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ENTITATS COL·LABORADORES  
 
Entitats col·laboradores per a poder realitzar el projecte: 

 Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya  

 Secretaria d’Acció Ciutadana, S.T Lleida  Generalitat de Catalunya 

 Departament de Governació i Administracions Públiques, Premis Jaume 

Ciurana.  

 Ajuntament de Lleida  

 IMAC (Institut Municipal d’Acció Cultural)  

 Federació Catalana del Voluntariat Social 

 Residència de 3a edat ADESMA 

 AFALL, Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer 

 Associació Espanyola Contra el Càncer S.T Lleida 

 Fundació la Marató de TV3 

 Fundació Esclerosi Múltiple Lleida 

 Festival Internacional Musiquem Lleida  

 Associació FRATER de Lleida 

 Plataforma Artistico Creativa  Fetinoval de Lleida 

 Sanitas Residència Lleida 

 Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lleida  

 Banc d’Aliments de Lleida  
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TÍTOL DEL PROJECTE I BREU DESCRIPCIÓ D’AQUEST 
 

Durant l'any 2006 Down Lleida va dissenyar un projecte de voluntariat que va 

implementar l’any 2007, on els beneficiaris no són els joves de la nostra  Associació, 

sinó que aquests, nois i noies amb Síndrome de Down o altres discapacitats 

intel·lectuals són els que realitzen les accions de voluntariat en altres entitats, 

organitzacions, associacions, etc. 

Aprofitant un  projecte de creació d'una borsa de voluntariat, endegat per la Regidoria 

de Joventut de l'Ajuntament de la nostra ciutat "Fes-te voluntari" alguns dels joves de 

la nostra entitat s’hi van apuntar. A partir d’aquest succés ed va desencadenar tot un 

seguit d’accions que van donar llum a Nous voluntaris.  

Aquesta iniciativa va començar a tirar endavant reforçada pels bons resultats obtinguts 

en el projecte d'inserció socio-laboral en el qual participen part dels integrants d'aquest 

grup. 

Creiem que això és un pas més per a que aquests joves puguin créixer i madurar 

integralment com a persones i passin a formar part activa de la societat en la qual 

conviuen, alhora que reforcin un seguit de valors i actituds davant diversos col·lectius. 

Al llarg d’aquest període s’ha pogut realitzar una metodologia pròpia, individual, de 

treball col·lectiu i en benefici de la comunitat. Les actuacions realitzades són ja moltes, 

activitats amb la regidoria de joventut de l’Ajuntament de Lleida, Capital de la Cultura 

Catalana, Residència Adesma, Associació Alzheimer de Lleida, col·laboració amb la 

Fundació Esclerosi Múltiple, Associació FRATER ( discapacitats físics)  , diferents 

festivals Musicals, Esportius, realitzats a la ciutat... i tenen tots un denominador comú: 

volen que els joves hi participin en les properes edicions.  

 

Les actuacions van dirigides a un grup d'edat que va de 18 i 32 anys. 
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EVOLUCIÓ CRONOLÒGICA DE NOUS VOLUNTARIS  
 

 2006-2007, Elaboració del Projecte. 

 Divulgació a les entitats susceptibles de necessitar voluntaris. 

 Sol·licitud d'informació de la Bossa de Voluntariat de la Regidoria de Joventut 

per tal de que els joves hi puguin formar part. 

 Difusió del Projecte a les famílies i joves de l’entitat. 

 Creació de la pròpia borsa de voluntaris amb Síndrome de Down. “Borsa Down 

Lleida”.   

 Formació genèrica sobre voluntariat a la seu de l'Associació dels participants 

del Projecte mitjançant els programes PEI (programa d’estimulació intel·lectual) 

i FC (Formació Contínua) . ( Aquest any s’ha iniciat la formació en el camp del 

Voluntariat en cursets normalitzats duts a terme per altres ens) 

 Consolidació del Projecte, esdevenint programa.  

 Des de principis del 2009 es desenvolupa com a programa .  

 

METODOLOGÍA DEL PROJECTE 
 

Distingim 4 fases o moments d’aquest:  

1ª Fase d'informació i formació:  

 A principis de cada curs, s’informa als beneficiaris i a les seves famílies del 

projecte i dels  seus objectius. Cal dir que només poden accedir-hi aquells 

joves majors de 18 anys (s’opta per aquesta franja d’edat donat que tenen un 

major grau de maduresa i de domini de les competències socials bàsiques).   

