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Estimat/da col·laborador/a:  

Agrair-vos l' interès en col·laborar 

en aquest nou projecte, que té com 

objectiu obrir una llar residència per 

persones amb diversitat funcional. 

Al llarg d’aquests anys, hem 

observat la necessitat que hi ha 

entorn a l'habitatge en aquest 

col·lectiu. Per això ens hem decidit 

a adquirir un pis a Manresa per cinc 

dels joves que porten anys amb 

nosaltres i que han expressat la 

voluntat d’independitzar-se junts.  

Es tracta d'un PROJECTE PILOT 

que a més acompanyarem d'una 

investigació per valorar si es pot 

canviar el sistema actual per un de 

més inclusiu i normalitzador.  

 

 
 

Per tal de crear la llar, s'han de 

realitzar reformes al pis ja que ha 

de complir els requisits necessaris, 

per això demanem la col·laboració 

d’empreses com la seva.  

En aquest dossier li expliquem en 

què consisteix la llar i l’ajuda que 

necessitem. Esperem que la 

proposta sàpiga plasmar la 

importància que suposa aquest 

projecte pel col·lectiu de persones 

amb diversitat funcional.   

Canviem aquesta realitat. 

 

Clàudia Arús 

Presidenta d’Infinits Somriures 

 

 
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ 
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L’any 2011, neix l’Associació Infinits Somriures amb la voluntat de crear un 

servei de lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta està 

impulsada per un grup de joves molt compromesos i militant per la causa, creen 

un servei peculiar que fa de l’entitat un espai especial. 

 

. 
  

Aconseguir que les persones amb 

diversitat funcional gaudeixin d’un 

oci madur i representatiu, a més 

de fomentar l’autodeterminació, es 

treballa la individualitat des del 

respecte mutu i el sentiment de 

grup. 

 Inclusió, el respecte, la diversitat, 

l’acceptació de les diferències, la 

sensibilització, dignitat, igualtat, 

autodeterminació, llibertat d’elecció, 

accés universal, comunitat, oci 

madur…entre altres. 

 

 

 

 

INFINITS SOMRIURES 

 

MISSIÓ VALORS 
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La peculiaritat de la nostra entitat i la 

manera en la què es realitza la  

intervenció, fa que des de fa un 

temps, les famílies i els propis i 

pròpies participants ens demanin 

d’ampliar el servei.  

Estem en un moment en que molts 

dels participants a les activitats viuen 

com els seus germans i germanes fan 

un pas endavant independitzant-se i 

el fet de no tenir les mateixes facilitats 

per fer-ho és un tema que els 

preocupa.  

Per altra banda les seves famílies 

també en molts casos veuen la 

necessitat de començar a vetllar pel 

seu futur i buscar residència, tot i que 

en molts casos als propis fills i filles 

els aterri la idea d’entrar en aquests 

habitatges que veuen com forçats.  

 

 

Per aquest motiu i per la 

insistència dels participants a 

crear habitatges on ells siguin els 

protagonistes i puguin participar 

en cada presa de decisions pel 

que fa referència al seu futur en 

tema habitatge, hem de lluitar cap 

a un model més normalitzador on 

totes les persones puguin tenir el 

dret de decidir on i amb qui viure.  

Compartir pis sempre és 

complicat però si a més li sumem 

que no ens permeten escollir amb 

qui i com fer-ho pot ser fins i tot 

una experiència traumàtica. 

Així mateix, ens encoratgem a 

crear aquest projecte que us 

mostrem a continuació, esperem 

poder retransmetre tota la nostra 

il·lusió i us convidem a poder-la 

compartir amb nosaltres, més 

siguem, més ràpid arribarem al 

nostre objectiu. Volem crear un 

espai residencial i necessitem tota 

l’ajuda possible. 

 

CONTEXT 
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Infinits Somriures es planteja la iniciativa de crear un habitatge per a 5 dels 

participants de l'entitat de manera que aquest projecte no exclusivament 

contempla la necessitat d'ampliar el servei d'habitatge existent, sinó que ofereix 

el valor de què les persones prèviament hagin decidit amb qui compartir el 

procés d'emancipació potenciant així la naturalitat d'aquesta nova etapa de la 

vida.  

Contant que es planteja que en aquest pis visquin joves en edat d'emancipació 

que prèviament ja tenien una amistat consolidada creant així un projecte pilot 

que servirà per canviar la visió del sistema actual. 

