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A Down Lleida treballem per aconseguir una resposta a la realitat social      

actual de les persones amb síndrome de Down. 

 

Invoquem la IGUALTAT D’OPORTUNITATS  entre les persones amb o sense 
discapacitat, una equiparació real des de la solidaritat i el respecte en el si 
d’una societat tolerant i plural, l’objectiu de la qual és la inclusió de les       
persones amb síndrome de Down en els diferents àmbits socials.  

 

Defensem sempre la nostra filosofia, sense perdre de vista el nostre objectiu    
final: 

“oferir igualtat d’oportunitats 

a les persones amb síndrome de Down 

i les seves famílies” 
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Down Lleida és una entitat que va néixer fruit de la iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de    

millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down, garantir la igualtat                  

d’oportunitats, i  ajudar-les a incorporar-se de manera activa dins la societat. 

La nostra entitat treballa per afavorir un canvi de mentalitat en la societat actual, en la manera de 

veure i considerar les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.  

Busca assegurar  l’excel·lència en l’atenció a les persones amb síndrome de Down.  

 

Down Lleida pretén potenciar la plena participació de les persones amb síndrome de Down en la 

societat, socialitzar la igualtat d’oportunitats i de tracte, i proporcionar els recursos i suports neces-

saris per fer efectiva aquesta participació com a pas imprescindible per aconseguir la INCLUSIÓ.  
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COMPROMÍS amb les persones amb síndrome de Down i les seves famílies. 

MILLORA CONTINUADA dels programes.  

PROTAGONISME de les persones amb síndrome de Down. 

EFICÀCIA, mitjançant el treball en xarxa que asseguri un aprenentatge conjunt i un enriquiment  

mutu als professionals. 

Invoquem la igualtat d'oportunitats entre les persones amb capacitats diverses, una equiparació real 

des de la solidaritat i el respecte en el si d'una societat tolerant i plural, l'objectiu de la qual és la  

inclusió de les persones amb síndrome de Down en els diferents àmbits socials. 
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DOWN LLEIDA, és una entitat que va néixer fruit de la iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de 
millorar la qualitat de vida de les persones amb Síndrome de Down i ajudar-les a incorporar-se de manera 
activa dins la societat. 

 

Va ser constituïda el 22 d’abril de 1995, com a entitat privada sense ànim de lucre. I declarada d’ UTILITAT 

PÚBLICA el 4 de desembre del 2000. 

 

Inscrita  a 

 Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1890 

 Registre d’Entitats, Serveis i Establiments socials de la Generalitat, en la secció Entitat Privada d’iniciativa 

social amb el nº de registre E O 2465. 

 Cens d’Associacions Municipals de l’Ajuntament de Lleida amb el número d’ordre 165 

 l’Institut Català del Voluntariat amb el número 000514 

 Cens d’Associacions juvenils de la Generalitat de Catalunya amb el número 1862. 

 Consell Municipal per a persones amb discapacitat. 

 

Membre de  

 Down España (Federació Espanyola de Institucions per a la Síndrome de Down). 

 Down Catalunya (Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya) 

 Federació d’entitats per la salut de Lleida (FESalut) 

 ACTAS (Associació Catalana de Treball amb Suport) 

 Federació Catalana de Voluntariat Social 

 Red Nacional de Vida Independent (RNVI), Red Integra (Treball), Red Nacional de Germans (RNHER) i 

Red Nacional d’Educació, de Down Espanya. 
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Edats Nº d'usuaris Percentatge 

0-5 19 18,63 

6-10 17 16,67 

11-15 12 11,76 

16-20 20 19,61 

21-25 21 20,59 

A partir de 26 13 12,75 

TOTAL 102 100,00 

Per edats: 

Per tipus de discapacitat: 

Per sexe: 

Sexe Nº d'usuaris 

Dona 53 

Home 49 

Tipus discapacitat Nº d'usuaris 

Síndrome de Down 86 

Altres discapacitats intel·lectuals 16 

Síndrome de Down

Altres discapacitats 
intel·lectuals
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Comarca Nº d’usuaris 