 

2ª Desenvolupament d'Habilitats Bàsiques i Educació Emocional:    

 Es forma a aquells joves de Down Lleida  interessats en participar amb Nous 

Voluntaris mitjançant els programes de Formació Contínua (F.C)  i el Programa 

d’Estimulació Intel·lectual (P.E.I). El primer programa va dirigit als joves que 

estan inserits laboralment, els aspectes que es treballa en la F.C són el 

manteniment de les competències psicosocials, el modelatge d’aquestes i la 

transferència en altres espais. Així com el manteniment de les àrees curriculars 

i la formació en l’ús dels recursos comunitaris. A principi de curs en el 
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programa es treballa la figura del voluntariat, els camps on intervé el voluntari i 

els motius per fer de voluntaris.  

El programa P.E.I, que va més dirigits als joves de les franges dels  18 als  22 

anys i que encara estan estudiant Formació Acadèmica, s’aprofundeix amb 

l’Educació Emocional d’aquests i el treball en les habilitats socials bàsiques, 

també aquí els joves que participen amb Nous Voluntaris treballen la 

importància del voluntariat, què és ser voluntari, on intervindran i el perquè.  

Ambdós programes son realitzats per professionals de Down Lleida, en concret 

per dos psicòlegs de l’entitat. 

 

 Paral·lelament i a principis de curs, es realitza una sessió grupal amb tot l’equip 

de voluntaris de Down Lleida per tal de repassar les àrees de col·laboració, i 

els esdeveniments més important del curs, és en aquesta sessió on s’exposen 

els projectes ja coneguts pels nostres voluntaris a fi de redistribuir-se en àrees i 

projectes de col·laboració, lògicament s’exposa Nous Voluntaris i es fa un 

primer grup de voluntaris que col·laboraran al llarg del curs, posteriorment,  es 

realitza a una  sessió del grup  per parlar sobre el projecte, on i quan tenen que  

 

donar suport als companys i per perfilar en quin tipus d’intervencions 

prefereixen participar. Es recopila informació sobre les possibles tasques de 

voluntariat a realitzar i se’ls forma amb resolució de conflictes i mediació.  

 

 Els professionals de l’entitat coordinen les diferents parts implicades en el 

projecte, fent el seguiment i l’avaluació de les diferents accions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª. Fase en la qual es desenvolupen pròpiament les tasques de voluntariat i 

acompanyament i suport en aquestes : 

Els dijous per la tarda i en funció de l’oferta d’accions de voluntariat, el tècnic que 

coordina el projecte es reuneix amb els joves de l’Associació  participants del projecte, 
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per tal d’analitzar les possibles activitats. És aquí on els joves descriminen aquelles 

accions que els hi poden agradar més o aquelles on degut a les seves capacitats 

poden desenvolupar millor les tasques que els hi encomanaran. Un cop els joves 

seleccionen l’activitat on col·laboraran, es parla de com s’ha de desenvolupar l’acció, 

amb quina entitat col·laboraran, i tots els aspectes relacionats amb l’acció que 

executaran.   

Paral·lelament, via electrònica, es fa un correu als voluntaris interns participants del 

projecte per tal d’ofertar l’activitat de Nous Voluntaris que hi ha aquell cap de setmana 

per saber qui podrà col·laborar. Aquells que tenen disponibilitat i confirmen la seva 

col·laboració, es reuniran el divendres per la tarda (dia abans de l’intervenció)  amb el 

tècnic per tal d’analitzar l’activitat, donar informacions sobre els companys del projecte 

, especificacions tècniques, quins joves participen de l’Associació, observacions sobre 

l’activitat...  

El dia de l’actuació i sempre amb 1,5 hores d’antelació, els joves de Nous Voluntaris i 

els Voluntaris interns es reuneixen per tal de coordinar-se, establir parelles de 

recolzament i parlar sobre l’acció que realitzaran, és a dir, realitzen una coordinació 

grupal.  Posteriorment i quan es l’hora de fer la col·laboració, és realitza l’acció.  

La metodologia utilitzada en el desenvolupament és eminentment pràctica i se centra 

en la comprensió i aprenentatge de les tasques pròpies del perfil de cada tipus de 

voluntari i la implicació personal que això representa. 

4ª Avaluació.  

Fase en la que s’avalua les accions dels Nous Voluntaris, és una reunió a tres bandes;  

participants, voluntaris de Down Lleida i tècnics del projecte. Els ítems d’avaluació 

estan citats en l’apartat d’indicadors d’avaluació.   

