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INTRODUCCIÓ

UNA MICA D'HISTÒRIA...
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. A més, en aquest àmbit la possibilitat d'elecció és reduïda i es troba
en un marc estereotipat. 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.

Missió, Valors i Finalitat

MISSIÓ
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.

VALORS
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…

FINALITAT
Fomentar la inclusió
a la comunitat de les
persones amb
diversitat funcional a
través de les activitats
de lleure.

La nostra organització

Presidenta:
Clàudia Arús
Vicepresidenta:
Clàudia Ventura
Secretari:
Gerard Comerma
Tresorera:
Carlota Arús

Infinits Somriures, en condició d'associació, està
presidida per una Assemblea de socis i sòcies, els
quals prenen les decisions principals. 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, 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.

PERSONES
DESTINATÀRIES

Per participar de les
activitats no existeix un
perfil concret, totes les
persones que ho desitgen
poden participar de les
diferents activitats que
s’ofereixen.
En
les
activitats
les
participants
són
molt
diferents
i
tenen
necessitats de suport molt
diverses.

Les persones són les que
decideixen apuntar-se a
les activitats, és a dir,
escullen
en
quines
activitats
desitgen
participar.
A més, les activitats
sorgeixen de les seves
pròpies propostes, desitjos
i gustos.

L’únic requisit és que la
persona estigui còmode
amb el grup, no es
discrimina ni per edat ni
per diagnòstic.
Tot i així, generalment les
participants són joves, ja
que aquesta franja d’edat
és la més demandada.

Les diferents persones
destinatàries del projecte
provenen de diferents
municipis i arriben a
l’entitat per diverses vies:
pel boca-orella, des de
serveis
socials,
per
xerrades informatives en
les AMPAS, reunions amb
altres associacions, tallers
ocupacionals...

OBJECTIUS
GENERALS I ESPECÍFICS

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

ACTIVITATS
REALITZADES
Degut a la situació de pandèmia no ha estat possible
realitzar la quantitat de sortides i activitats que
acostumem a dur a terme. Tot i així s’han anat realitzant
diferents activitats i sortides quan les restriccions ho han
permès, aquestes es detallen a continuació:

MARXEM!
Són sortides de cap de
setmana.
Comencem
el
divendres a la tarda o el
dissabte al matí fins el
diumenge a la tarda. Fem
turisme, festivals de música…
acostumem a anar a albergs.
Sortides realitzades: 11

PEDALEJA!
Els dissabtes al matí realitzem
una activitat de bicicletes:
tenim dos grups per aprendre
a anar amb bicicleta i un grup
de sortides. Es realitza a
lꞋInstitut Escola Catalunya, a
Sant Cugat del Vallès. Va
destinat a infants i joves amb
diversitat funcional.

CULTURITZEM-NOS
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

ENS AGRADA AJUDAR
També realitzem voluntariats,
alguns de manera puntual i
altres més habituals com la
col·laboració
amb
la
protectora dꞌanimals Cau
Amic, on apadrinem gossos
i realitzem trobades entre
voluntaris/es i gossos de la
protectora.
Voluntariats realitzats: 0

FEM FAMÍLIA
Activitats que busquen crear
vincle entre les diferents
famílies,
les
participants,
lꞌequip educatiu i les persones
afins al projecte. Enguany s'ha
realitzat el sopar de Nadal que
es realitza per celebrar lꞌany i el
dinar de final de curs.
Activitats
familiars
realitzades: 2

ENS DONEM A CONÈIXER,
ENS FEM ESTIMAR
Participem de les diferents
festes populars de la ciutat,
formem part de diferents
organitzacions i plataformes.
A més realitzem xerrades en
instituts,
col·legis
de
professionals, mitjans de
comunicació…
amb
la
intenció de donar a conèixer
lꞌentitat, les seves activitats i
la manera de treballar.
Activitats de visualització
realitzades: 2

ANEM DE VACANCES
Sꞌofereixen diferents
períodes de vacances:
Dos torns al Nadal:
Girona i Rubí
Estiu: dues setmanes a
cases rurals a la
Garrotxa

CALENDARI 2020
GENER
Vacances Nadal del 2 al 5:
Girona
9 participants
3 monitors/es
Cap de setmana 17, 18 i 19: Vic
11 participants
4 monitors/es

ABRIL - MAIG - JULIOL
Videotrucades
Trucades
Crear diferents vídeos conjunts amb
vídeos de cada família.
Compartir fotografies, recursos com
receptes., activitats...