Segrià (Lleida ciutat) 59 

Segrià (pobles) 17 

Garrigues 3 

Pla d’Urgell 6 

Noguera 4 

Segarra 1 

Urgell 4 

Pallars Jussà 2 

Solsonès 2 

Osca (Aragó) 4 

Per ubicació geogràfica: 

Nombre d’usuaris atesos en cada Departament: 

Departament Nº d’usuaris 

Atenció a les famílies 102 

Suport Educatiu 36 

Inserció Laboral 48 

Formació Continua 23 

Vida Independent 13 

Oci i temps de lleure 52 

Psicologia 76 
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 La finalitat d’aquest Departament és informar, assessorar, orientar i donar suport a les famílies en tots 

aquells aspectes necessaris,  tot buscant sempre la igualtat d’oportunitats per a les persones amb 

síndrome de Down.   

 Servei d’Acollida, Orientació i Seguiment: 102 famílies 

 Acollida de 15 noves famílies  

 Fomentar participació en Programes Estimulació Primerenca 

 Crear xarxes i estructures de suport: Associació-Hospitals /  Associació-CDIAP’s  /  Família-

Família 

 Acollida a famílies immigrants  

 Protocol·lització de la <<Primera Notícia>> 

 Seguiment i assessorament psicològic i pedagògic 

 Escola de Pares i Mares 

 Escola de Germans i Germanes  

 Implementació de la metodologia de la Planificació Centrada en la Persona (PCP) com a eina bàsica 
per a l’elaboració dels Plans personals de vida dels usuaris de l’entitat, reconeixent així el dret 

d’aquests a participar activament en aquest . 

 Gestió de les diferents propostes en descomptes, provinents d’Empreses i Institucions per als socis/

es de l’Associació. 

 Servei de Beques 

 Servei de Tutela 
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L’Etapa educativa vol afavorir la inclusió de l’alumnat amb  síndrome de Down en l’etapa escolar obligatòria, 

potenciant totes aquelles capacitats que els permetin una millor inclusió en els centres educatius ordinaris, 

així com col·laborar en la construcció ajustada de la seva personalitat.  

  36 participants 

 Servei d’ Acollida, Assessorament i Seguiment 

 Programa de suport en l’etapa escolar 

 Sessions educatives grupals o per parelles 

 Autonomia urbana 

 Formació, orientació i coordinació amb els claustres dels centres educatius i amb la resta de 

professionals que internen en el procés educatiu de l’alumne/a 

 Intervencions educatives a l’aula 

 Orientació, seguiment i tutories amb les famílies 

 Assessorament i elaboració de material adaptat pels alumnes/as 

 Sessions formatives dinàmiques sobres les persones amb síndrome de Down (Unitat 

Didàctica) per grups d’alumnes a centres educatius 

 Formació per professionals  

 Tallers complementaris (afectivitat i sexualitat, gestió dels diners, noves tecnologies, etc) 
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Integra XXI és el projecte d’inserció socio-laboral per a joves amb síndrome de Down i altres discapacitats 

intel·lectuals - majors de 16 anys - que manifesten el seu interès per treballar en el mercat laboral ordinari. 

S’utilitza la metodologia del Treball amb Suport i la Planificació Centrada en la Persona.  

Els joves són part activa en tot el procés d’inserció i es treballa coordinadament amb la família, professionals 

externs i l’equip multidisciplinar de l’entitat., acull a 48 participants. 

 Formació Pre-laboral (16 usuaris):   

  - Orientació, assessorament i suport en la formació més adient segons les capacitats i interessos de 

     cada jove.  

   PQPI Escola d’Hoteleria de Lleida (auxiliar cuiner i cambrer) 

   Mòdul formatiu Grau Mig Col·legi Episcopal (auxiliar administratiu)  

   CFGM IES Guindàvols (auxiliar confecció i moda) 

   Formació “in situ”: Pràctiques laborals en empreses ordinàries  

   Altres cursos que oferta la comunitat: Obra Social Ibercaja, Creu Roja, Centres cívics, Cursos 

   per aturats... 