La setmana entrant desprès de l’actuació, el dijous per la tarda es parla amb els joves 

de l’Associació que van col·laborar per tal d’analitzar la tasca que van desenvolupar, 

es parlar sobre si els hi ha agradat, si hi ha agut algun conflictes, es fa una valoració 

global i individual i es registra. Prèviament el tècnic ha analitzat amb els voluntaris 

interns com va anar l’actuació i si es van produir incidències. També es contacta amb 

els responsables de l’entitat on hem anat a col·laborar per tal de que facin un anàlisi 

de com es va executar la nostra col·laboració amb l’entitat o esdeveniment.  

Finalment es fa una valoració global i es planteja la continuïtat o no de la nostra 

col·laboració amb l’entitat que ens ha acollit. 
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OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 

Objectiu general de Down Lleida: millorar la qualitat de vida de les persones amb Síndrome 

de Down i altres discapacitats intel·lectuals. 

 Potenciar la inclusió i normalització de les persones amb síndrome de Down i 

altres discapacitats intel·lectuals a la seva comunitat 

 Motivar als joves participants pel compromís vers la seva comunitat.  

 Promoure el canvi de mentalitat de l'entorn de les persones amb discapacitat, 

oferint una visió normalitzadora. 

 Conèixer altres realitats socials de diferents col·lectius desafavorits en risc 

d'exclusió social, afavorint així el respecte per les necessitats dels altres. 

 

“afavorir que es produeixi una trobada vital enriquidora on poder 

compartir moments, experiències, sentiments i vivències” 

  

ACTIVITATS  CRONOGRAMA  CURS 2010 
 

1. Iniciar la captació de noves entitats col·laboradores. 

2. Ampliar el nombre de joves amb discapacitat que participen amb el projecte. 

3. Implicar als voluntaris interns per tal de que col·laborin amb Nous Voluntaris. 

4. Formació en Educació Emocional i Habilitats Socials.  

5. Planificació de les accions de voluntariat 

6. Execució i avaluació de accions de Nous Voluntaris.  

 

Activitats que s’han realitzat:  

 Tasques de suport als monitors/es en diferents serveis de guarderia de Down 

Lleida. Trimestral. 

 Participació com a voluntaris a la Marató de TV3. Desembre . 

 Participació en  la Mitja Marató i Caminata popular del barri de  Balàfia. 

Abril. 

 Voluntaris de l’Associació AFALL (Associació Familiars de Malalts 

d’Alzheimer) en el dia mundial de l’Alzheimer. Setembre. 
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 Voluntaris pel “ Mulla’t”, recaptació de fons per l’Esclerosi Múltiple . Juliol  

 Acte de difusió de l’entitat Esclerosi Múltiple al gimnàs EKKE de Lleida. 

Novembre. 

 Col·laboració amb l’Associació FRATER pel seu aniversari. Desembre 

 Difusió de l’Associació Down Lleida ( en diferents actes anuals). 

 Participació en el festival de Música Emergent Festinoval de Lleida. Juny 

 Festival de música internacional Musique’m Lleida. Octubre   

 Col·laboració amb el dia de Mundial de la Sida amb l’Associació Antisida de 

Lleida. Desembre 

 Participació amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer S.T Lleida  en el 

dia de la “quantia” . Maig   

 Col·laboració en dues visites a les diferents residències de Lleida, cada any 

se’n tria dues, l’any passat varen ser Residència “Sanitas” .  Octubre 

 Col·laboració amb el Bancs d’Aliments de Lleida, campanya de captació 

d’aliments. Març   

  

Noves col·laboracions realitzades al 2010:  

 Participació amb la planta de pediatria de l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova. Juny i Juliol (període de proves)  tots els dissabtes pel matí. 

Ampliable a tot el curs.  

 Col·laboració amb el Banc d’Aliments de Lleida, campanya de captació 

d’aliments. Març   
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Intervencions que s’han realitzat al 

llarg del 2010 : 15 actuacions 

 
 Tasques  de recolzament als monitors en 4 serveis de guarderia de Down 

Lleida dins del marc de la Escoles de Pares.  