 

 
  

Oferir una llar on es vetlli pel 

benestar de les persones que hi 

viuen mitjançant la participació 

activa de les mateixes en les preses 

de decisions i configuració de 

l'habitatge.  

 
 Treballar l’autonomia 

 Fomentar la inclusió 

 Configurar el projecte personal 

 Potenciar les relacions personals 

 

LLAR RESIDÈNCIA 

 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS 
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El tracte és horitzontal, l’educadora 

facilita i acompanya en els processos 

des de la perspectiva d’oferir eines i 

suports tenint en compte el benestar 

de les persones que hi viuen i 

assegurant la bona convivència. 

 

 
 

Intervenir des de l’aprenentatge 

col·laboratiu, és a dir, tothom 

aporta el millor de si perquè les 

coses funcionin, totes som 

importants i totes sabem fer coses 

bé, sols cal potenciar aquelles 

coses que podem oferir als altres. 

 

 

Poder-se incloure en la comunitat, 

formar part del municipi sent 

ciutadanes actives i participatives, 

formar part de les activitats del barri. 

 

 

LÍNIES METODOLÒGUIQUES 
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Construir una llar, és a dir, crear 

un espai que faci que sigui casa 

de les persones que l’habiten, que 

aquestes siguin les encarregades 

de fer-se seu l’espai i el lloc, que 

siguin partícips de tot el procés de 

configuració del que serà la seva 

pròpia casa.  

Que les persones que hi visquin es 

sentin lliures per escollir amb qui volen 

compartir la seva casa tot treballant en 

nuclis petits. 

 

 

Fomentar activitats de lleure tant 

entre setmana com el cap de 

setmana ja que és molt important 

per el desenvolupament de les 

persones i per la seva realització 

personal. 

  

  

 Treballar mitjançant metodologies de 

la Planificació Centrada en la Persona 

(PCP) i amb l’objectiu final de 

l’autorealització per empoderar a les 

persones per a viure el més 

autònomament possible. 
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“Me gustaria vivir en el piso porque 

quiero aprender a vivir sola” 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Me gustaría ir a vivir al piso porque 

ya tengo ganas de independizarme” 

 
 

 
 

 

 
 

Es tracta d'un projecte pilot, per 

tant els beneficiaris directes són 

aquestes persones i les seves 

famílies, però en un futur es 

beneficiaria d'aquest model tot el 

col·lectiu, fins i tot extenent-se a 

altres col·lectius.  

BENEFICIARIS 

 

ANDREU REBECA 

ANDREU ELIA 

ALBA 
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Habitació 

Alba i 

Rebeca 

Habitació 

dels 

Andreus 

Despatx 

Habitació 

Elia 

CASA NOSTRA 

 



INFINITS SOMRIURES 9 

 

 

Per tal de dur a terme el projecte necessitem realitzar les següents reformes i 

així complir amb els requisits necessaris: 

 

 Demolició: 5.995,00 € 

 Ram de paleta: 4.232,00 € 

 Guix: 2.115,00 € 

 Sanitaris i Aixetes: 2.621,00 € 

 Instal·lacions: 3.055,00 € 

 Fusteria: 2.611,00 € 

 Pintura: 4.320,00 € 

 Marbres: 1.335,00 € 

 Electrodomèstics: 1.615,00 € 

 

També necessitem moblar tot l’habitatge: armaris, llits, taules, cadires, sofà... 

 

 

Us proposem diferents maneres de col·laborar, tot i que estem oberts a d’altres 

propostes: 

 

 Donacions de material de construcció o mobiliari 

 Donacions en hores de feina: voluntariat corporatiu 

 Reduir costos amb descomptes 

 Difusió del nostre projecte per tal d'aconseguir més col·laboracions 

 Patrocina o organitza esdeveniments per aconseguir fons pel projecte 

 

Si col·labores amb nosaltres, el teu logotip i nom de l’empresa es publicarà en 

la secció de patrocinadors de la nostra web. 

 

 

 

QUÈ NECESSITEM 

 

COM POTS COL·LABORAR 
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Moltes gràcies, contem amb tu 

CONTACTE 

 

C/Doctor Murillo, 14, 1r 1a Sant Cugat del Vallès 08172 

651 44 12 11 

www.facebook.com/infinits.somriures 

gestio@infinitsomriures.cat 

www.instagram.com/infinits_somriures/ 

www.infinitsomriures.cat 

https://www.facebook.com/infinits.somriures
mailto:gestio@
https://www.instagram.com/infinits_somriures/
https://www.instagram.com/infinits_somriures/

