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PLA D’ACTUACIÓ DE LA FUNDACIÓ ELNA PER A LA DIVERSITAT 
FUNCIONAL PER A L’ANY 2019 

Fundació inscrita en el registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya el 8 de novembre del 
2013 amb número d’inscripció 2841. 

Fundació admesa com a entitat associada a Dincat Federació des del 10 de novembre de 2016. 

Entitat ciutadana inscrita al Registre Municipal d’Entitats gironines amb núm. de registre EH3204. 
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Equip de treball de la fundació 

Direcció i Psicologia: Montserrat Castellana Rosell 

Coordinadora Tècnica i Responsable del Projecte Habitatge : Marta Gabarda Mallorquí 

Projecte de Prevenció Salut i Exercici Físic: Eduard Vilar Román 

Projecte Cultura i Oci i el de Noves Tecnologies: Domènec Boïgues Codina 

Projecte Assistent Personal: Domènec Boïgues Codina i Eduard Vilar Román 

Projecte Educació en la Salut i la Sexoafectivitat: Marta Gabarda Mallorquí 

Suport als projectes de Salut i Exercici Físic: Montserrat Mallorquí Ribas i Aida Quesada 

Molinero  

Introducció 

A l’exercici del 2019 s’hi incorporen dos projectes nous:  

✓ En el projecte de Prevenció de la salut mitjançant activitats físiques adaptades es 
mantenen les mateixes activitats a excepció del ciclisme a la natura, que se substitueix 
per l’activitat de preparació física.  

✓ Es vol consolidar el Projecte Educació en la Salut i la Sexoafectivitat. Després de l’èxit 
de les proves pilots fetes el 2018, s’inicia el procés de consolidació d’aquest projecte. 

✓ El Projecte d’Assistent Personal neix a partir de la necessitat d’algunes persones amb 
DID que per les seves característiques requereixen intervencions específiques i molt 
personalitzades. Es preveuen intervencions concretes al llarg d’aquest 2019.  

✓ Pel que fa a la Formació dels professionals i Difusió Web i Xarxes socials es manté el 
mateix format. S’actualitzarà la web de la fundació. La web de sexoafectivitat es 
mantindrà oberta per tal de poder-hi anar penjant informació si es continuen fent 
activitats sobre aquests tema.  

✓ Es preveu constituir un Consell Assessor format per ciutadans i ciutadanes que 
voluntàriament participaran a treballar per aconseguir ajuts i suports per tal que la 
Fundació Elna pugui continuar avançant i cobrint les seves necessitats. 

Respecte a la resta de projectes i actuacions està previst mantenir la mateixa dinàmica sense 
canvis significatius.  

Breu resum dels projectes i actuacions que es porten a terme 

1. PREVENCIÓ DE LA SALUT MITJANÇANT ACTIVITATS FÍSIQUES ADAPTADES 
(Projecte Elna3CS) 

Adscrit en el registre d’Entitats esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el 
núm. de registre A01934 
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Oferim un programa específic d’exercici físic correctament 
adaptat, com a factor protector per prevenir o retardar l’aparició de 
certes malalties, i en conseqüència millorar la qualitat de vida dels joves 
usuaris a l’actualitat, però sobretot durant l’envelliment. Aquestes 
persones presenten una prevalença tres vegades més alta que la 
població sense DFI a patir-les. És un programa pioner a Catalunya. Cada 
temporada es realitzen unes proves físiques als esportistes i es 
confeccionen dos informes anuals per a cada esportista i família. 

 

Proves Mèdiques: a l’inici de la temporada esportiva, a les instal·lacions del CAP de Cassà de 
la Selva i de Can Gibert del Pla, en el marc de l’acord amb l’Institut d’Assistència Sanitària 
(IAS).  

Les proves mèdiques són les següents: 

 Anàlisi de sang completa, per determinar riscos cardiovasculars 

 Valoració antropomètrica (pes, alçada, IMC i ICC) 

 Valoració de tensió arterial (TAS i TAD) 

 Electrocardiograma en repòs 

 

Proves Esportives: Proves físiques específiques i adaptades a les persones amb DI. Es 
realitzen a partir de la bateria AFISAL-INEFC. Es valoren els nivells en agilitat, coordinació, 
resistència cardiorespiratòria, força explosiva del tren inferior, flexibilitat i equilibri i es fa 
una valoració antropomètrica. 