Dates: 23/01/ ,  20/03 ,  23/09 de 2010 

N* de Nous Voluntaris: 7 

N* d’acompanyants:  4 

  Tasques:  

- Supervisió dels nens de l’associació  

- Planificar activitats i execució d’aquestes 

- Vetllar per la cura dels infants 

Valoració:  

Molt positiu, el servei de guarderia de Down Lleida dins de les escoles de 

pares, ens permet introduir als joves del projecte en un entorn que en poques 

ocasions sens presenta com és la cura dels infants, arrel d’aquest tipus 

d’intervenció, 2 joves del projecte han manifestat la voluntat de treballar de 

forma reglada i ordinària amb nens, a l’actualitat 1 d’ells està desenvolupant 

pràctiques laborals a la Guarderia Municipal del barri de Cap Pont de Lleida 

com auxiliar educatiu, recolzant als mestres i tècnics del centre.  

 

 Participació com a  voluntaris a la Marató de TV3.  

Data:  19/12/2010 

N* de Nous Voluntaris: 4 

N* d’acompanyants:  2 

Tasca:  

- Servei  de Menjador 

Valoració:  

La Marató de Tv3 es una de nostres participacions més antigues, els joves s’ 

integren de forma satisfactòria amb la resta dels voluntaris al conèixer-nos de 

las darreres edicions. Cal dir , que el primer any que participàvem, els 

voluntaris de la 3a “edat” no veien  del tot, les capacitats dels joves i 

s’anticipaven a les tasques que tenien que fer els joves, a l’actualitat, aquest fet  

ha estat corregit i col·laboren estretament uns amb els altres. 
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 Participació en  la Mitja Marató i Caminata Popular del barri de Balàfia.  

Data : 25/04/2010 

N* de Nous Voluntaris: 9 

N* d’acompanyants:  5 

Tasca:  

- Control i distribució de tots els punts d’havituallament de l’event.   

Valoració: 

Aquest any Nous Voluntaris ha assumit un  major compromís en l’organització 

d’aquest esdeveniment esportiu, fins arribar al punt de que nosaltres hem 

gestionat tots els punts d’avituallament  de la cursa. Això demostra la bona 

autogestió dels propis joves i el nivell de responsabilitat que l’entitat 

organitzadora ha decidit de derivar a Nous Voluntaris.  

 

 Voluntaris de la Associació  AFALL (Associació Familiars de Malalts 

d’Alzheimer) en el dia mundial del Alzheimer.  

Data :  21/09/2010 

N* de Nous Voluntaris: 3 

N* d’acompanyants:  0 

Tasca:  

- Captació de recursos econòmics 

Valoració: 

Participar a la taula informativa i captar donatius econòmics destinats a AFALL 

ha estat la tasca que al llarg de tot un matí han desenvolupat els joves. En 

aquesta activitat no han participat acompanyants ja que els joves amb 

síndrome de Down s’han integrat amb la  resta de voluntaris de l’actuació (són 

els mateixos joves que van participar l’any passat). No s’ha detectat cap 

incidència.   

 

 

 Voluntaris de la A.E.C.C S.T Lleida (Associació Espanyola Contra el 

Càncer secció Territorial de Lleida) en el marc del dia de la “Cuantia”.  

Data: 8/05/2010 

N* de Nous Voluntaris: 5 

N* d’acompanyants:  3 

- Participació “Día de la Cuantia” de l’A.E.C. S.T 

- Captació de recursos econòmics 

Valoració:  
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Un punt de recaptació/ difusió de la AECC de Lleida ha estat gestionada per 

Nous Voluntaris, els joves juntament amb els voluntaris de reforç del projecte 

han facilitat díptics informatius i han realitzat recaptació econòmica.  

 

 Voluntaris pel “Mulla’t”, recaptació de fons per l’Esclerosi Múltiple.  

Data : 11/07/2010 

N* de Nous Voluntaris: 6 

N* d’acompanyants:  4 

Tasques:  

- Gestionar el stand informatiu de la piscina Municipal del barri 

- Venda de productes solidaris  

Valoració:  

La Fundació Esclerosis Múltiple S.T de Lleida va ser una de les primeres 

entitats a donar l’oportunitat  als nostres joves d’iniciar-se com a voluntaris i en 

l’actualitat ho continua fent. El Mulla’t  transcorregué amb normalitat i els joves 

van poder gaudir de les instal·lacions municipals, animant a tots els ciutadans a 

que aportèssin una petita col·laboració econòmica. No es va detectar cap 

incidència i/o alteració de l’activitat.    

 

 Acte Cycling de l’entitat Esclerosi Múltiple a la discoteca Excés de Lleida.  

Data: 02/12/2010 

N* de Nous Voluntaris: 4 

N* d’acompanyants:  2 

Tasca:  

- Recepció dels participants i acomodació d’aquests.  

