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QUI SOM
HISTÒRIA DE L’ASSOCIACIÓ GRUP CALIU - Iniciatives Socials
•

•

•
•

L’ Associació GRUP CALIU és una entitat no lucrativa, que es va fundar l’any 1991, pel Sr. Marcel Munné i Prats junt amb el suport d’un grup
de pares i mares amb fills/es amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport intermitent i limitat.
Inicialment va funcionar amb un grup reduït de participants, i amb el pas dels anys el número de socis i sòcies ha anat augmentant fins els
111 beneficiaris/es actuals. El ventall d’activitats també s’ha anat ampliant considerablement i la gestió del centre poc a poc s’ha anat
professionalitzant.
L’estructura interna de GRUP CALIU s’organitza fonamentalment per persones voluntàries i col·laboradors/es que dediquen part del seu
temps a donar suport a les activitats del centre.
L’any 2014 ha sigut un any important per la nostra entitat, la qual ha viscut una sèrie de canvis i/o reestructuració que sense dubte marcarà
la base pels propers anys. Ens estem referint a:
- Un canvi de local més ampli el qual permetrà ampliar la base de socis/es i el número d’activitats.
- Des del mes de setembre es va produir un canvi en la Junta Directiva de GRUP CALIU, sent l’actual Directora de l’entitat, la persona que
ocuparà la responsabilitat legal de l’Associació.
- El 2014 també ha sigut un any d’implantació de nous projectes i on s’han definit noves línees d’actuació al centre.

EQUIP DE L’ ASSOCIACIÓ GRUP CALIU-Iniciatives Socials
Les persones que han integrat l’equip de GRUP CALIU al llarg
de l’any 2014 han sigut les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Marcel Munné.
Laura González
Rubén Sánchez
Esteban Russo
Laura Ribalaiga
Markos Moya
Dolors Lujan
Marga Llari
Gabriel Monasterio
David Jiménez
Mercè Clarós
Nancy Rueda
Ana Soria
Maria Ibarz
Sílvia de Nicolás
Mirian Moya
Martí Aviñoa
Marc Almendro
Ariadna Tor
Pauline Arzel
Peter Boyles
Luís Hernández
Kyra
Khalid

Col·laboradors/es que ens han acompanyat al llarg de l’any 2014:
1. Juan Francisco López.
2. Joan Mateu.
3. Jairo Rodríguez.
4. Maite Ruiz.
5. Berta Pallàs.
6. Marc Almendro.
7. Ricard Amat.
8. Joan Collado.
9. Dolors Prats.
10. Jose Luis Lujan.
11. Bernat Aviñoa.
12. Héctor Fernández .
13. Rut Jiménez .
14. Pere Virgili.

Al llarg de tot l’any 2014 vam comptar amb el suport de totes les famílies de
GRUP CALIU, a través de la seva col·laboració en la campanya “tu pots fer més
caliu”.
Però a més, van col·laborar de forma continuada:
1. Tita Viñas.
2. Maite Ruiz.
3. Jacint Rosés.
4. Angel Esteban.
5. Joan Alsedà.
6. Elisabeth Casas.

Però, a més, amb la campanya solidària “Tu pots fer més caliu” vam poder constatar la solidaritat de
persones, entitats i empreses, les quals van fer possible diversificar les fonts de finançament i poder fer
realitat el canvi de local de GRUP CALIU.
A tots ells/es els hi volem donar el nostre agraïment més sincer, especialment a:
Família Capella Ramoneda, empresa Clara Films, i la Fundació Roviralta.

PREMIS I RECONEIXEMENTS

L’ Associació GRUP CALIU al llarg de la seva trajectòria ha estat guardonada amb el premi:
VIII EDICIÓ DELS PREMIS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE de la FUNDACIÓ LLUÍS CARULLA.
El 15 de març del 2012, l’ Associació GRUP CALIU va rebre el premi d’Educació en el lleure, pel Documental DIFERENTS.
L’entrega del premi va ser al Palau Robert de Barcelona. Va fer entrega del Premi el Sr. Josep Lluís Cleríes, Conseller del Departament de
Benestar Social i Família.