FEBRER
Diumenge 1: Barberà del Vallès:
karaoke + Dj Garabato
organitzat per nosaltres
9 famílies
13 monitores
Cap de setmana 8 i 9: La
Molina
10 participants
4 monitors/es
Cap de setmana 14, 15 i 16:
Cabrera de Mar
10 participants
3 monitors/es
Dissabte 22: Carnestoltes Sant
Cugat: fem una comparsa
22 persones

MARÇ
Cap de setmana 6, 7 i 8: Cabrera
de Mar
12 participants
4 monitors/es

JULIOL
Activitats de tarda: 6, 8, 13, 15, 20 i
22: Sant Cugat
5 participants
4 monitors/es
Cap de setmana 10, 11 i 12: Casa
Rural la Llacuna
10 participants
6 monitors/es
Vacances d’Estiu del 26 al 2
d’agost: Alberg Bellavista a Santa
Pau
11 participants
6 monitors/es

AGOST
Vacances d’Estiu del 2 al 8: Mas el
Rourell
12 participants
6 monitors/es

SETEMBRE
Cap de setmana 19 i 20: Rubí
8 participants
4 monitors/es
Cap de setmana 25, 26 i 27: Rubí
9 participants
4 monitors/es

OCTUBRE
Cap de setmana 2, 3 i 4: Rubí
6 participants
4 monitors/es
Cap de setmana 16, 17 i 18: Rubí
9 participants
4 monitors/es
Bicicletes dissabtes al matí

NOVEMBRE
Cap de setmana 27, 28 i 29: Rubí
5 participants
2 monitors/es

DESEMBRE
Cap de setmana 11, 12 i 13: Rubí
3 participants
2 monitors/es
Vacances Nadal del 28 al 31: Rubí
5 participants
3 monitors/es
Bicicletes dissabtes al matí

RESUM
ECONÒMIC

GRÀFICAMENT

DESTACATS DE L'ANY
CARNESTOLTES!
Ens hem presentat com a comparsa en
el

Carnestoltes

de

Sant

Cugat

disfressats de la pel·lícula de COCO.
Hem desfilat pels carrers, hem ballat
damunt de l'escenari i hem quedat 3rs!!
Ens ho hem passat molt bé, segur que
repetim!

PROTOCOLS, PLANS I
MOLT MÉS!
Hem

aprofitat

aquests

mesos

de

confinament per actualitzar i renovar
els

diferents

voluntariat,

protocols,

codi

ètic

pla
i

de

projecte

educatiu. Ho trobareu tot a la nostra
web: www.infinitsomriures.cat

PEDALEJA AMB INFINITS
SOMRIURES
Aquest octubre hem començat amb
l'activitat de bicicletes per infants i
joves

amb

diversitat

funcional.

T'hi

esperem!!

CANVI DE RUMB
Tot i que el projecte de Manresa no ha
pogut seguir endavan, estem iniciant
els tràmits per crear una llar-residència
a Rubí. Així que seguim endavant!!!

ELS NOSTRES
APADRINATS
La Blanca ens ha
deixat, et trobarem a
faltar!

ELS NOSTRES ACTUALS APADRINATS:

Nika

Nena

Kira

Contacta-ns

651 44 12 11
gestio@infinitsomriures.cat
www.infinitsomriures.cat
www.facebook.com/infinits.somriures

www.instagram.com/infinits_somriures/