Valoració: 

Els joves donaven la benvinguda als participants a l’acte, un cop els 

participants estaven canviats, els joves els acompanyaven a la bicicleta 

corresponent i els hi entregaven un número de participant. Citar la bona 

química que es va establir entre els joves i els participants, aquests últims els 

va sorprendre que els joves poguessin  organitzar-los i orientar-los per al bon 

desenvolupament de l’activitat, un fet més, que demostra la sensibilització i el 

canvi de concepció que Nous Voluntaris aporta a les persones amb síndrome 

de Down i/o discapacitat intel·lectual.    

 

 Col·laboració amb l’Associació FRATER & Centres de  Nadal 

Data: 18/12/2010 
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N* de Nous Voluntaris: 8 

N* d’acompanyants:  4 

Tasques:  

- Realització de centres de Nadal 

Valoració:  

Com és habitual en els darrers anys, Nous Voluntaris col·labora mitjançant la 

creació  

De centres de Nadal amb els usuaris de FRATER (és una entitat dedicada a 

l’atenció de persones amb divergències motrius). Es produeix una química molt 

interessant quan interactuen els dos col·lectius, durant el transcurs de la tarda 

vam estar elaborant els centres, per concloure l’activitat es va fer un petit 

refrigeri. 

 

 Difusió de  Down Lleida ( en diferents actes anuals). 

Data : 23/05/2010 Sant Jordi , 25 i 26 / 10/2010 

N* de Nous Voluntaris: 7 

N* d’acompanyants:  4 

Tasques:  

- Venda de productes solidaris de Down Lleida en el  estand informatiu 

- Distribució  de tríptics informatius de l’entitat a la ciutadania  

Valoració:  

Com cada Sant Jordi, els joves de l’entitat col·laboren amb la preparació  

d’aquesta data tant senyalada.  És un dia per donar a conèixer l’entitat i perquè 

molta gent inicií una breu relació verbal amb els joves (al preguntar preus, què 

fem a l’entitat ....) que no seria possible d’altra manera, el fet d’interactuar amb 

molts desconeguts  no sol ser habitual i posa a prova les competències verbals 

i d’habilitats bàsiques dels joves.  

Durant el dia es van fer rotacions entre els diferents joves que feien de 

voluntaris.  

Pel que fa als dies 25 i 26 d’Octubre, es va muntar un estand informatiu de la 

nostra entitat dins de les instal·lacions de Padel Indoor (dins el 1r Torneig 

Benèfic de Down Lleida), en aquest estand s’atenia als participants del torneig, 

a més a més, durant el transcurs de l’activitat es lliurava informació de 

l’Associació als interessats.    
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 Participació en el festival de Música Emergent Festinoval de Lleida.  

Data : 25 i 26 / 06 / 2010 

N* de Nous Voluntaris:  12  

N* d’acompanyants:  6 

Tasca:  

- Servei de Càtering  

- Servei de Barra  

Valoració:  

El Festinoval tal i com el nom indica és un festival de música de grups poc 

coneguts o emergents  que es realitza a Lleida des de fa molts anys. És un 

espai on convergeixen molts joves de les terres de Lleida i que ens permet que 

aquest jovent vegi als joves col·laborant amb l’esdeveniment com a voluntaris. 

Dins de les col·laboracions que fa Nous Voluntaris, és una de les poques que 

s’ha fet en l’àmbit de l’oci nocturn relacionat amb joves. Arrel d’aquesta 

intervenció, 2 joves aliens a Down Lleida van contactar en dies posteriors amb 

nosaltres per tal de col·labora com a voluntaris. A l’actualitat continuen 

col·laborant dins del programa d’oci i temps de lleure de l’entitat.  

 

 Festival de música internacional Musique’m Lleida. Octubre   

Data :  02/10/2010  

N* de Nous Voluntaris: 6 

N* d’acompanyants:  6 

Tasca:  

- Distribució de material divulgatiu de l’activitat. 

- Ordre de les sales del concert. 

- Participació com a monitors en la taula dedicada al públic infantil.  

