuació enumerar les diferents formes que ha utilitzat l’associació per donar-se
a conèixer:
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Xarxes socials: s’ha utilitzat el facebook e instagram com principals formes de
donar a conèixer a l’entitat i les diverses activitats d’aquesta. Estem en procés
de remodelació de la web.



Participació activa en fires i festes populars: s’ha participat de diferents fires i
mostres d’entitats per donar a conèixer l’entitat i el projecte. Per exemple en la
festivitat de Sant Jordi.
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