FINALISTA EN ELS III PREMIS PROTEUS D’ÈTICA , pel Documental DIFERENTS, nominat en la categoria “cultura i comunicació” ,
juntament amb els nominat amb la sèrie de TV3 Polseres Vermelles, programa de Catalunya ràdio “Líquids”, el fòrum
Generaciones interactivas i La Revista Cavall Fort, finalment el guanyador del premi.

VISIÓ, MISSIÓ i VALORS
VISIÓ

MISSIÓ

Lluitar per assolir una societat inclusiva, on els valors siguin el respecte i
l’acceptació a la diferència, on les persones amb discapacitat intel·lectual
amb necessitats de suport intermitent i limitat puguin conviure amb ple
dret, en una societat capaç de proporcionar-los els suports necessaris per a
poder desenvolupar-se amb plena autonomia, amb capacitat per auto
gestionar-se i capacitat per decidir sobre la seva pròpia vida.

Millorar la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat
intel·lectual amb necessitats de suport intermitent i limitat i les seves
famílies, oferint un espai de trobada i convivència tot promovent
l’autonomia i normalització a partir de la participació i autogestió de
les activitats de lleure i formació que es realitzen a l’entitat.

VALORS
RESPECTE
AUTODETERMINACIÓ
COMPROMÍS, IGUALTAT I SOLIDARITAT
ORGANITZACIÓ EFICIENT I EFICAÇ
QUALITAT I EFICÀCIA
COMUNICACIÓ
TRANSPARÈNCIA

QUÈ ENS INSPIRA
Els principis inspiradors del nostre lleure no són diferents dels d’altres joves o adults, la única excepció és que un/a acompanyant és la persona que
dóna el suport necessari per la consecució de les activitats que els mateixos participants hagin determinat a les reunions.

GAUDIR
Les activitats de lleure han de promocionar el seu
gaudiment quan es realitzen. No es busca fomentar
l’educació ni la teràpia, tot i que comporten una millora
de la formació en les habilitats personals i socials i una
millora en el benestar del/la participant.
DIVERSITAT
Des dels i les participants es promouen diferents tipus
d’activitats perquè l’oferta sigui rica i variada, arribant al
màxim d’interessos dels usuaris/es. L’entitat està oberta a
qualsevol tipus de suggeriments dels seus i les seves
participants, cercant així un lleure dinàmic i entretingut.
AUTODETERMINACIÓ I AUTOGESTIÓ
Reconèixer el dret d’autodeterminació i autogovern
implica oferir el suport necessari en l’adquisició de les
habilitats necessàries per escollir i decidir. Assumir aquest
concepte implica reconèixer el dret a equivocar-se de
qualsevol persona.
NORMALITZACIÓ I INTEGRACIÓ
Les activitats es plantegen als mateixos horaris i
circumstàncies que la resta de la població.

QUALITAT DE VIDA
Reflecteix les condicions de vida desitjades per una persona en relació a
vuit necessitats fonamentals que representen el nucli de les dimensions de
la vida de cada persona: benestar emocional, relacions interpersonals,
benestar material, desenvolupament personal, benestar físic,
autodeterminació, inclusió social i drets.

ORGANITZACIÓ INTERNA
L’organització del centre es realitza a través de l’equip de Gestió, que vehicula i gestiona els diferents aspectes de funcionament de l’entitat a partir de les
decisions preses en els diferents grups d’activitat i comissions que existeixen. Les decisions al centre es prenen a partir de diferents espais formals i informals
que possibiliten copsar l’opinió dels diferents col·lectius implicats a l’Associació.

ESTRUCTURA DE L’EQUIP
EQUIP DE GESTIÓ

JUNTA DIRECTIVA

Constituït per la figura de la Directora i un equip d’acompanyants
(contractats i voluntaris/es) que vehiculen i gestionen els diferents
aspectes de funcionament de l’entitat a partir de les decisions preses
en els diferents grups d’activitat i comissions.

Al ser una associació d’educadors/es, la junta directiva del Grup Caliu
està conformada per part de l’equip de professionals i voluntaris/es de
l’entitat. Els principals càrrecs són el de Presidenta, Secretari i Tresorer.

EQUIP DE VOLUNTARIS/ES

COL·LABORADORS/ES HABITUALS

Format per 29 persones provinents de l’àmbit del sector social. És un
equip multidisciplinar que dedica part del seu temps lliure a
l’organització i participació de les diferents activitats de l’entitat amb
gran compromís i implicació.

