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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. 

1) CONTEXT

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
diversitat funcional. 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.



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...entre
d’altres. 
 
Es treballa en clau de cooperació
a través de la inclusió
comunitària, el treball en xarxa
amb altres entitats i en
coordinació amb les famílies i
altres serveis relacionats amb la
persona en qüestió per tal de
millorar la qualitat de vida. 
 
Es crea un espai de relació on la
participació no ve determinada
pel diagnòstic, l’assistència de les
activitats és voluntària i s’intervé
des de la participació
comunitària. 

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. 

MISSIÓ VALORS
 

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.

FINALITAT

1) Context



ESTRUCTURA

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.
Aquestes tenen a veure amb
el funcionament de la
mateixa, així com a les línies
d’actuació, les pròximes
activitats…. 

En l ’assemblea 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 a l ’atenció directa i a
la intervenció, d’aquesta es
deriva l ’equip educatiu, els
destinataris i les famílies
corresponents.

1) Context



Destacar que paral·lelament a aquesta organització,
existeixen una sèrie de comissions que sorgeixen de
l’assemblea i de l ’equip educatiu per poder treballar
en petit comitè i així ser més productius. Aquestes
comissions treballen diferents temes i després en les
assemblees ho posen en comú   per tal de què la
resta d’integrants puguin col·laborar i estar
informats.

A continuació es representa de manera gràfica en la figura.

1) Context   



2)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 boca-orella 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.
 
 

2) Persones Destinatàries



2) Persones Destinatàries

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 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 ningún 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.



2) Persones Destinatàries

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.
 
 



3) LÍNIES DE
TREBALL



OBJECTIUS
Existeixen tres objectius generals, els quals emmarquen la
intervenció. A partir d’aquests tres objectius generals es deriven
els objectius específics. Aquests són els que concreten les
metodologies de treball que s’hauran de implementar per poder
arribar a complir els diferents objectius generals.

3) Línies de Treball



1 )  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.

2)  FOMENTAR L ’AUTONOMIA DE  LES PERSONES

3) Línies de Treball

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.

3)  SENSIB IL ITZAR SOBRE  LA REALITAT I  LES
NECESSITATS DE  LES PERSONES AMB ET IQUETES
DIAGNÒSTIQUES,  GENERANT UNA XARXA DE
PERSONES QUE T INGUIN VINCULACIÓ AMB
AQUESTA REALITAT MITJANÇANT LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’OCI  S IGNIF ICATIU

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.



METODOLOGIA

3) Línies de Treball

En aquest apartat s'exposen els principals valors de l'associació Infinits
Somriures, mitjançant els quals es fonamenten les actuacions. A més de la
avaluació, la qual permet a l'entitat millorar.  
 
Destacar que l'entitat disposa d'un codi ètic publicat a la web i d'un protocol
per casos d'emergència. Aquest protocol descriu les actuacions que es
duran a terme en cas d'una emergència, està penjat a la web es revisa
mensualment tot i que disposa d'un annex on es detallen especificitats de
cada participant. Aquest apartat evidentment no estarà publicat i serà
exclusivament d'ús intern de l'equip educatiu.



VALORS DE
L'ENTITAT

Infinits Somriures es
caracteritza per un seguit de
peculiaritats que marquen la
línia d’actuació, a continuació
se’n detallen algunes
d’aquestes característiques,
destacar que moltes s’exposen
al codi ètic de l’entitat que està
publicat a la web.

3) Línies de Treball



Hor i tzonta l i tat  i
autodeterminació

Es podria afirmar que l’horitzontalitat i l’autodeterminació són
unes de les metodologies més significatives per a Infinit Somriures,
es consideren l’eix central de la nostra intervenció educativa.
L’horitzontalitat consisteix en rebutjar qualsevol tipus de relació
jeràrquica, aposta per la igualtat i la transparència de la mateixa
manera que les decisions rellevants passen pel debat a les
assemblees i no es prenen de manera unilateral. A més afecta a
totes les relacions que s’estableixen en l’entitat.

3) Línies de Treball

Entenem que totes tenim habilitats i que s'han de potenciar, de la
mateixa manera que tenim certes dificultats, des de l’entitat es
treballa amb metodologies afins a la Planificació Centrada en la
Persona on la importància de la intervenció rau en posar les
persones en el centre de l’atenció. És a dir, mantenir en la mesura
del possible les peculiaritats i costums de cadascun dels
integrants, respectant la individualitat i treballant la
complementarietat.



L’entitat treballa l’autoderminació a partir de la llibertat d'elecció ja
que cadascú participa de les activitats de manera voluntària. A
més, s’aprofiten les diferents activitats per reservar un espai on
poder decidir les noves propostes d’activitats i conjuntament
elaborar la programació, tenint en compte els seus gustos i les
seves motivacions. Sempre es procura explicar els fets que creen
controvèrsia i treballar les problemàtiques d'actualitat de la
manera més objectiva possible per tal de que els participants
puguin elaborar el seu propi criteri i formar-se la seva pròpia
opinió.

