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Editorial 

Ens traslladem a 

una nova seu social 
 
Tenim previst traslladar la nostra 

seu social el proper mes de 

novembre de 2022 al C/. Riera 

Matamoros, 30, de Badalona.  

La Fundació ha crescut molt els 

darrers anys i l’actual local al C/. 

Sant Isidre se’ns ha quedat petit.  

La nova seu s’ubicarà en un local 

adaptat i accessible. 

Amb aquest millora en sortirem 

beneficiats els professionals que hi 

treballem i els usuaris dels nostres 

serveis.  

Per acabar aquest editorial, vull 

recordar-vos que si ens feu arribar 

els vostres escrits, acudits, 

dibuixos, poemes o cròniques 

sobre qualsevol tema vinculat a la 

nostra funció, els publicarem! 

Envieu-los a: 

fundaciosique@fundaciosique.org 

Samuel Esturo, Director Fundació Sique! 

 

El Casal d’Estiu organitzat per la Fundació 

SIQUE! ha estat un èxit  

65 infants i joves amb necessitats educatives especials han gaudit 

d’aquest primer casal organitzat per la Fundació SIQUE! de 

Badalona amb la col·laboració de les Associacions de Famílies 

d’Alumnes (AFA) de les escoles Llevant, Can Barriga i Maregassa. 

El Casal d’Estiu, celebrat durant el mes de juliol, ha organitzat un total de 58 sortides entre 

els diferents grups de participants, així com d’unes programacions progressives i adaptades, 

no només a les pròpies necessitats de cada grup d’edat, sinó al ritme de coneixença entre 

monitors i participants. 

Un total de 30 professionals contractats han estat els encarregats de vetllar pel compliment 

dels diferents programes d’activitats i dels objectius que prèviament havia establert la 

direcció del Casal. 

El Casal d’Estiu 2022 han permès als infants i joves poder realitzar activitats adaptades 

diferents de les que es realitzen de forma habitual durant el curs escolar i alhora seguir 

desenvolupant les seves capacitats, gaudir del seu temps lliure i poder establir relacions 

positives entre els iguals i també amb l’equip de professionals. 

És important tenir present la dificultat afegida que presenta el col·lectiu d’infants i joves 

amb necessitats educatives especials per a trobar activitats a realitzar en el seu temps lliure 

que s’adeqüin a les seves característiques. Davant d’aquesta realitat, la Fundació SIQUE!, 

ha impulsat aquest projecte que un cop finalitzat, totes les parts qualifiquen d’èxit rotund, 

havent superat totes les expectatives, tant d’inscrits, com d’objectius establerts. 

Enguany s’ha pogut plantejar una oferta de lleure on s’han arribat a inscriure fins a 65 

participants.  

Respecte la valoració del Casal per part les famílies, ha estat molt positiva. Totes les 

persones participants han pogut gaudir i prendre part de les programacions plantejades. En 

casos concrets, s’han adaptat puntualment les programacions cercant activitats alternatives 

per aquelles persones que no hi podien participar. 

Altres objectius assolits han estat el respondre a les necessitats de les famílies, promoure 

un projecte inclusiu i cooperador a través del lleure, i potenciar l’autonomia dels 

participants i l'ajuda i relació entre ells. 

Ha estat una experiència pionera per a la Fundació SIQUE i estem molt satisfets i 

orgullosos dels resultats obtinguts. 

Entre d’altres, aquests 

han estat els pricipals 

objectius assolits pel 

Casal d’Estiu 
 65 participants.  

 Valoració positiva per part de 

les famílies. 

 Resposta a les necessitats de 

les famílies. 

 Projecte inclusiu. 

 Potenciar l’autonomia. 

mailto:fundaciosique@fundaciosique.org
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41 beneficiaris al 

servei de Suport a 

l’Autonomia a a 

Pròpia Llar  
 

Hem tingut noves incorporacions 

de nous beneficiaris al servei. 

D’aquesta manera hem arribat al 

topall concertat amb la 

Generalitat: 41 beneficiaris.  

Ara, tenim a unes 6 persones en 

llista d’ espera. Així doncs, hem 

sol·licitat a la Generalitat 

ampliació de places.  

A dia d’ avui, a partir d’aquest 

servei, gestionem 41 beneficiaris i 

8 habitatges, a partir d’ una 

plantilla de 9 professionals. 

 

El Servei de Lleure multiplica activitats 

Amb la incorporació de la nova coordinadora de l’àrea, la Marta 

Comas, és un servei que ha anat creixent, des de l’aturada per la 

pandèmia.  

Hem vingut realitzant els tallers lúdics de Teatre, Música, Percussió i Caminada. Per altra 

banda, també hem realitzat trobades de cap de setmana, gaudint d’infinitat d’activitats, 

proposades pels beneficiaris, cada dissabte. 

Així també, hem realitzat sortides de cap de setmana, setmana santa i ara d’estiu.   

El nostre grup de teatre va estrenar l’obra “YO SÍQUE VALGO”, que vàrem fer com a 

final de curs. Es va celebrar al teatre de l’Institut Eugeni d’Ors de Badalona. 

 

VAVAVA recupera amb força l’activitat 

Aquest retorn a una certa normalitat ha significat durant 2022 la gestió de 19 viatges per la 

temporada de Setmana Santa (gener-abril) i altres 63 per la temporada d’estiu (maig-agost). 