Són bàsicament familiars dels usuaris/es de l’entitat i amics/gues de
l’entitat. Realitzen funcions de manteniment del local, dels equips,
monogràfics específics dirigits als usuaris/es... Durant l’any 2014 han
participat un total de 20 col·laboradors/es.

EINES DE GESTIÓ
ASSEMBLEA
D’USUARIS/ES
DE L’ENTITAT

REUNIONS DE
COORDINACIÓ
DE L’EQUIP
EDUCATIU

REUNIONS DE
DIRECCIÓ

ESPAI DIRECTES

PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA

COMISSIONS DE
TREBALL

LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROGRAMES
En el procés de planificació estratègica són part protagonista tots els àmbits de l’associació: participants, famílies i l’equip de professionals i voluntaris/es.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

PROGRAMES
PROGRAMA
D’ACTIVITATS DE
LLEURE PER A
USUARIS/ES DE
L’ASSOCIACIÓ

PROGRAMA
D’ACTIVITATS PER A
FAMÍLIES
D’USUARIS/ES DE
L’ASSOCIACIÓ

PROGRAMA PER
VOLUNTARIS/ES DE
L’ASSOCIACIÓ

XIFRES I DADES D’INTERÈS ANY 2014
En total durant l’any 2014 van participar de forma regular un total de 165 usuaris/es., dels quals 111 eren associats/des i 14 eren
usuaris/es puntuals. Hi va haver un total de 7 baixes de socis/es i 9 altes.
TARDES DE SECRETARIA.
Cada setmana participaren
una mitjana de 85 persones a
les diferents activitats dels
dilluns, dimarts, dimecres i
dijous.

ACTIVITATS DELS DISSABTES.
Número de persones que han
participat a alguna de les activitats de
dissabte.
DISSABTE OBERT: 78 persones.
DISSABTE DISCO: 89 persones.
ESPAI SOM-HI!: 55 persones.

GRUPS D’INTERÈS
Número de persones que van participar al llarg de l’any a
cada grup d’interès en alguna de les diferents activitats.
MEMÒRIA HISTÒRICA: 33 persones.
VIDA NOCTURNA: 42 persones (en 2 grups).
BARCELONA EXPRESS: 21 persones.
SORTIDES CURTES: 25 persones.
ESPECTACLES: 34 persones.

CURSOS, TALLERS I FORMACIONS.
Número de persones que han participat als diferents
cursos, tallers i formacions:
INFORMÀTICA: 11 persones.
POSA UN ORDINADOR A LA TEVA VIDA: 7 persones.
COACHING: 16 persones.
TRENCA’T EL CAP: 15 persones.
PISCINA: 17 persones.
RÀDIO CALIU: 16 persones.
ANGLÈS: 17 persones.
CONVERSATIONS AND COFFEE: 8 persones

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES.
A les festivitats de Carnaval, la Monada,
Sant Joan, Festa de l’estiu,
Castanyada/Halloween i Cap d’any han
participat un total de 68 persones.

VIATGES DE VACANCES.
Han viatjat amb nosaltres als
diferents viatges de setmana
santa i estiu un total de
107 persones.

ACTIVITATS AMB FAMÍLIES
Degut a que es va produir el canvi de local,
l’activitat extraordinària que es va realitzar
aquest any amb famílies, socis/es, equip,
amics/gues va ser la inauguració del nou local
que va comptar amb més de 200 persones.

ESTAT DELS NOSTRES COMPTES 2014

ESTAT DELS NOSTRES COMPTES 2014

CANVI DE SEU SOCIAL

A principis de l’any 2014, Grup Caliu va viure un canvi de localització de la seva seu social.
De l’antic local situat al carrer De la Torre 7-9, actualment ens trobem al carrer Pàdua 30.
Aquest repte va ser possible gràcies a l’esforç de l’equip del GRUP CALIU, i el suport
incondicional de socis/es i famílies. També van tenir un paper protagonista en tot aquest
procés família extensa, amics/gues, entitats privades, ...