Valoració: 

Festival de cants corals provinents d’arreu del món. Els joves van col·laborar 

en 2 actuacions, la primer era una taula dirigida  a infants, on hi havia diferents 

jocs d’interacció amb els infants, la segona actuació,  va estar encarada en 

l’organització/participació  dels concerts de la plaça la Paeria i l’Auditori de 

Lleida. Comentar que els musics participants al festival agreixen molt el tracte 

donat i l’organització realitzada pels nostres joves. No es va destacar cap 

incidència, sí que es va recollir en les valoracions dels Nous Voluntaris l’horari 

executat, (de les 15:00h fins les 21:00h), de cara a l’any vinent s’hauria d’evitar 

realitzar un horari tant llarg i sense pauses, caldrà realitzar una partició de 
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l’horari amb grups diferents, això vol dir, que caldrà ampliar el nombre de 

participants de nous Voluntaris que col·laborin amb aquesta intervenció.   

 

 Col·laboració amb el dia de Mundial de la Sida amb l’Associació Antisida 

de Lleida.  

Data : 01/12/2010 

N* de Nous Voluntaris: 3 

N* d’acompanyants:  2 

Tasca:  

- Captació de recursos econòmics  

- Facilitar informació de l’entitat i ubicació d’aquesta per aquelles persones 

interessades 

- Repartir sistemes de prevenció de malalties de transmissió sexuals en les 

relacions de parella.  

Valoració:  

És el segon any consecutiu que col·laborem amb aquesta entitat, la intervenció 

es va realitzar al llarg de tot el matí, el punt informatiu estava instal·lat a 

l’Hospital Provincial Santa Maria de Lleida, també es va comptar amb la 

col·laboració 1 voluntari de l’Associació Antisida de Lleida.  Una de les 

dificultats que es va detectar als joves amb discapacitat intel·lectual  va ser 

alhora de que ells iniciessin una relació verbal amb els desconeguts per 

demanar-los-hi col·laboració econòmica de forma solidària, els joves vana 

argumentar que els hi feia vergonya o que no sabien com encarar la conversa 

al moment d’iniciar-la, consideraven que era una mica “violent”, de cara  a la 

pròxima edició caldrà anticipar més els conceptes i les tasques a desenvolupar 

per tal d’aclarir i evitar situacions distorsionades pels joves.    

 

 Col·laboració Residència “Sanitas”.  

Data : 31/10/2010 

N* de Nous Voluntaris: 4 

N* d’acompanyants:  2 

Tasca:  

- Col·laboració amb la Castanyada de la residència 

Valoració:  

Els padrins es van mostrar molt receptius i “carinyosos” amb els joves, 

possiblement  degut als pre-judicis que tenen vers les persones amb 

discapacitat intel·lectual al tractar-se de persones de la 3a edat.  Una cosa a 
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destacar vers properes actuacions serà que el personal de la residencia tingui 

més “espai” o ens cedeixi una mica més de protagonisme als joves.  

    

 Col·laboració amb el Bancs d’Aliments de Lleida, campanya de captació 

d’aliments. 

Data : 20/03/2010 

N* de Nous Voluntaris: 5 

N* d’acompanyants:  2 

Tasca:  

- Conscienciar a la ciutadania per tal de que col·laboressin amb la donació 

d’aliments.   

Valoració:  

La intervenció va tenir lloc al Mercat Municipal del Barri de Balafia, vam 

comptar amb la col·laboració de dos voluntaris del Banc d’Aliments, la relació 

que es va establir va ser molt cordial. No podem dir que la mateixa relació es 

donges amb els organitzadors de l’esdeveniment, ja que en cap moment no va 

aparèixer cap organitzador i vam tenir que avisar als organitzadors per tal de 

que ens vinguessin a recollir els productes dipositats a l’estand.  

 

 Participació amb la planta de pediatria de l’Hospital Universitari Arnau 

de Vilanova.  

Data :  del 11 del 06 al 17 del 07 de 2010 

N* de Nous Voluntaris: 6 

N* d’acompanyants:  5 

Tasca:  

- Cura dels infants de l’espai de jocs de la planta 

- Interactuar amb els infants i donar un respir als pares 

- Elaboració i implementació de material gràfic pels infants 

Valoració:  

Es produeix una modificació de la programació pel mes de Juliol arrel de la 

dificultat d’alguns voluntaris per poder acudir al compromís i només es podran 

fer les accions pels matins.  

Els dos mesos programats de la intervenció no s’han complert al 100% , restant 

l’últim cap de setmana dia 24 sense executar-lo, aquest fet, ha estat per 

voluntat dels participants i del tècnic al no complir-se l’expectativa de 

participació dels infants de la planta (baix nombre d’infants per atendre i la 
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intervenció es duia paral·lela amb les entitats Creu Roja i ASVOLCALL) fet que 

en un primer moment no es va tenir en compte al crear el cronograma 

d’intervenció i que no es pot repetir en hipotètiques futures accions per part de 

Down Lleida.  

