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La Fundació ELNA neix l’any 2013 i pretén respondre a les inquietuds i 

necessitats de les persones amb Discapacitat Intel·lectual o del 

Desenvolupament (DID), fora de l’àmbit laboral, que necessiten de suport 

intermitent i limitat i de les seves famílies, tutors i entorn més proper, de 

Girona capital i la  província de Girona.  

ELNA  recull les necessitats dels joves i adults entre 16 i 45 anys, respecte 

a la seva salut i la prevenció de malalties on aquestes persones presenten 

una prevalença major que la població general.  També vol donar resposta a 

la necessitat flagrant d’habitatges per aquests joves,  i acompanyar a edats 

raonables el seu procés d’independència de casa els pares. Es pretén que 

esdevingui un procés confortable i poc traumàtic per tots els membres de la 

família. 

Així, també vetlla per fer costat a la família a l’hora de fer front al futur del  

seu fill/a amb DID; o bé quan ha de viure una situació de dol vinculada a 

una pèrdua o mort.  

Al mateix temps ELNA entén que en un projecte de vida digna també 

s’inclou experiències vinculades amb l’àmbit de la cultura i en el de l’oci, i 

en aquests línia oferta projectes capdavanters i novedosos. 

La filosofia de la Fundació ELNA es sustenta en fomentar que les persones 

amb Diversitat Funcional lleu i moderada siguin considerades, per la 

societat civil, com el que són: joves i adults en tots els aspectes de la seva 

vida, tractant-los d’acord amb la seva edat i d’aquesta manera trencar 

l’imaginari social que encara els veu com a eterns nens.  

Volem una VIDA DIGNA per aquests ciutadans i ciutadanes, la mateixa a la 

que aspirem la majoria de tots nosaltres. Fugim de la demagògia, dels 

grans discursos, dels projectes inabastables i ens centrem en el dia a dia, 

en la seva quotidianitat.  
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PREVENCIÓ DE LA SALUT MITJANÇANT ACTIVITATS FISIQUES ADAPTADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBES FISIQUES MÈDIQUES I ESPORTIVES. 

Es realitzen, cada mes de setembre, a l’inici 

de temporada a les instal.lacions de l’UdG. 

Les probes mèdiques ( anàlitica, pes, talla, 

IMC, ICC, espirometria, TA diastolica i asistolica i electrocardiograma) es realitzaran des de 

L’ICS i l’IAS amb qui la Fundació ELNA ha signat un conveni de col.laboració.  L’objectiu és 

el control  de la salut dels esportistes. Les probes esportives es mesuren a partir de la 

Bateria AFISCAL- INEFC ( adaptada )per tal de poder fer amb més precisió les adaptacions 

que requereixen cadascun d’ells i elles. Realitzades pels professionals esportiius d’ELNA. 

Cada esportista reb anualment un informe del seu estat de salut i els resultats de les seves 

probes esportives. Educació per la salut sessions al llarg de l’any que es realitzen amb les 

families i els propis esportistes.  

RESUM PROJECTES. Activitats septembre 2013 a juny 2014 
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AQUAGIM adaptat per a persones 

amb discapacitat lleu i moderada. Tots els dimecres i dijous a les instal·lacions del 

GEIG de Girona. ELNA aporta un entrenador especialitzat en dur a terme aquestes 

adaptacions i dos persones de suport dins de l’aigua.  La diversió i el treball aeròbic, de 

força muscular, la postura corporal, el ritme i la millora de les capacitats físiques esta 

assegurada. Actualment funcionen dos grups l’ Avançat i el Bàsic. Grups reduïts. 

  

BODY-FIT. Nova modalitat esportiva, sense 

competició dissenyat des de ELNA . Molt pensada 

per treballar dèficits motors propis d’aquests joves com són: la sincronització de 

moviments, la lateralitat, el ritme, l’equilibri, la flexibilitat i l’orientació.  També potencia el 

desenvolupament maduratiu. Tots els dimarts durant una hora i mitja. Compten amb una 

entrenadora preparada i una persona de suport, les dues d’ELNA.  
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BASQUET. Tots els dilluns a les instal·lacions esportives de l’UdG. El basquet està 

recomanat per aquests joves , sempre i quan estigui adequadament adaptat, perquè 

treballa la resistència , la sincronització , la coordinació de moviments i oculo-manual. 