PROGRAMA D’ACTIVITATS DE LLEURE PER A PERSONES ADULTES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL AMB NECESSITATS DE SUPORT INTERMITENT I LIMITAT
OBJECTIUS
- Promoure l’aprofitament i gaudiment del propi temps de lleure.
- Fomentar l’autodeterminació individual a partir de l’oferta d’activitats.
- Implicar a les usuàries i els usuaris en el funcionament general del centre.
- Ampliar el coneixement i interiorització de nous llocs i experiències a partir de les
diferents sortides i activitats.
- Mantenir uns hàbits de conducta adequats que permetin la inclusió social en qualsevol
situació.

GESTIÓ
L’organització dels diferents serveis i activitats es fonamenta en promoure l’autogestió i
l’autodeterminació dels i de les participants a través d’afavorir les eines de participació en
l’organització del propi lleure i de l’entitat:
- ASSEMBLEA ANUAL: Al mes de gener, on els i les usuàries fan una avaluació de l’any anterior
i planifiquen el que comença. És en aquest espai on es plantegen les noves iniciatives i
demandes generals.
- ASSEMBLEA DE VIATGES: Es realitza uns mesos abans dels viatges de cada estació (Estiu,
setmana santa, pont de la constitució...) Aquí es proposen les possibles destinacions i
activitats per realitzar a l’estada.
- ASSEMBLEES PRÒPIES DE LES ACTIVITATS: L’assemblea és sobretot, una forma de funcionar
de cada una de les activitats de l’entitat. Els i les usuaris/es aporten les propostes i decideixen
el resultat final.
- ESPAI DIRECTES: És un espai de reunió d’una comissió oberta d’usuaris/es de l’entitat que es
reuneixen amb la directora del centre i decideixen aspectes claus de funcionament de l’entitat,
així com encarregar-se, a més a més, dels continguts del butlletí mensual per a usuaris/es de
l’entitat.

GRUPS D’INTERÈS
Tots han sigut proposats en assemblea i són de lliure accés. Funcionen de manera assembleària, durant la reunió les usuàries i els usuaris proposen i
decideixen les diferents activitats que realitzaran a la propera sessió. Cada grup d’interès és acompanyat per 2 persones de l’equip educatiu.
SORTIDES CURTES
Aquest grup està format per persones que volen gaudir de la
natura i conèixer els diferents indrets que formen part del
territori català. Fan visites a diferents pobles, museus, fires,
tot aprofitant l’oferta cultural del territori. També fan sortides
a parcs i espais naturals quan el clima ho permet. Surten un
diumenge al mes durant tot el dia.
VIDA NOCTURNA
Està format per persones que volen gaudir d’un lleure
nocturn, totes les activitats comencen el dissabte al vespre.
Fonamentalment realitzen sortides a sopar a un restaurant i
després anar a ballar o prendre una copa a alguna discoteca,
bar musical, a un karaoke o qualsevol altra activitat que el
grup consideri oportuna per gaudir de la nit de Barcelona.
BARCELONA EXPRESS
Permet als seus participants ampliar el seu coneixement
sobre la ciutat de Barcelona i endinsar-los per aquells indrets
menys coneguts. Una ciutat plena de petites històries i
anècdotes i amb moltes cares diferents. Acostumen a fer les
seves visites un Dissabte o diumenge al matí .
MEMÒRIA HISTÒRICA
Aquest grup pretén viatjar al passat i submergir-se en un dels
esdeveniments més importants del S. XX a Espanya: la Guerra
Civil Espanyola. Organitzen sortides mensuals en dissabte per
a poder visitar els llocs més emblemàtics d’aquest període:
Refugis, rutes guiades per Barcelona, sortides per conèixer in
situ els diferents “fronts” de batalla i altres visites
relacionades amb la temàtica.

ESPECTACLES
Aquest grup aprofita les propostes d’espectacles que formen part de l’oferta cultural
de la ciutat, principalment obres de teatre i musicals, però també qualsevol
presentació d’arts escèniques. Volen gaudir de tot l’ambient que envolta als artistes,
llums, música, escenaris, tot allò que els fa viure moments màgics i inoblidables.