  - Programa de Formació en habilitats bàsiques i polivalents pel treball i Programa d’Educació  

    Emocional a l’entitat  

 Programa INFORMA’T (7 usuaris):Té com a objectiu formar en competències professionals,  a través del disseny 

i l’execució d’un itinerari d’Inserció Sociolaboral  personalitzat. 

 Prospecció d’empreses i administracions públiques (32 empreses col·laboradores): recerca 

d’empreses col·laboradores en el projecte com a lloc de pràctiques laborals, contractació, convocatòria 

d’oposicions... 

 Inserció laboral a l’empresa ordinària (32 usuaris): Acompanyament i suport per part dels preparadors 

laborals de l’entitat als usuaris que formen part del projecte per dotar-los de les estratègies necessàries per 

assolir les tasques assignades, afavorir les relacions interpersonals pròpies de l’entorn laboral i augmentar la 

seva autonomia. 
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És la formació transversal  indispensable, tant per mantenir les competències ja assolides com per adquirir 

nous coneixements que els permetin ésser ciutadans actius, participatius i responsables.  

Els usuaris són persones que han accedit al món laboral o que han acabat la seva formació reglada i que 

es troben en procés de recerca de feina i tenen interès per continuar formant-se.   

 Programa d’Habilitats Socio-laborals (23 usuaris/es) 

 Programa d’Educació Emocional (23 usuaris/es) 

 Estimulació cognitiva (19 usuaris/es) 

 Tallers: anglès, informàtica, relaxació, orientació, lectura fàcil, euro... (depenent del taller) 

 Xerrades d’interès i visites 

 “Un passeig per les professions”: Taller d’estiu (durant el mes de juliol) (24 usuaris/es) 

 Informar i donar suport en la utilització dels recursos comunitaris atenent els seus interessos  
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En el Departament de Vida Independent es porten a terme dos projectes, el Projecte Desperta’t i el Grup de Joves 

Empoderats.  

 

El Projecte Desperta’t és un projecte en el qual joves amb capacitats diverses comparteixen espais d'aprenentatge 

on es persegueix que els joves puguin prendre decisions tot aprenent a ser més autònoms i independents, i acabar 

decidint com, on i amb qui volen viure en un futur.  

Aquest projecte és divideix actualment en dues etapes: la primera al pis de formació on els joves tenen oportunitat 

de treballar diversos aspectes relacionats amb la vida independent en un habitatge real i els prepararan per a 

transitar a les vivendes de forma autònoma. I la segona part del projecte consisteix en conviure amb els companys/

es que ells han escollit en un habitatge de lloguer dins de la nostra ciutat, tot seguint amb el procés d’aprenentatge 

que considerem transversal.  

 

El Grup de Joves Empoderats pretén que joves amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals puguin 

gaudir d’un espai de discussió i debat sobre aspectes d’interès per a les seves vides, així com adquirir un major 

coneixement dels seus drets i deures com a ciutadans. Aquests joves amb discapacitat han anat poc a poc prenent 

el poder de les seves pròpies vides i son capaços de prendre decisions sobre diversos aspectes del seu dia a dia i 

del seu futur.  
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A través d’aquest departament l’Associació organitza diferents activitats pensades sempre pel col·lectiu de 

persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals i les seves famílies. El gaudir del temps 

d’oci és un dels aspectes fonamentals en el concepte de qualitat de vida. Seguint la línea inclusiva vers la 

gestió autònoma del temps de lleure i utilitzant els recursos ordinaris. 

  Joves i Adolescents: 52 participants 

 Programa “Fem Kolla”: participació en activitats d’oci i temps de lleure dels adolescents i joves de 

l’entitat mitjançant recursos comunitaris ordinaris.  

 Programa “Nous Voluntaris”: voluntariat  de persones amb la síndrome de Down i altres discapacitats 

intel·lectuals, que realitzen accions de voluntariat en entitats socials, culturals i esportives de les terres 

de Lleida.  

 Colònies d’estiu: on infants i adolescents, comparteixen uns dies de convivència amb els seus 

germans, cosins o amics en un entorn que no sol ser l’habitual. 