L’Agència de viatges VAVAVA, ha continuat creixent després de la crisi COVID-19. Els 

nostres clients, Entitats del 3er Sector, han recuperat la confiança en viatjar i ens han tornat 

a contactar per a la gestió de les seves sortides.  

 

 

La recaptació del Mercat Solidari va arribar als 

44.000 € d’ingressos bruts  

Aquest mes de Maig es va celebrar un any més, el 19è Mercat Solidari al local de vidre de 

la Plaça Pompeu Fabra de Badalona.  

El Mercat Solidari va atraure més de 3.000 compradors. La col·laboració de més de dues-

centes empreses i comerços i les compres dels visitants, permetran a la Fundació Sique 

dotar de major qualitat als serveis que ofereix a les persones amb discapacitat intel·lectual i 

als seus familiars.  

La Llar Residència 

dona la benvinguda a 

una nova beneficiària i 

diu adèu a la Covid 
Hem tingut la baixa d’una persona, 

que ja ha sigut coberta per una 

nova beneficiària. Es tracta d’ una 

persona de 21 anys, que estava en 

un CRAE. S’està adaptant molt bé 

a la Llar i està molt contenta de la 

seva incorporació.  

Per altra banda, podem celebrar 

que la incidència de la COVID-19 

ha baixa molt i no hem tingut gaires 

casos. Per fi, sembla que hem 

recuperat la tant desitjada 

normalitat. 

El Servei de Tuteles 

segueix creixent i 

arriba als 38 

beneficiaris 
El Servei de Tuteles segueix 

creixent al llarg de les setmanes. A 

dia d’ avui, tenim a 38 beneficiaris 

a qui oferim aquest servei. 

Recentment hem entregat al jutjats 

els informes anuals i rendiments 

de comptes econòmics de cada 

persona.  

S’han anat realitzant intervencions 

socials, econòmiques, judicials, 

patrimonials... en funció de les 

necessitats de cada tutelat/da. 
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El CF Badalona i la Fundació Sique signen 

un acord per al foment de l’esport inclusiu 

La Fundació Sique i el CF Badalona han arribat a un acord per a la 

formació d’un equip de futbol sala de persones amb diferent capacitat 

intel·lectual que competirà a la lliga ACELL, amb el nom 

“FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA-SIQUE”. 

Per la Fundació i el club, era una assignatura pendent que es va formalitzar el dia onze de 

gener, rubricant així un acord històric per ambdues entitats. 

A l’acte, hi van estar presents Miguel Angel Sanchez, president del CF Badalona, Josep 

Asensio, president de la Fundació Futbol Badalona i Samuel Esturo, Director Gerent de la 

Fundació Sique, en representació de la seva presidenta, Rosalia Feliu. 

Entre els jugadors principals de l’equip hi figuren en “Paquito”, un aficionat històric del CF 

Badalona i que ara tindrà l’oportunitat de jugar amb els colors blau i blanc.    

Instal·lacions, equipació i material 

Amb aquest acord, la Fundació Futbol Badalona cedeix les seves instal·lacions a la Fundació 

Sique per a la celebració dels entrenaments setmanals de l’ equip de futbol sala. Inicialment 

es fixa com a dia d’entrenament els dimecres de 19.00h-20.30h a la pista de futbol sala de 

l’escola “Institut les Ciències”, al Carrer de la Ciència, 19, 08917 Badalona. La intenció però, 

es la de cercar un camp amb gespa artificial. Per altra banda, la Fundació Futbol Badalona 

cedirà la seva equipació d’entrenament i de competició a l’equip de la Fundació Sique. 

La Fundació Futbol Badalona també cedirà per a l’ús en els entrenaments pilotes i altres 

materials a l’equip de la Fundació Sique. 

Finalment, el CF Badalona finança les quotes federatives i el salari dels entrenadors a través 

d’una donació a la Fundació Sique. 

 

Temps de gelats i vacances 

 
 

 

 

Una aposta 

imprescindible per 

l’esport inclusiu 
 

“Per a nosaltres és un pas 

endavant molt important”, 

expressa Samuel Esturo, director 

de la Fundació Sique! en 

declaración a La Xarxanet. 

L’objectiu principal d’aquesta 

unió és visibilitzar la competició 

esportiva a nivell de discapacitat 

intel·lectual i fomentar l’esport 

inclusiu. Uns sentiments de valor, 

prestigi i orgull que viuen els 

membres del nou equip: “Poder 

portar la seva equipació i colors, 

formar part d’una entitat 

professional”, afegeix Esturo, "és 

tota una satisfacció personal per 

les usuàries". 

Equip de competició 

L’equip de la Fundació Sique està 

integrat dins de l’organigrama 

esportiu de la Fundació Futbol 

Badalona. Aquest equip 

participarà en les competicions de 

la Federació ACELL i altres.  

 

 

 

El mes d’agost, les nostres oficines 

us oferirà una atenció telefònica i 

personal limitada. Això afectarà 

també al Programa d’Habitatge 

(llar residència i suport a la llar) i 

el servei de Tutela, tot i que no 

s’aturen per vacances. 

Si ens necessiteu, hi serem. 

Respondrem les vostres trucades 

telefòniques tant aviat com ens 

sigui possible. 

Telf. 93 384 29 06 