CURSOS I FORMACIONS
Són aquelles activitats amb caire formatiu, totes elles són decidides en les assemblees, algunes plantegen accions formatives puntuals per a intervenir en
temàtiques concretes, sota una demanda específica. Altres són activitats formatives, esportives o culturals amb una programació i una continuació en el
temps fruit de demandes més generals.
COACHING ECONOMIA PERSONAL I DOMÈSTICA
TRENCA’T EL CAP
Té l’objectiu de donar suport per tal que els seus
És un curs dedicat a adquirir i millorar
participants puguin millorar la manera d’organitzar
habilitats com ara la lecto-escriptura, el càlcul
la seva economia personal i la seva economia
matemàtic i d’altres competències per a la
domèstica. Combina tant sessions de treball
vida diària. Amb un enfocament adult, es
grupal com individuals. La idea és que cada
repassen
continguts
i
aprenentatges
participant pugui desenvolupar un pla personal
introduïts en l’àmbit escolar.
d’acció en funció dels seus interessos i necessitats.
POSA UN ORDINADOR A LA TEVA VIDA
Iniciativa que pretén fomentar l’aprenentatge de les
noves tecnologies en un espai més informal, i sense
pretensió de ser una classe d’informàtica
tradicional. L’objectiu d’aquest espai es aprendre
l’ús de les xarxes socials i la utilització d’internet.
Durant l’any 2014 es va poder donar continuïtat al
projecte. Les sessions van ser setmanals, amb una
durada de 1’30h per sessió.

CONVERSATION AND COFFEE
Espai dedicat a la conversa en anglès entre tots
els/les participants amb el suport d’un/a
professor/a nadiu. La idea és que periòdicament
el professor va variant, de manera que els
participants puguin escoltar accents diferents.
Durant l’estona que dura l’activitat, es va
practicant l’anglès prenent un té o un cafè.
INFORMÀTICA
El taller d’informàtica té una projecció anual i una
periodicitat setmanal en horari de 19’30h a 21h.
Permet adquirir els coneixements i habilitats
necessàries per assolir un domini de l’ús de
l’ordinador a nivell d’ofimàtica. Aquest taller
permet un aprenentatge personalitzat, de manera
que cada alumne aprèn al seu ritme i segons les
seves necessitats.

CURS ANGLÈS
El curs d’anglès té com a objectiu l’aprenentatge
de l’idioma a nivell escrit i de comprensió. El
realitza una professora nativa i en cada sessió es
tracten diferents continguts, en el nostre cas, ens
centrem en aspectes pràctics i sobre situacions
quotidianes de la vida.

ACTIVITATS FIXES MENSUALS Laborables
Els dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17h a 20h són els dies d’atenció al públic, usuaris/es i familiars dels/de les usuaris/es de l’entitat. A més de
realitzar tasques d’administració i gestió de l’entitat, hi ha un professional de l’equip encarregat/da d’oferir activitats lúdiques a aquelles persones que
volen passar la tarda a l’associació. També és una oportunitat per aquests/es de poder gaudir dels diferents recursos existents a l’entitat: ordinadors amb
accés a Internet, jocs de taula, billar, futbolí... però sobretot, serveix per oferir un punt de trobada als usuaris/es.
DIMARTS: Taller “Imatge personal ”

DIMECRES: Taller d’Artesania

DILLUNS I DIJOUS: Taller espai dolç

Un taller per aprendre a tenir cura de la pròpia
imatge personal. Aprendre a fer servir aquells
elements i recursos que hom pugui tenir a casa
seva, pinces, pinta, maquillatge... i adquirir els
coneixements i habilitats necessàries per a
millorar i cuidar la pròpia imatge personal.

Un espai pensat per estimular la creativitat i
les habilitats plàstiques. S’aprenen a reutilitzar
i reciclar diferents materials per transformarlos en objectes diferents, ja sigui com a
elements de decoració o amb qualsevol altra
finalitat. L’any 2014 amb el canvi de local, el
taller d’artesania va condicionar el pati interior.

Es treballen els coneixements necessaris per a
comprendre i elaborar algunes receptes
senzilles de rebosteria. Els i les participants
proposen els continguts a preparar. El resultat
serveix pel consum intern dels seus
associats/des.

ACTIVITATS FIXES MENSUALS Caps de Setmana
DISSABTE OBERT
Durant un dissabte al mes el centre resta obert
de 18’30h a 21h.
Aquest espai pretén ser un punt de trobada pels
nostres usuaris/es de l’entitat. És una activitat
lliure, que compta amb el suport de dos
acompanyants de l’associació i en la qual cada
participant decideix com ocupar el seu temps
lliure.