A nivell general, l’experiència ha estat positiva al permetre als joves accedir a 

un espai/entorn que no coneixien i s’han establert vincles entre els diferents 

participants que facilitaran la interacció entre ells en futures intervencions de 

Nous Voluntaris.  

El tracte amb el personal de la planta ha estat cordial i pel que fa a la gestió 

realitzada per la cap dels T.S i la cap de les Infermeres de la planta de pediatria 

com a molt satisfactòria.  
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ACCIONS GENER FERBER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL SETEMBRE OCUTBRE NOVEMBRE DESEMBRE 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
Social, Cultural i Esportiu.  

BENEFICIARIS 
 
Trobem 3 tipus, les persones promotores del projecte (joves amb síndrome de Down i altres 

discapacitats intel·lectuals, així com els voluntaris interns de Down Lleida), les entitats 

receptores de les accions del voluntariat (al comptar amb un reforç de voluntaris per poder 

desenvolupar les seves actuacions, en aquest cas els joves de Nous Voluntaris), i els propis 

usuaris d’aquestes entitats.  

CARACTERÍSTIQUES DELS PROMOTORS  
 
No tots els joves de l’entitat  poden participar en aquest projecte ja que cal que tinguin un 

domini mínim de:  

- habilitats socials bàsiques 

- competències psicosocials 

- resolució de conflictes  

- d’autonomia personal i urbana 

-  presa de decisions 

Destaquem però, que la pròpia actitud dels joves cal que sigui oberta, de compromís i amb 

ganes de desenvolupat activitats, amb ganes de descobrir nous espais de la societat 

Lleidatana.  

La formació acadèmica i instrumenta que han rebut o reben els participants :  

 Són joves que han finalitzat o estant cursant el Cicle de Formació Professional adaptat 

d’Hosteleria de Lleida, estudiant en un espai normalitzat. 

 Part d’aquests estan treballant en empreses i ens de forma normalitzada ( gràcies al 

projecte d’inclusió sociolaboral Integra 21 de Down Lleida) . 

 Tots, de forma obligatòria participen en el Programa d’Habilitats Socials i en el P.E.I 

(Programa d’Estimulació Intel·lectual).  
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 Part dels promotors, també realitzen Formació Contínua a Down Lleida, mitjançant el 

programa “In situ” , aquest programa va dirigit als joves que estan inserits en l’empresa 

ordinària, en el programa es reforça el manteniment de les habilitats i competències que 

han adquirit al llarg dels anys i de realitzar modelatges cap altres espais.   

 CARACTERÍSTIQUES DE LES PERSONES DESTINATÀRIES  
 
Les persones destinatàries no poden ésser classificades coma un únic col·lectiu, Nous 

Voluntaris entra en contacte amb diferents realitats per mitjà de les entitats col·laboradores i en 

conseqüència,  dels seus usuaris, podem diferenciar 5 camps d’intervenció:   

 Persones amb dificultats motrius (com per exemple, l’Associació FRATER) 

 Persones en risc d’exclusió social (com son el usuaris de l’Assocaició Antisida de Lleida 

o els beneficiaris del Banc d’Aliments de Lleida).  

 Persones / Entitats que treballen per millorar la qualitat de vida dels seus usuaris arrel 

de que aquest pateixen alguna malaltia ( AECC ST Lledia, Fundació Esclerosi 

Múltiple...). 

 Activitats Esportives 

 Activitats Musical i Culturals 

El 40% de les accions de Nous Voluntaris, no entra en contacte directe amb els receptors de 

les nostres accions, això succeeix en les actuacions on la base de l’acció recau en   :  

- participació en actes de captació de recursos i de difusió de diferents ens  

- participació en la gestió  de tasques 

- atenció a participants d’esdeveniments de la ciutat 

L’altre 60 % sí que té una acció directa o presencial amb els receptors de les nostres accions, 

serien el treball directe que es realitza amb les persones usuàries de les entitats o els receptors 

directes dels esdeveniments culturals i esportius.  
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INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Des dels seus inicis, Nous Voluntaris es regeix més pels indicador qualitatius que quantitatius, 

això no vol dir que no tinguem en compte els indicadors quantitatius.  

Indicadors quantitatius:  

 Nombre d’entrevistes individuals que es realitza amb els participants del projecte.  