 “La nostra tarda”, programa de ràdio: magazine radiofònic preparat i produït per joves de l’Associació, 

on es diferencien 3 espais, entrevista, agenda cultural i  secció de notícies  

 Vacances IMSERSO: on els joves de Down Lleida gaudeixen d’uns dies vacances amb la resta de 

companys/es i aprofiten per conèixer les diferents ciutats i punts turístics del nostre territori 

 Esports: participació dels nois i noies en activitats esportives (bàsquet i futbol sala) que promouen els 

hàbits de vida saludable 

 Programa de voluntariat: acollida de les  persones que volen desenvolupar tasques com a voluntaris a 

l’entitat, seguiment, formació, tutorització i reconeixement de la seva participació. 
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Aquest servei té com a objectiu aconseguir un òptim ajust psicosocial de cada usuari/a, fomentant la cooperació 
entre els seus familiars i/o tutors i els professionals de l’Associació. 

Avaluació Psicològica a candidats per formar part del Projecte Desperta’t. S’avaluen mitjançant entrevistes clíni-
ques i testos psicomètrics als joves, les seves famílies i als joves voluntaris que volen participar del projecte: 16 usua-

ris/es. 

Tutories psicològiques individualitzades amb periodicitat setmanal, quinzenal o de manera puntual ( 32 usuaris/es) 

Orientació i/o seguiment psicològic quinzenal per a tots els joves que formen part del Projecte Desperta’t: (8 usuaris/

es) 

Realització del taller d’habilitats emocionals. 

Realització del taller d'afectivitat i sexualitat: (54 usuaris/es) 

Realització del taller d’estimulació cognitiva. 

 Avaluació Psicològica dels candidats per formar part del programa Integra 21. 

 Avaluació Psicològica final dels joves que finalitzen la seva formació prelaboral. 

 Primera entrevista, orientació i seguiment psicoeducatiu als familiars dels infants de l’Associació. 

 Avaluació,  intervenció i seguiment dels joves majors de 20 anys per al programa d’Envelliment Actiu que ens permetrà 

prevenir possibles deterioraments cognitius. 

 Participació en l’estudi longitudinal de l’envelliment actiu de les persones amb Síndrome de Down juntament amb enti-

tats internacionals. 

 Participació i finalització del estudi TESDAD (Te verd) on s’ha demostrat que l’extracte del te verd (EGCG), juntament 

amb l’estimulació cognitiva augmenta les connexions neuronals en les persones amb SD  
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Aquest departament pretén sensibilitzar i difondre el missatge de respecte dels drets de les persones amb discapacitat  
intel·lectual, especialment amb síndrome de Down de Lleida, afavorint la inclusió en tots els àmbits de la vida per millorar 
la seva qualitat de vida i la de les seves famílies i a la vegada informar a la societat sobre el destí final i els resultats de la 
inversió als diferents Programes. El departament de comunicació, és juntament amb la resta de departaments i les pròpies 
persones amb síndrome de Down qui s’encarrega de donar una imatge real de les possibilitats i capacitats de les persones 

amb discapacitat intel·lectual.  

Aquest any les accions que s’han realitzat des del departament han estat les següents: 

 Concurs de redacció  “Ciutadà XXI” . 

 Organització de la cantata “En el Món d’en Thao” (21 març) 

 Jornada Tècnica adreçada a professionals del món educatiu. 

 Participació mensual en la revista FESALUT de la Federació d’Entitats per la Salut de Lleida. 

 Aparicions en la pàgina web de Down España i Down Catalunya. 

 Publicació del número 24 de la revista “CRÒNICA” . 

 I Edició de la Cursa de la Boira, en benefici de Down Lleida (12 febrer) 

 IV Torneig Benèfic Down Lleida by Padel Indoor (29 de novembre) 

 VI Trobada “Fent amics amb Down Catalunya”, a Port Aventura (6 d’octubre) 

 Parada de difusió, venta de llibres i roses, durant la diada de Sant Jordi . 

 Edició de la Xapa solidaria I Love Somriures iniciativa de Postureig Lleida 

 Conferències i participacions en taules rodones de diversos actes. 