SESSIÓ GOLFA
Un diumenge a la tarda al mes a partir de les 17’30h en endavant,
es dedica a visualització una pel·lícula escollida per els propis
participants a la sessió del mes. Al llarg d’aquest any s’han vist
diferents tipus de pel·lícules com poden ser: Los Juegos del
hambre ( I i II) Barcelona nit d’estiu, Avatar,.. Entre moltes més.

DISSABTE DISCO
Un dissabte al mes en horari de 18’30h a 21h el local del caliu es transforma en una discoteca. Un espai pensat per trencar amb la rutina dels
dissabtes, crear un indret integrador que fomenti les relacions socials a la vegada que es passa una estona de diversió. Són els/les propis/es usuaris/es
qui s’encarreguen de la música, de manera que tots els desitjos musicals dels i les assistents estiguin representats. Aquesta activitat compta amb el
suport de dos monitors/es de l’entitat, les quals tenen una funció d’animadors/es.
A més d’oferir un espai per ballar, les animacions també inclouen l’aprenentatge d’aquelles coreografies clàssiques o de moda en les discoteques i jocs
i activitats que tenen com a protagonista el ball.

S’acaba la setmana... PER FI ÉS DIVENDRES. És una activitat que ens endinsa en tot un món per
descobrir, ... I en la qual es convida a totes les persones interessades en participar, no cal ser
socis/es, qualsevol persona pot participar en les activitats plantejades en aquest espai. Aquest
any 2014 alguns exemples han sigut: Concert de Jordi Montañez, Actuació del grup Swingabadi, o
una conta comptes, Elisabeth Ulibarri.

ESPAI SOM-HI
Aquest espai està dedicat als més aficionats de l’esport. Ens trobem per a
presenciar aquelles esdeveniments esportius més rellevants: futbol ( lliga
espanyola, finals de copa, Champions league,...) tornejos de tenis, bàsquet,
motos...
Normalment s’ofereixen esdeveniments que només s’ofereixin per canals
privats, a excepció de les grans finals, que també es poden presenciar al caliu.

CLUB DELS DIUMENGES
Va sorgir de la demanda de major oferta d’activitats els diumenges. Consisteix en que un diumenge al
mes al matí,una usuària o usuari de l’entitat comparteix aquella activitat que usualment li agrada
realitzar aquell dia al matí. Com per exemple fer un passeig per algun indret concret i prendre
“l’aperitiu”en aquell bar que li agrada tant. Qualsevol activitat és benvinguda per compartir un
diumenge al matí, excepte dormir, és clar!

CELEBRACIONS I FESTES

CARNAVAL

SANT JOAN
Les celebracions i festes són aquelles activitats
puntuals aprofitant les festivitats del calendari
o d’altres activitats decidides en les diferents
assemblees.
Durant l’assemblea anual, es planifica de quina
manera es porten a terme les diferents
festivitats.
Una opció és celebrar-ho al local de l’entitat, a
on l’equip utilitza un rol més d’animació,
aprofitant el to de la festivitat per crear un
centre temàtic amb ambientació i història
pròpia, fent un sopar i una festa. Una altra
opció és aprofitar la oferta lúdica i cultural de
la ciutat i organitzar una sortida a un
restaurant temàtic, una orquestra al carrer o
qualsevol altre recurs lúdic.

HALLOWEEN

Cap d’Any

VIATGES I SORTIDES
Al llarg de l’any 2014 l’entitat va organitzar diferents sortides i viatges amb grups de 10 a 20 participants i 2 ó 3 acompanyants. Els viatges es van realitzar
durant setmana santa, mes d’agost i Pont del desembre. Les destinacions dels viatges es decideixen en assemblees destinades a tal efecte.

ESTARTIT

DUBLÍN (IRLANDA)

ALACANT

BISCÀIA (PAÍS BASC)

FOGARS DE MONTCLÚS

(BRETANYA FRANCESA)

ACTIVITATS ESPORTIVES 2014
PROJECTE “Esports Emergents: noves possibilitats de
gaudir del lleure i l’esport”.

Projecte: Activitat de piscina. Una forma d’inclusió
social a través de l’activitat física.