 Nombre d’entrevistes grupals que es realitza amb els participants del projecte.  

 Nombre d’entrevistes amb les entitats receptores del projecte.  

 Nombre d’entitats que participen al projecte. 

 Nombre d’intervencions que es realitzen al llarg del curs 

 Viabilitat econòmica del projecte. 

 Seguiment de les entrevistes que es tenen que realitzar amb participants i entitats 

col·laboradores al llarg del curs.  

 

Indicador qualitatius  

 Millora de les habilitats socials i instrumentals dels participants del projecte.  

 Informació que s’extreu de les entrevistes individuals i grupals amb els participants del 

projecte. 

 Entrevistes amb les entitats receptores del projecte. 

 Satisfacció dels participants del projecte. 

 Satisfacció de les entitats receptores del projecte.  

VIABILITAT 
 

 Les polítiques socials actuals, estan ajudant molt en el tema de la inclusió social de les 

persones amb discapacitat. Cal sumar-li la fidelització de les entitats que any rere any 

col·laboren amb Nous Voluntaris i aquelles que s’inicien en aquest any o en l’anterior, 

totes tenen el desig de continuar col·laborant amb nosaltres.  

 En l’actualitat tenim el recolzament de diferents Administracions com són : l’Ajuntament 

de Lleida, la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i  la Secretaria 

d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya fan possible que Nous Voluntaris 

tingui una consistència sòlida.   

  Entitats procedents dels camps socials, culturals i esportius col·laboren fidelment amb 

el projecte.  

 Formem part de la FCVS ST de Lleida. 
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 Down Lleida està composat per 11 tècnics professionals assalariats, com el suport d’un 

equip total de voluntaris composat a data d’avui per un total de 35.  

 Tenim l’aval de + 15 anys de treball en pro de les persones amb discapacitat 

intele·lectual. 

RECURSOS HUMANS 
 

- 1 Treballadora Social 

- 3 Psicòlegs 

- 2 Psicopedagogs 

- 2 Integradors Socials 

- 1 Animadora Sociocultural 

- 1 Musicoterpeuta 

- 1 Logopeda  

Usuaris del projecte:  

 18 voluntaris de l’entitat.  

 16 joves amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual. 

DIFUSIÓ 
 

- www.downlleida.org 

- Revista CRÒNICA 21 editada per Down Lleida, amb una tirada a nivell autonòmic de 

1.000 exemplars (socis, socis col·laboradors, empreses, entitats, col·legis...) 

- Revista FESALUT (Entitats per a la Salut de Lleida), tirada mensual 56.000 exemplars.  

- Revista editada per FEISD (Federació Espanyola de Síndrome de Down), amb una 

tirada a nivell estatal, de caràcter mensual.  

- Publicacions a la Revista Amics de la Fundació Catalana del Voluntariat Social.  

- Articles en mitjans de comunicació local com Diari Segre, Diari La Manyana, Segre TV, i 

COPE Lleida mitjançant el programa que fan els joves de Down Lleida “La Nostra 

Tarda”.  

- Tríptics de la nostra entitat on apareixen tots els nostres patrocinadors i col·laboradors. 

- Xerrades als IES, Universitat i en altres espais on ja s’ha parlat de nous Voluntaris. 

http://www.downlleida.org/
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RECONEIXEMENT 
 

 Premi NaFent 2010 de la Coordinació Territorial de Joventut de Lleida i GREC 
2010 Terres de Lleida  a Down Lleida pel projecte Nous Voluntaris . 
 

 XVIII Premi Voluntariat com a millor projecte local/comarcal de Catalunya. 

CONCLUSIONS 
 

Totes aquestes activitats han fet possible que es produeixi una trobada vital enriquidora on 

els joves han pogut compartir moments, experiències, activitats quotidianes amb altres 

persones de diferents edats i àmbits socials. Un altre objectiu complert ha estat veure com 

els nostres joves valoren més positivament la labor que realitzen els voluntaris que ens 

ajuden a desenvolupar els diferents projectes de la nostra entitat. 

I com no, propiciar que les persones amb discapacitat intel·lectual siguin cada vegada més 

visibles en la nostra societat, que no deixin de sorprendre'ns i sorprendre a aquells que no 

els coneixen quan els vegin realitzant accions de voluntariat, en definitiva, que siguin ells 

mateixos qui vagin obrint els ulls i la mentalitat a altres persones. 

IMATGES DEL PROJECTE 2010  
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