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Editorial 

Moltes novetats 
 

Les noves instal·lacions de la seu 

de la Fundació estan a ple 

rendiment. El 26 d’octubre vàrem 

fer el trasllat al C/. Riera 

Matamoros, 30, de Badalona.  

En el nou local, accessible i 

adaptat, els nostres usuaris i 

usuàries poden rebre una millor 

atenció. Així mateix, els nostres 

professionals poden desenvolupar 

la seva tasca de forma més 

còmoda i segura.  

Hem fet algunes obres 

d’adequació del nou local, ja que 

tot i que s’adequava força al que 

necessitàvem, s’havien de fer 

algunes modificacions. 

Si encara no heu tingut ocasió de 

veure el nou local, us convidem a 

fer-ho. És casa vostra. 

Però les novetats i les bones 

notícies no acaben aquí. En 

aquesta nova edició del nostre 

butlletí informatiu us les 

presentem. 

Samuel Esturo, Director Fundació Sique! 

 

10 anys de VAVAVA!  

Un somni fet realitat. Un cas d’èxit. Una via de finançament. Tot 

això i molt més és VAVAVA, la nostra agència de viatges amb 

propòsit i sentit. 

El propòsit de VAVAVA és motivar i animar les persones amb discapacitat a descobrir un 

món sense límits, lliure de barreres i ple de possibilitats, que transformi el temps lliure en 

una experiència apassionant, intensa i enriquidora. 

Al llarg d’aquests deu anys, han estat més de 10.000 els viatgers i viatgeres que, en grup o 

de forma individual, han gaudit d’activitats, estades i viatges organitzats pel nostre equip i 

un selecte grup de col·laboradors i proveïdors de confiança.  

Al 2022, han estat més de 50 els viatges organitzats durant l’estiu. Tot i no haver assolit 

encara els nivells pre-pandemia, estem en el bon camí. Tenim la confiança de moltes 

entitats del Tercer Sector i una oferta atractiva que ens reafirma com l’agència 

especialitzada líder del sector.  

Les contractacions grupals per la propera campanya de Setmana Santa i estiu pronostiquen 

un bon any. El nostre equip treballa intensament per trobar noves destinacions, activitats i 

serveis que, amb uns preus competitius, permetin a les persones amb diferent capacitat 

intel·lectual, física i/o sensorial gaudir d’un servei integral i personalitzat, amb garantia 

d’adaptabilitat i accessibilitat.   

 

Reprenem i posem a la vostra disposició 

l’Espai Famílies 

Conduït per un psicòleg i amb un espai que habilitem dins de les 

noves instal·lacions de la Fundació, les trobades es realitzen de 

manera bimensual. En aquestes trobades es tracten diferents temes 

d’interès per a les famílies, alhora que és un espai de trobada i de 

suport familiar. 

Els pares i les mares, les famílies, tenen necessitats formatives i d’orientació. A la Fundació 

en som molt conscients, per això posem a la seva disposició aquest espai, amb un seguit de 

continguts i eines que serveixen també com a espai d’intercanvi d’experiències, de 

desenvolupament de plans i activitats, i de suport i ajuda. El contingut d’aquesta formació 

part de les necessitats expressades pels propis pares i mares. 

Hi ha mil i una qüestions amb les quals a casa o fora d’ella ensopegueu un dia sí i un altre 

també. Sota un format de xerrada, suport, seguiment i experimentació, a l’Espai Famílies 

tractem d’orientar, ajudar i resoldre de forma didàctica aquells temes que ocupen i 

preocupen a les famílies i que, al cap i a la fi, també influeixen en l’autonomia, el benestar 

i la qualitat de vida de les persones. Contacteu-nos per a més informació. 

Nou projecte: pisos 

d’habitatge social   
Hem presentat una sol·licitud de 

subvenció, als fons europeus Next 

Generation, per a inversió, per a la 

construcció de quatre habitatges 

socials, per suport a la Llar. 

 

Per altra banda, en els darrers 

mesos, hem realitzat diverses 

millores i manteniments a la 

infraestructura de la Llar 

Residència.  
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Vadelleure segueix 

creixet 

Hem reprès les activitats de 

Lleure amb activitats de teatre, 

música, percussió, caminants i 

futbol. 

També hem estat realitzant 

sortides de cap de setmana amb el 

Club de Lleure. 

Més professionals 

En els darrers mesos, hem 

realitzat contractacions de 

personal per cobrir les necessitats 

derivades del notable increment 

de beneficiaris del Club de 

Lleure.  

En l’ actualitat tenim una plantilla 

de 18 professionals que donen 

atenció directa a l’àrea de Lleure. 

Novetat 

Des del mes de gener, hem 

començat un nou grup de lleure 

de cap de setmana: el Grup de 

Joves, amb edats compreses entre 

els 18-25 anys. Era una demanda 

feta feia temps i estem molt 

contents de portar-ho a terme.  

 

Suport a l’autonomia a la pròpia llar 

Estem duent a terme tres línies d’actuació en l’àmbit de 

l’Autonomia a la Pròpia Llar. 

La primera actuació és en relació amb l’ampliació del número de places existents. En 

aquest sentit, hem mantingut converses amb la Generalitat, per tal de consensuar la nostra 

llista d’espera. Al desembre de 2022, vàrem presentar la sol·licitud per ampliar places, en 

un número de 10 més. En l’ actualitat, la nostra capacitat registral-topall és de 41 places.  

La segona actuació és la llista d’espera. Amb les persones inscrites hem anat treballant i 

coordinant-nos amb diferents Entitats i persones interessades, per mantenir el contacte i 

fer el seguiment.  

Finalment, la tercera actuació ha consistit i consisteix a fer reestructuracions horàries en 

l’atenció directa i ampliacions horàries dels nostres professionals, per tal d’assolir una 

programació que en tot moment cobreixi les necessitats dels usuaris. 

 

Centre de Psicologia Sique amb l’atenció 

centrada en la persona amb discapacitat 

intel·lectual  

Posem en marxa el Centre de Psicologia, dirigit a persones 

afectades i familiars, oferint-los serveis d’orientació, tractament, 

seguiment i suport psicològic i social. 

L’equip de psicòlegs del Centre aborda la situació integral de la persona amb discapacitat 

intel·lectual des de la vessant interdisciplinària, treballant conjuntament amb els 

professionals referents de la persona en l’àmbit ocupacional i de la salut. 

Actualment, ha començat la campanya de presentació del Centre amb l’edició d’un díptic 

informatiu, entre altres accions que es portaran a terme durant els propers mesos. 

Serveis 

- Abordatge dels problemes conductuals,  trastorns d’ansietat, depressió, fòbies, estrès, 

obsessions... 

- Reeducació en dificultats d’aprenentatge i/o dèficit d’atenció 

- Familiars, amb una demanda d’orientació psicològica/social o d’orientació a partir de 

pautes educatives 

- Suports a la pròpia llar per aquelles persones amb problemes de conducta que 

requereixin de pautes educatives i de modificació de conducta en l’entorn familiar 

 

El Servei de Tuteles 

finalitza el Procés de 

Concertació 
Tot i que la promesa de la 

generalitat va ser que totes les 

Entitats estarien concertades al 

Gener de 2023, finalment serà al 

Juliol 2023.  

Aquesta és una fita molt esperada 

i necessària pel Servei de Tuteles 

de la Fundació.  

Per la nostra part, hem presentat 

tots els rendiments de comptes al 

Jutjat, el mes de Juliol 2022, i de 

moment han estat tots aprovats. 

 

 