Aquest projecte pretén donar a conèixer i aprendre a practicar diferents
modalitats esportives als nostres socis/es per tal que puguin tenir accés i
poder-les practicar posteriorment pel seu compte: l’any 2014 es va
practicar Marxa Nòrdica, Pàdel, tamborí, volley platja, i futbol platja.
Per dur a terme les propostes es van realitzar tant sessions teòriques com
pràctiques.

Des de l’any 2010 es duu a terme una activitat setmanal de piscina a
l’Esportiu Marítim. La participació de l’activitat es realitza en les
mateixes condicions en què les realitza qualsevol altra persona que
participa d’un curset a una instal·lació esportiva. Més enllà de la
participació durant l’activitat, l’objectiu es gaudir d’una activitat de
lleure saludable i engrescar a d’altres usuaris/es de l’entitat a participar
d’una vida més activa.

RÀDIO CALIU
L’activitat es va iniciar a l’any 2008, adquirint uns equips mínims per poder emetre gravacions a través d’un
bloc al web, però és al 2011 que es comença a fer un programa en directe de forma mensual a una ràdio
local. Són els propis/es participants qui dissenyen els continguts dels programes, la funció de les persones
acompanyants és la de donar estructura i aportar els coneixements teòrics i tècnics. Tots els programes
realitzats es poden seguir en directe, però a més, estan accessibles al bloc de Ràdio Caliu, específic de
l’activitat, i a la pàgina web de l’emissora Ona de Sants.

PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A FAMÍLIES D’USUARIS/ES DEL GRUP CALIU
La família és la base en la qual es fonamenta la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta integració en la comunitat només serà
possible si prèviament s’ha produït en el propi entorn familiar.

OBJECTIUS
− Crear un espai dins l’associació perquè les famílies puguin trobar-se de forma habitual i puguin
compartir experiències amb altres pares i mares, creant una xarxa de suport mutu i d’aquesta
manera poder millorar la seva qualitat de vida.
− Fomentar els canals de comunicació entre l’equip de professionals i les famílies per poder
traçar un projecte comú, en el qual també es senti la seva veu.
− Oferir informació, assessorament, per tal d’intentar donar resposta a les necessitats i desgast
que pateixen les famílies que tenen un membre amb discapacitat intel·lectual.
− Ser un agent actiu dins l’entitat a partir del protocol de famílies.

METODOLOGIA
− ACTIVITATS INFORMATIVES: Específicament hi ha una assemblea anual dirigida als pares/mares i
tutors/es de l’entitat per a informar dels aspectes generals de l’entitat i les novetats que hi poden haver.
− ACTIVITATS D’IMPLICACIÓ: Aquestes activitats estan basades en els suports que les famílies/tutors/es
poden desenvolupar per tal de donar suport a la gestió del centre en alguna de les seves vessants.
− ACTIVITATS FORMATIVES: A partir de l’existència d’un Grup de Suport de Pares/Mares que es reuneixen
de forma mensual, es programen les xerrades i les conferències dirigides a la resta de famílies de l’entitat.
− ACTIVITATS DE RELACIÓ/FESTIVES: Són jornades obertes a familiars, usuaris/es, als seus amics i
amigues i a l’equip d’acompanyants i als/a les amics/igues d’aquests/es. Són jornades amb un marcat
caràcter lúdic-festiu i constitueixen una bona oportunitat per a gaudir plegats/des i per a generar
germanor i confiança.
− CALIU INFORMA: És un butlletí mensual dirigit als familiars i tutors/es dels usuaris/es de l’entitat. Els
continguts estan dissenyats per un grup de mares i pares de participants del Grup Caliu.

ACTIVITATS AMB FAMÍLIES DELS USUARIS/ES DEL GRUP CALIU
ACTIVITATS AMB FAMÍLIES
Usualment les principals activitats lúdiques que reuneixen a
usuaris/es, familiars i a l’equip educatiu de l’entitat són la
calçotada i el sopar de Nadal.

REUNIONS DEL GRUP DE MARES, PARES, TUTORS/ES
Al llarg de les reunions de l’any 2014, i en funció dels interessos que expressaven els
i les assistents, van acordar preparar diverses xerrades amb professionals i experts
de les matèries que van considerar més interessants: La tutela, la valoració de la llei
de la dependència, l’autodeterminació...