Proves d’esforç: Un acord amb la Clínica Bofill de Girona ens ha permès realitzar, a un cost 
més assequible, una prova d’esforç (cardiològica màxima) a tots els esportistes de la 
fundació.  

Seguiment mèdic: Es manté la figura d’una infermera, la Sra. Isabel Muñiz Millán, que 
col·labora amb la fundació de forma voluntària. La seva funció és la de mesurar 
trimestralment el pes, l’índex de massa corporal i la pressió arterial post exercici a cada 
esportista. 

Seguiment de l’alimentació: Una vegada coneguda la dinàmica alimentària de tots els 
esportistes del projecte de Salut i esport, aquest 2019 la Sra. Carme Sunyol se centrarà en el 
seguiment dels esportistes que ho requereixen i en les noves incorporacions.  

Educació per a la salut: Es continua la dinàmica d’oferir conferències i/o tallers amb les 
famílies i els mateixos joves obertes a altres familiars i al públic en general.  

 

Activitats d’aquest projecte Elna3CS 

a) Hidroteràpia (Aiguagim adaptat):  

 Tres grups 

 Instal·lacions: Centre esportiu Wellness O2 de Girona 

 Professionals d’atenció directa: dos  
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b) Psicomotricitat adaptada a persones amb DFI (Body-Fit) :  

 Dos grups 

 Instal·lacions esportives de l’UdG  

 Professionals d’atenció directa: un /dos  

c) Estimulació neurocognitiva en format bàsquet: la novetat d’aquest any és la posada 
en marxa de la secció de bàsquet per a persones amb DID (SALT-Elna) dins del Club 
de Bàsquet Salt. La voluntat és avançar cap a la veritable inclusió.   

 Un grup els dijous (una hora i mitja per sessió) 

 Instal·lacions esportives del Club de Bàsquet Salt 

 Professionals d’atenció directa: dos  

d) Realització del V Torneig Inclusiu “Tots dins la cistella” en coordinació amb el Club de 
Bàsquet Salt.  

 Es preveu continuar la col·laboració amb la Fundació del Barça sempre que es 
puguin coordinar els horaris.  

 Participació dels joves de la fundació en les taules dels tornejos de basquet 
minis i infantils.  

 Es participarà en els tornejos de bàsquet de la província de Girona promoguts 
per la Federació de Bàsquet Català-Territorial Girona 

e) Preparació Física: s’incorpora aquesta nova activitat treballant al màxim en contacte 
amb la natura.  

 Un grup els divendres 

 Instal·lacions esportives de l’UdG 

 Professionals d’atenció directa: un  

f) Activitats físiques a la natura. Activitats aeròbiques molt recomanables per les 
característiques físiques de les persones amb Diversitat Funcional Intel·lectual: 
caminades, rutes, conquerir pics catalans, la neu. Preparades i acompanyades per 
professionals de la fundació. El 2019 se’n realitzaran tres per grup en caps de 
setmana.  

g) Acompanyaments esportius individuals. Hi ha persones que per les seves 
característiques requereixen una atenció personalitzada dirigida a potenciar les 
HAPS (Habilitats d’Autonomia Personals i Socials). Un medi òptim per iniciar aquests 
treball és a través de l’esport.  

2. PROJECTE D’HABITATGE 

Donat d’alta a Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Benestar Social i Família de la 

Generalitat de Catalunya, amb el número de registre S08978.   

La Fundació Elna treballa perquè els joves i adults amb necessitats de 
suport intermitent i limitat tinguin l’autonomia suficient per a 
desenvolupar un projecte de vida propi i participar en igualtat de drets i 
deures dins la comunitat. Per això volem donar resposta a la necessitat 
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flagrant d’habitatges per a tots ells, oferint-los llars ubicades a Girona i 
la comarca del Gironès. 

Un habitatge ubicat a la ciutat de Girona 

Els resultats són molt satisfactoris. Aquest 2019 es treballarà per aconseguir un habitatge 
nou per tal que els s nois i noies ja visquin de manera contínua al seu propi habitatge.  

Aquest pas de quinze dies a un mes implicarà donar un acompanyament, sobretot pensat 
per als pares i mares d’aquests joves. Cada família rebrà com a mínim una sessió trimestral 
que es pot augmentar si el cas ho requereix.  

3. OCI CULTURAL 

La tasca que ens hem encomanat a la Fundació Elna és que la persona 
amb DFI senti que pertany a una societat mitjançant la cultura i que a 
partir d’aquesta adquireixi els aprenentatges i els recursos que li 
permetin tenir una vida més digna, ja que per a aquest col·lectiu, el fet 
d’adquirir cultura farà que, poc a poc, vagi perdent la invisibilitat que la 
societat li ha atorgat fins ara. 