L'equip educatiu 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
participen. Es realitzen les activitats
de la vida diària conjuntament amb
els i les participants: es realitzen els
àpats plegats, es dorm en les
mateixes habitacions, es demana
que portin els mateixos objectes
que els participants.... no hi ha
diferències i es creen vincles des de
l’equitat i l’ajuda mútua.   Aquests
són alguns dels exemples de com
es treballa en l’atenció directe per
tal d’assegurar aquesta
horitzontalitat.

3) Línies de Treball



Inc lus ió

Es podria dir que aquest és un dels pilars de l’entitat, el qual dóna
sentit a la seva tasca, en ell s'emparen altres valors com la
diversitat, la multiculturalitat i la perspectiva de gènere. L’entitat
està formada per persones de diverses procedències, de la
mateixa manera que no es tenen en compte els diagnòstics dels
participants. Així mateix es treballa per formar, sensibilitzar i
conscienciar en la perspectiva de gènere.

3) Línies de Treball

L'equip educatiu està configurat per voluntariat fixe que es
compromet amb els valors de l'entitat, aporten el millor de si   i
l’enriqueixen, garantint així una inclusió real. Es tracta de persones
que gaudeixen del seu temps de lleure compartint-lo amb d’altres.
És una de les prioritats de l’entitat crear espais per a compartir
experiències i realitzar formacions i activitats que cohesionen
l’equip per tal de treure el millor de cadascú.



Entenent la inclusió des de la
perspectiva comunitària,
configurem un grup de joves
disposats a participar d'espais
comunitaris per gaudir d'un oci
adequat a les seves necessitats.
A més, les activitats demostren
el caràcter inclusiu de l’entitat,
de la mateixa manera que
treballar en nuclis petits facilita
la utilització de transport públic,
allotjaments comunitaris com
albergs càmpings... fomentant
així aquesta inclusió.

3) Línies de Treball

Destacar que des de l’associació
es treballa en xarxa participant
de diferents organismes com la
Taula de Discapacitat o Dincat,
mantenint contacte amb Serveis
Socials, escoles, serveis de dia i
residencials de diversitat
funcional. Així mateix, es fomenta
la relació amb altres entitats de
caire cultural, esportiu i social i/o
lúdic.



Respecte  a l  medi  ambient  i  a  la
natura

Des de l’entitat es fomenta els
valors de l’ecologisme i
minimalisme a través
d’accions quotidianes com el
reciclatge, consum ètic,
responsable i de proximitat,
reutilització, reducció de
residus. Un exemple seria
que la llista de material que
es demana per les diferents
activitats fomenta el
minimalisme i busca crear el
mínim de residus.   Es
potencia una alimentació
saludable, cuinant els àpats
sempre que sigui possible. A
més, per tal de què no es
llenci menjar, es fa cuina de
reaprofitament.

3) Línies de Treball



AVALUACIÓ

Infinits Somriures disposa de
diferents mecanismes i vies per
a realitzar l’avaluació, per a
l’entitat és molt important
aquest aspecte ja que fa que
aquesta creixi i millori de
manera constant. Les
avaluacions sempre es
realitzen a tres nivells:
participants, equip educatiu i
familiars o tutors.

3) Línies de Treball



Pel que fa a les avaluacions dels participants es recullen mitjançant
diferents mecanismes, a nivell informal durant tota la sortida es
pregunta si l’activitat ha complert les expectatives, si s’ho estan
passant bé… però a més s’utilitzen uns qüestionaris que serveixen
per valorar de manera individual diferents ítems com l’allotjament,
les activitats, els àpats… Aquest qüestionari, es va adaptant i
millorant segons les necessitats del grup, s’ha creat en paper i els
ítems estan escrits i traduïts en pictogrames, hi ha espai per
escriure i pels que no poden es faciliten adhesius per completar-
ho.
 
 
En referència a les avaluacions de l’equip educatiu, aquestes es
realitzen al finalitzar el dia o l’activitat mitjançant reunions amb
caràcter assembleari, tot i que són dinamitzades per la
coordinadora. Per tal de dinamitzar l'assemblea s’utilitzen unes
avaluacions on cada integrant s’autoavalua i avalua els altres tot
destacant les fortaleses i dificultats que han anat sorgint durant la
jornada sempre des de l’ajuda mútua. Aquestes serveixen per fer
memòria de tot el que ha passat i com de manera individual o
grupal s’ha solucionat, es realitza una reflexió, es debat i serveix
per donar-nos suport. A més, es realitza un repàs de com ha anat
el dia i es parla de les participants, com s’han treballat els objectius
individuals i com s’han portat a terme les diferents activitats i
espais, així com horaris, l’allotjament…..

3) Línies de Treball



En relació a les famílies, se’ls hi ’ofereix un espai d’opinió a través
d’un qüestionari d’avaluació similar al dels participants, aquest els
hi dóna l’oportunitat d’expressar les necessitats, demandes o
inquietuds, i destacar els punts positius o negatius de les activitats
realitzades. Actualment es troba a la web, el poden completar i
arriba la resposta de manera automàtica al correu electrònic de
l’entitat. 
 