TROBADES INFORMALS I ACTIVITATS ORGANITZADES PER LES FAMÍLIES
Aproximadament cada mes algunes de les famílies d’usuaris/es del Grup Caliu van realitzar alguna activitat juntes, ja sigui una excursió a caminar i compartir
un dia a la natura, ja sigui aprofitar un cap de setmana o simplement anar a sopar amb motiu de l’arribada de l’estiu.

PROGRAMA PER A VOLUNTARIS/ES I VOLUNTÀRIES DEL GRUP CALIU 2014
OBJECTIUS
− Mantenir un nivell d’implicació i compromís òptims dels voluntaris/es envers l’entitat.
− Fomentar el sentiment de pertinença del voluntari/a com a membre de l’entitat i com a part fonamental
pel bon funcionament d’aquesta.
− Oferir als voluntaris/es de l’entitat formació específica entorn la cultura de centre i sobre temes específics
que afecten directament al col·lectiu objecte d’intervenció.
− Fomentar les relacions interpersonals entre l’equip de voluntaris/es per augmentar la seva cohesió i bon
ambient.

METODOLOGIA
- PROCÉS ACOLLIDA I SEGUIMENT: Implica donar la informació més important sobre l’entitat al voluntari/a
nouvingut/da i fer un seguiment per part de l’equip de gestió a les reunions i activitats. Un/a voluntari/a
nouvingut/da comença sempre amb l’acompanyament d’un/d’una voluntari/a que tingui una trajectòria de
molts anys a l’entitat.
- REUNIONS DE L’EQUIP: Una vegada al mes hi ha una reunió d’equip entre la Direcció del centre i tot
l’equip de voluntaris/es. Abans de la reunió s’envia l’ordre del dia i l’acta de la darrera reunió. En les
reunions es passa informació, es donen opinions i es consensuen acords que poden afectar a algun
aspecte general de l’entitat.
- FORMACIÓ: Depenent del nombre de voluntaris/es nous/ves i de les necessitats de reciclatge dels/de les
voluntaris/es més veterans/es es van realitzant cursos de formació interna, impartits preferentment per
algú de l’equip de Direcció del Centre.

AUDIOVISUAL 2014: DONES DIFERENTS
L’any 2014 s’ha realitzat
l’audiovisual
“Dones
Diferents”, el qual ha tingut
per objectiu recopilar una
sèrie de tallers realitzats en
l’àmbit del gènere a usuàries
de l’Associació GRUP CALIU.
En aquestes sessions han
participat un total de 20 dones
de GRUP CALIU, i han
participat les següents entitats
especialitzades de la xarxa
catalana:
Justa
Revolta,
Fundació Vicky Bernadet
Associació TRAMA, Associació
TAMAIA, CA LA DONA,
Llibreria Pròleg.
La presentació de l’audiovisual
es va realitzar el 17 de
desembre de 2014 al Teatre
del Casinet d’Hostafrancs a les
19h, i van assistir més de 100
persones.
Aquest reportatge ha comptat
amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona, La Diputació de
Barcelona i la Generalitat de
Catalunya.

NOVA IMATGE CORPORATIVA GRUP CALIU 2014

NOVA IMATGE CORPORATIVA CALIU 2014

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS ALS USUARIS/ES DEL GRUP CALIU
BUTLLETÍ PER A USUARIS I USUÀRIES DE L’ENTITAT

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS A LES FAMILIES DELS USUARIS/ES
BUTLLETÍ DE I PER A FAMILIARS I TUTORS/ES D’USUARIS/ES DE L’ENTITAT

ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES, EMPRESES I COL·LECTIUS QUE HAN FET POSSIBLE EL
DESENVOLUPAMENT DELS NOSTRES PROGRAMES.

Cafeteria
“El bon Preu”

AGRAÏMENTS
El nostre més sincer agraïment a aquelles persones , entitats i organismes públics i
privats, que han fet realitat el desenvolupament dels nostres programes durant l’any
2014, promovent la millora de la qualitat de vida de les persones usuàries de la
nostra Associació.
L’ equip del GRUP CALIU

www.grupcaliu.cat
grupcaliu@yahoo.es
93.237.27.16
Dimarts, dimecres i dijous de 17h a 20h.

documentaldiferents.blogspot.com
elcaliufm.blogspot.com

