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Servei d’atenció i suporti assessorament a les famílies 
o les persones interessades en informació relacionada 

amb les gestions de les necessitats de les persones 
amb discapacitat.. 

 

Centre Cultural de Martorell, plaça de les cultures 
s/n 1er pis despatx 3. 

De dill a div de 10 a 14h  
Dm i dj de 16:30 a 19:30  

 

Activitat per donar suport a les famílies i poder 
conciliar la vida amb altres fills.  Els tercers cap d 

setmana de cada mes estades de dissabte i 
diumenge a un casa de colònies. 

 

Un cop l’any convoquem a les famílies per fer una 
trobada festiva.  Entre nosaltres o amb altres 

entitats, la finalitat és lúdica però crea vincles per a 
conèixer millor les necessitats de cada família 

 
 

Donem suport a les activitats esportives en les que 
participen nens i nenes amb necessitats especials.  

Fem la funció d’acompanyar-los i adaptat l’activitat 
per a que puguin gaudir-la amb la resta de 

companys. 
La gestió i el seguiment de l’activitat és del patronat 

d’atenció a les persones de l’Ajuntament de 
Martorell, l’associació aporta el monitor sota 

demanda del Patronat. 

 

Donem suport a les activitats de les escoles 
municipals en les que participen nens i nenes amb 
necessitats especials.  Fem la funció d’acompanyar-

los i adaptat l’activitat per a que puguin gaudir-la 
amb la resta de companys. 

La gestió i el seguiment de l’activitat és del patronat 
d’atenció a les persones de l’Ajuntament de 

Martorell, l’associació aporta el monitor sota 
demanda del Patronat. 

 

Donem suport a les activitats d’estiu que realitza 
l’Ajuntament de Martorell 

Participar amb la comunitat, conèixer les activitats 
culturals que es realitzen a les diferents poblacions 

del nostre entorn, participar a les festes locals, formar 
part de la comunitat és un objectiu del dia a dia, inclòs 

a qualsevol acció de l’entitat. 
Promovem que desapareguin les diferencies, que els 
suports socials ens facin més capacitats i que quedi 

diluïda la DIS CAPACITAT

Servei de promoció, captació, seguiment i 
acompanyament del voluntariat, 

Poder donar el valor afegit que representa conèixer 
persones i compartir experiències.  Les persones 
voluntàries que vulguin compartir amb persones 
amb capacitats diferents el seu temps, les seves 

experiències, les seves capacitats.   
 

Convenis amb els centres formatius, instituts, 
universitats i acadèmies que ofereixen formacions 

vinculades a l’atenció a les persones. 
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Els programes i serveis d’habitatge proporciones 
opcions de futur les persones amb discapacitat, un 

model de vida proper a la comunitat, amb companys, 
amb amics, amb parella i sols, sempre pensant en 
potenciar al màxim l’autonomia de cada persona. 

 

C/ corbera de Llobregat n. 6 6è 4ta de Martorell. 
12 places 

Servei residencial de la cartera de Serveis Socials 
de la Generalitat. És un servei d’habitatge 
complementat amb altres serveis diürns. 

Adaptat a les necessitats de les diferents intensitat 
de suport que necessiten les persones que hi viuen. 
La plaça la concedeixen des dels serveis territorials 

de Benestar Social.  
 

Som entitat oferidora del programa,  és un 
programa que autoritza a la persona a tenir un 

suport de professionals a través d’una entitat com 
l’associació.  Les persones viuen en habitatges de 

gestió pròpia o als del programa de vida 
independent de l’ASSOCIACIÓ 

 

A través d’aquest programa se li proporciona a les 
persones l’opció d’un habitatge compartit amb la 

gestió dels subministraments i els serveis 
compartits. Disposem de diferents opcions de pisos 
a barris de Martorell on es pot gaudir d’habitacions 

individuals i dobles segons les necessitats. 
 

 

Estades de grups de diferents característiques a 
hotels de zones turístiques, els llocs s’escullen amb 

el suports dels nois i noies que participen.  Les 
activitats que es es realitzen son turístiques i de 
coneixement i relació amb els companys.  Grups 

amb possibilitats de subvenció de IMSERSO
DE L’1 AL 7 

D’AGOST 
Grups de necessitats similars amb 

necessitat de suport  
DEL 7 AL 13 

D’AGOST 
Grups de necessitats similars amb 

necessitat de suport  
DE L’1 AL 

12 D’AGOST 
Grups amb necessitat de suport 

limitat 
SETMANA 

SANTA  
A aquests viatges hi assisteixen els 

grups variats 

 

Grups de companys i amics que es reuneixen els 
dissabtes tarda per sortir i fer activitats lúdiques

GRUPS A 
MARTORELL 

Grups de noies i noies amb 
monitors que a través d’una 

graella d’activitats organitzen el 
lleure.  

GRUPS A 
ESPARREGUERA 

Grups de noies i noies amb 
monitors que a través d’una 

graella d’activitats organitzen el 
lleure.  

 

Grups de companys i amics que es reuneixen els 
dissabtes tarda per sortir i fer activitats lúdiques

GRUPS A 
MARTORELL 

Taller de teatre dimarts i dijous 
al centre cultural   

GRUPS A 
ESPARREGUERA 

Taller de manualitats i altres 
activitats dimarts i dijous a local 

del carrer Hospital 
d’Esparreguera 

 

A través de l’esport busquem la relació, la 
comunicació i la millora física,  amb esports d’equip, 
individuals i de manteniment. Totes les activitats es 
realitzen a les instal·lacions esportives comunitàries

Activitat poliesportiva adaptada a les necessitats 
motrius de cada participant, exercicis 

d’esclafament, d’estirament, de coordinació i de joc 
esportiu. Entrenaments per competir als 
campionats de Catalunya de les diferents 

modalitats
GRUP A Dilluns i divendres de 19 a 20h a 

les instal·lacions esportives CEIP 
Echegaray i Pavelló esportiu  

GRUP B Dilluns i divendres de 18 a 19h a 
les instal·lacions esportives CEIP 

Echegaray i Pavelló esportiu 

Sessions de natació adaptats a les capacitats de 
cada participant, es treballen les competències 
motrius, de coordinació, respiratòries i d’ajust 

personal. Al complex esportiu a Vila de Martorell
GRUP A Dissabtes de 10:30 a 12h  
GRUP B Dissabtes de 12 a 13:30h 

Equip de futbol format pels jugadors, l’entrenador i 
un monitor de suport.  Entrenaments basats amb 

les tècniques del futbol i les dinàmiques de l’esport 
en equip.  Competeixen ala lliga catalana de la 

Federació ACELL a Barcelona. Entrenaments al 
CEIP Echegaray de Martorell 
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