Destacar que la coordinació recull les valoracions dels tres nivells
(participants, equip educatiu i familiars i tutors) en una memòria
interna de cada activitat, afegint la pròpia valoració que realitza la
coordinació. D’aquesta manera, la memòria interna recull una
valoració general.
 
Finalment exposar que en les assemblees de sòcies i les de
comissions sempre es reserva un espai per exposar les avaluacions
de les diferents activitats,  es podria afirmar que es treballa des de
l’avaluació permanent, facilitant així l’adaptació de l’entitat a les
necessitats que van sorgint.
 

3) Línies de Treball



ACTIVITAT 1:  SORTIDES:
MARXEM

ACT I V I TATS

Aquestes sortides consisteixen en
passar el cap de setmana fora amb
pernoctació. Acostumen a fer-se
sortides culturals, turisme, activitats i
tallers… 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.

3) Línies de Treball

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.A més amb el
bon temps acostumem a participar de
festivals de música com el Clownia a
l’estiu o l’ Esperanzah a la tardor,
aprofitem per acampar amb altres
joves i a participar de les activitats i
concerts.

ACTIVITAT 2: ACTIVITATS
CULTURALS: CULTURITZEM-

NOS



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).

3) Línies de Treball

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, karaoke o altres celebracions
entre d’altres.

ACTIVITAT 4:  ACTIVITATS
FAMILIARS: FEM FAMÍLIA

ACTIVITAT 3:  VOLUNTARIAT:
ENS AGRADA AJUDAR
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ACTIVITAT 5:  VISUALITZACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ: ENS DONEM

A CONÈIXER
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. A més,
l'entitat disposa de xarxes socials on
actualitza les activitats que es realitzen,
compta de la web on s'exposa la
informació pertinent a l'entitat i a
l'activitat d'aquesta, així com s'utilitza
d'eina de transparència. També s'utilitza
la comunicació per tal de realitzar
denúncia social conjuntament amb els
participants. Com per exemple, realitzant
pancartes a favor de la rebuda de
refugiats i refugiades o pel Dia de la
Dona. Malauradament encara és
necessari realitzar actuacions de
denúncia social envers situacions que
atempten contra el dret de les persones.
L'entitat té un compromís fervent en
realitzar-ho.
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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.



4) FINANÇAMENT



A continuació s’exposa de manera sintètica les principals fonts de
finançament de l’associació, tenint en compte que les entitats del tercer
sector cada vegada més, es veuen obligades a diversificar les fonts de
finançament ja que l’administració pública no dóna a l’abast.
 
A nivell d’ajudes públiques, és a dir, les que provenen de l’Administració,
l’entitat tot i que es presenta a varies convocatòries, rep principalment
dues. Per un costat, la cessió d’espais, com ara la Casa de Cultura o bé
l’ocupació de la vía pública per poder realitzar activitats, festes… Així
mateix l’entitat rep la subvenció anual de l’Ajuntament de Sant Cugat pel
foment de projectes, activitats i serveis d’utilitat pública i interès social.
 
En referencia a les ajudes a nivell privat, aquestes arriben per diferents
vies. La principal és l’aportació que fan els i les participants per les
diferents activitats. A més, l’entitat compta amb dos tipus de quotes de
socis/es. La primera són 66€ anuals i permet a la persona gaudir de
descomptes per realitzar les diferents activitats i després existeix la
quota per amics i amigues de Infinits Somriures. Aquesta quota són 31€
anuals i et permet participar de les assemblees de socis/es. Destacar
que per participar de les activitats de Infinits Somriures no és necessari
que siguis soci/a. Per a l’associació, el fet de ser soci/a, va més enllà d’un
tema econòmic, sinó que es demana a aquests que estiguin implicats,
per l’entitat la participació és un tema de militància, de creure en la
missió, valors i objectius d’aquesta. Per tant, el fet de ser soci/a ha de
ser amb la voluntat de comprometre’s i formar part d’aquesta “família”.

4) Finançament



 
 
Les donacions són un dels ingressos més significatius, juntament
amb les aportacions dels participants, aquestes provenen de
diferents maneres. Existeixen les donacions puntuals tant
monetàries com de material realitzades per particulars. També hi
ha donacions d’altres entitats o col·lectius que de manera
solidària recapten diners per Infinits Somriures. Mitjançant
diferents esdeveniments com Sant Jordi, parades, festes
populars… l’entitat aconsegueix donacions a més de donar-se a
conèixer. Així mateix, la plataforma del Teaming permet obtenir
donacions de manera fixa cada mes. L’entitat també es presenta a
convocatòries a nivell privat com premis, fundacions d’entitats
bancàries, entre d’altres. 
 
Gràcies a aquesta diversificació de les fonts de finançament,
l’entitat aconsegueix realitzar un lleure més econòmic pels
participants.

4) Finançament



Contacta-ns
 

651 44 12 11

gestio@infinitsomriures.cat

www.infinitsomriures.cat

www.facebook.com/infinits.somriures

www.instagram.com/infinits_somriures/