Ajuda molt al desenvolupament cognitiu i en la 

presa de decisions així com afavoreix la  

consciencia de l’altre (equip) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

BICICLETA A L’AIRE LLIURE. Tots el dijous. Es un esport poc practicat entre la 

majoria de persones amb Diversitat Funcional i en canvi molt recomanable. El fet que no 

tingui impacte el fa molt adequat. A més treballa l’equilibri, l’anticipació ( factor en el que 

aquestes persones solen presentar-hi dificultats important), el ritme, i la resistència 

aeròbica. Es dur a terme per una professional del ciclisme assessorada pels professionals 

esportius d’ELNA.  
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CAMINADES. Activitat aeròbica per excel·lència i molt recomanable per les 

característiques físiques de les persones amb Diversitat Funcional. Es duen a terme els 

caps de setmana. Preparades i acompanyades per professionals d’ELNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PROJECTE D’HABITATGE 
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HABITATGE. S’han iniciat proves pilot de la primera fase d’aquests projecte on han participat 

12 nois i noies entre 19 i 28 anys. Estades de cap de setmana on aprendre com organitzar-se, 

cuinar, comprar, netejar, el valor dels diners i com conviure i arribar a acords.  

Viuen quatre persones que han decidit començar a aprendre a viure sols, amb el vist-i-plau de les 

seves famílies. Estan acompanyades per un professional d’ELNA amb expertesa en aquests temes. 

Els resultats són molt satisfactoris i ja s’està estudiant la manera d’engegar aquests projecte 

formalment.  

 

VULL  TENIR  CULTURA  
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 TU, JO I LES NOVES TECNOLOGIES. Persones de la societat civil actuen com a 

professors voluntaris d’un noi o noia de la 

Fundació ELNA. Durant un any (si ho desitgen 

poden fer-ho més temps) els hi fan classes 

d’informàtica. Aquests professors estan 

orientats des de la Fundació ELNA on amb 

una forma d’ensenyar pròpia s’està 

implementant una metodologia amb la 

finalitat que persones amb DID que ho 

desitgen coneguin el mon de les TICS .  

Al ser classes individuals els coneixements 

s’adapten a cada persona exclusivament en 

funció del seu nivell i possibilitats.  La Fundació te un conveni amb l’IES Montilivi i l’IES 

Sobreques de Girona,  per fer ús del seu Moodle i els seus ordinadors de forma 

desinteressada. Actualment gaudeixen d’aquests programa 13 nois i noies.  

 

EL VOLUNTARIAT.  

Encara avui, el col·lectiu amb Diversitat Funcional (DF) està estigmatitzat en un rol 

bàsicament assistencial i de dependència. A la Fundació ELNA volem promoure un gir 

en l'imaginari social, perquè sabem que aquestes persones poden esdevenir agents 

actius i d'utilitat en diferents àmbits de la societat. Les experiències de voluntariat les 

vivim generalment des dels ciutadans sense DF cap als 

ciutadans amb DF. Així reafirmem aquest rol de 

dependència, d'assistència, de ciutadà poc o gens actiu en 

la societat; aquella persona que necessitarà sempre l'ajuda 

dels altres.  

S’estan acompanyant set tipologies diferents de 

voluntariats. Cinc de llarg termini (un any) i dos de mig 

termini ( tres/ sis mesos). Els nostres voluntaris i 

voluntàries estan oferint o han ofert el seu temps 

desinteressadament fent suport a Entitats públiques 

(Ajuntaments, Voluntaris per la Llengua), Biblioteques, Empresa privada, Empresa 

familiar i  ONG.  
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PARTICIPACIÓ EN EL CURS “ ACTIVITAT FISICA I ESPORT ADAPTAT” 

 

TAULA RODONA A LA UNIVERSITAT DE GIRONA. Una jove de la Fundació 

ELNA va participar en la taula rodona del curs “Activitat Física i Esport Adaptat” impartit a 

l’UdG. Va comentar la seva experiència esportiva com a persona amb DI i contestar a totes 

les preguntes que se li van fer per part dels participants al curs. Valorada com una bona i 

gratificant experiència per a tothom.   

 

OCI I LLEURE 

 

 

 

 

 

 

CAP D’ANY 2013. Un grup de companys de la Fundació van passar la nit de Cap d’any 

a l’Alberg INOUT de Collserola (Barcelona) on hi van dormir i tornar l’endemà a 

Girona en tren. Van estar acompanyats per un professional d’ELNA.  
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 Calçotada a Les Guilleries

 

 

 

 

 

    Trobades d’amics i amigues 

 

 

 

UN CONCERT. Amb l’Orchestra 

Fireluche www.orchestrafireluche.cat 

a la Taverna d’en Subirà  
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Col·laboren amb la Fundació ELNA fent persones amb cor de la societat 

civil.  

Entitats i Empreses : Institut d’Assistència Sanitària, Institut Català de la 

Salut,  La Universitat de Girona,  Empreses privades, Negocis familiars, Centres 

Educatius,  Ajuntament de Palafrugell, Ajuntament de Sant Feliu, Consorci per a la 

Normalització Lingüística.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                       

     

 

 

     

 

  

 