 Web:  www.downlleida.org 

 Facebook de Down Lleida (compta amb 2.386 seguidors i amb més 44.000 visites anuals ) 

 Twitter de Down Lleida (1.050 seguidors) 

http://www.downlleida.org
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3a Jornada de Captació i Difusió, 20 de març          3r Torneig de Botifarra Down Lleida, 8 de novembre 

 

 

 

 

 

 

                    

Dia mundial Síndrome de Down, 21 de març, Museu Diocesà                             Diada de Sant Jordi 

         

 IX Edició dels Premis INTEGRA XXI                                                     Calendari Solidari 2015 
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 Continuar treballant en la línea de l’aplicació efectiva dels principis recollits en la Convenció Inter-

nacional sobre els Drets de les persones amb discapacitat.  

 Continuar vetllant per la millora de la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i 

les seves famílies recolzant-los en les diverses necessitats que es van presentant al llarg de to-

tes les etapes vitals.  

 Continuar implementant la metodologia de la Planificació Centrada en la Persona (PCP) com a 

eina per a la planificació i suport de l’itinerari de la persona amb discapacitat. Entenem que la 

PCP és un procés continu i cíclic que ajuda a la persona a millorar en totes les àrees de la seva 

vida (salut, oci, necessitats bàsiques, integració laboral, autonomia, etc.) prenent com a eix cen-

tral d’actuació les seves aportacions i interessos.  

 Consolidar el programa d’envelliment actiu partint d’una visió integral i positiva de l’envelliment  i 

tenint en compte aspectes que fomenten fer-se gran de forma activa i saludable.  

 Crear nous serveis i recursos per a promoure una vida el més autònoma i independent possible. 

 Implantar nous serveis i recursos per seguir treballant en l’adquisició d’habilitats socials que aju-

din a una millor integració personal, social i laboral de les persones amb síndrome de Down i al-

tres discapacitats intel·lectuals.  

 Impulsar actuacions de millora del coneixement sobre el síndrome de Down i la seva situació real 

en l’actualitat a través de xerrades, seminaris, presència en medis de comunicació, etc. I sobretot 

amb la participació activa de les persones amb síndrome de Down en activitats de la comunitat.  

 Buscar noves vies de finançament i captació de fons, així com consolidar les ja existents.  

 Ampliació de la seu actual de Down Lleida incorporant el local annex a l’actual seu de l’Entitat. 

cedit per l’Ajuntament per un període de 25 anys. 
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Durant l’any 2014 hi ha hagut  104 aparicions en medis de comunicació orals i escrits. 
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Ajuntament de Torrefarrera 

Agroindustrial Catalana S.C.C.L 

Alberto Soler 

Armeria Garriga S.L 

Bellesa i Salut Mariona Martí 

B-Biosca 

Grup Borges 

Cansaladeries Narcís 

Cafès Delsams 

Clínica Dental Oriol Mias 

Clínica Dental Dra. Pilar Sánchez 

Cansaladeria Maria Begué 

Cansaladeries Carner 

CONSUM 

Cooperativa de Maials 

COPE Lleida 

Cooperativa del Camp d’Aspa 

CUNIPIC 

Ekke 

Esclat 

Frigorificos de Piñana 

Frulesa 

Fruits de Ponent 

Fruita Blanch 

Fruilar 

Gros Mercat 

Grupo Codorniu 

Institut Torre Vicens 

Julian Garcia Fotógrafo 

JC Joies 

La Mañana 

Nectar Fruits 

Nastasi Restaurants 

Pastisseria Marta 

Padel Indoor Lleida 

Pesca Salada Guiu 

Prefabricats GLS 

Reinald Pomes Visual – On 

Restaurant la Huerta 

Renata Hostesses 

Romero Polo 

Rigual 

San Miguel 

Teatre de la Llotja 

The Baxkery Shop 

Tomàs Cusiné 

Vermon 

Visa Fruits 

I UN AGRAÏMENT ESPECIAL ALS NOSTRES SOCIS COL·LABORADORS I VOLUNTARIS. 
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  Pl. Sant Pere, 3  /  25005 Lleida 

     Tlf. 973 22 50 40  /  Fax  973 22 50 40    

   info@downlleida.org      

      web:www.downlleida.org 

 

 