Està organitzat a partir d’unes sortides culturals i d’altres tipus amb un objectiu de diversió i 
oci.  

 Les sortides culturals estan pensades per grups màxim de 7 persones. 

 Les sortides d’oci poden arribar a 13 persones per grup.  

Freqüència de les propostes:  

 una per mes sense passar la nit fora 

 una al mes si es dorm fora de casa 

 mes d’agost: sortida de 10 dies  

Propostes totals de sortides: Es fan a través d’una AGENDA CULTURAL QUATRIMESTRAL.  

4. VOLUNTARIAT  

Projecte inscrit al cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya del Departament de Benestar Social i Família 

(Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària) de la Generalitat de Catalunya amb núm. de cens 001725-000.  

Els joves amb DFI que ho desitgen tenen l’oportunitat de fer el 
voluntariat amb persones o entitats de la societat civil. Aquest 
voluntariat és fa amb un suport d’un professional de la Fundació Elna 
que els ajuda durant unes hores per tal que vagin adquirint seguretat 
en ells mateixos, maduresa personal i eines i habilitats per 
desenvolupar-se en àmbits similars al que podria ser un entorn laboral.  

El projecte està tenint un índex de satisfacció alta tant per als joves com per als professionals 
i famílies.  

5. TU, JO I LES NOVES TECNOLOGIES  

Projecte en conveni amb l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la 

Generalitat de Catalunya.  
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Es propicia que qualsevol ciutadà independentment de l’edat, sexe, 
professió, posició social o cultural tingui l’oportunitat de relacionar-se 
de manera continuada i amb un objectiu comú amb un noi o noia amb 
diversitat funcional (DFI) lleu o moderada. Donem a conèixer elements 
bàsics de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Informàtica bàsica 

 Persones de la societat civil actuen com a professors voluntaris d’un noi o noia 
de la fundació.  

 Durant un any (si ho desitgen, poden fer-ho més temps) els fan classes 
d’informàtica una hora setmanal a espais de la comunitat, ja sigui centres cívics, 
sales d’estudis de les biblioteques o a la seu de la fundació.  

 Aquests professors estan orientats i coordinats des de la fundació on, amb una 
forma d’ensenyar pròpia, s’està implementant una metodologia amb la finalitat 
que persones amb DID que ho desitgen coneguin el món de les TIC .  

 Donat que són classes individuals, els coneixements s’adapten a cada persona 
exclusivament en funció del seu nivell i possibilitats.  

 Des de l’any 2017 la fundació esta tenint moltes dificultats per trobar 
voluntàries/es. Tot i així mantenim aquest projecte, però amb menys 
participació.  

Titulació oficial en TIC 

 Es continuarà facilitant que joves de la fundació obtinguin el títol ACTIC NIVELL 
BÀSIC i NIVELL MIG (Acreditació de Competències en Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació).  

6. ESPAI ALBA  

Es preveu continuar amb el suport a famílies per part de professionals de l’equip de la 
Fundació Elna amb la finalitat d’orientar i fer seguiment de l’evolució dels seus fills en els 
diferents projectes que duu a terme la fundació. 

De la mateixa manera es continuarà oferint orientació individual a tots els nois i noies que ho 
demanin. 

 Sessions individuals d’orientació i informació a famílies respecte a la protecció legal de futur i 
a la manera com acompanyar el camí cap a la vida adulta del fill o la filla. 

7. FORMACIÓ EQUIP DE PROFESSIONALS 

A mesura que la fundació avança s’incrementa la necessitat de formació de cadascun dels 
professionals en funció de l’àmbit on intervenen. 

Es manté donar facilitats, tant econòmiques com de temps, als professionals de l’equip de 
treball d’ Elna per realitzar formacions continuades.  

8. DIFUSIÓ 

Es mantindran les  xarxes socials al dia: Facebook i Twitter. 
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La web també activa i posada al dia. S’ha realitzat la traducció al castellà de la web i ja s’està 
acabant la traducció a l’anglès.   

Es preveu constituir un Consell Assessor format per a ciutadans i ciutadanes que 
voluntàriament participaran a treballar per aconseguir ajuts i suports per tal que la Fundació 
Elna pugui continuar avançant i cobrint les seves necessitats.  

 

 

Desembre 2018 
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