
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          
          



 

 
1 

 

 

L’Associació Down Lleida no seria el mateix sense els nostres voluntaris i voluntàries. 

És per aquest motiu, que avui us volem reconèixer i agrair a tots i cadascun de 

vosaltres la tasca tan important i eficaç que realitzeu a l’Associació.   

Compartiu activitats d’oci que permeten reforçar el desenvolupament de les habilitats 

socials dels joves, millorar la comunicació en les relacions interpersonals i d’interacció 

amb els serveis comunitaris, descobrir els diferents contextos de la ciutat, promoure la 

seva autonomia personal i conseqüentment la presa de decisions. Al mateix temps que 

gaudiu del temps de lleure, feu possible una millora en la qualitat de vida, que té 

repercussions en la resta d’àmbits personals: la vida independent, la inserció laboral, 

l’educació, etc.    

Entre tots vosaltres heu fet possible que el projecte “Fem Kolla” acomiadi el 2015 amb 

una mitja de 100 sortides a l’any. I que el projecte “Nous Voluntaris” consolidi les seves 

col·laboracions amb la resta d’entitats socials i activitats culturals i esportives de 

Lleida. 

Gràcies al suport en els entrenaments, feu possible que els joves de l’equip de Bàsquet 

Asvolcall & Down Lleida participin en la lliga regular d’ACELL i al mateix temps 

garantiu el manteniment i l’ampliació de l’equip de Futbol Sala.  

De forma totalment incondicional i desinteressada heu contribuït a la millora de 

l’aprenentatge dels joves de l’Associació realitzant reforços individuals, fent tallers de 

gestió i maneig dels diners, impartint classes d’anglès i d’informàtica o també donant 

suport al programa radiofònic “La Nostra Tarda”. Alguns/es de vosaltres fins i tot heu 

contribuït i ajudat als joves a fer realitat el somni de viure de forma independent en un 

pis compartit.  

També esteu presents als actes de l’entitat, a la Fira d’entitats, per Sant Jordi, el Dia de 

Captació, a la nostra caminada, a les Colònies i a les vacances d’IMSERSO. 

Sempre atents per escoltar, sempre actius a l’hora d’oferir ajuda, sempre mostrant 

somriures d’orella a orella.  

 

PER TOT AIXÒ US VOLEM DIR GRÀCIES! 

VOSALTRES TAMBÉ FORMEU PART D’UN GRAN PROJECTE! 
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“Igualtat, com si els estereotips es fonguessin per 

gaudir cada segon que passa. Aquest és un petit 

fragment d'un de molts sentiments, sensacions i 

quelcom que aprens, que no és fàcil d'expressar 

en simples paraules, que fa tant característic i 

significatiu el voluntariat. Jo tinc una discapacitat 

física i he estat educat en una "normalitat" i ara 

per primer cop, fent de voluntari, he vist que 

realment és veritat”. 

~ Èric Solanes ~ 

 

 

 

 

 

 

 

“Per mi el voluntariat és una manera diferent 

d’aprofitar el temps lliure realitzant tasques 

d’utilitat pel conjunt de la societat, però que al 

mateix temps esdevenen activitats lúdiques per 

a un mateix”. 

    ~Biel Morell~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Ser voluntària a Down Lleida m’ha donat 

moltíssim. He conegut molta gent, he pogut veure 

maneres de fer molt diferents, he fet activitats que 

mai hauria fet si no hagués estat pel voluntariat. 

Ha arribat un punt que és com una via 

d’escapament que em serveix per desconnectar”. 

   

             ~ Sinéad Stagg~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El primer dia, vaig sentir quelcom que no havia sentit mai fent cap altra cosa, vaig decidir que 

volia repetir. Per a mi, ser voluntària és gaudir i compartir moments amb ells i veure que entre 

tots som com qualsevol altra colla d'amics”.  

~ Iris Limones ~ 
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“Em transmeten felicitat, amor i afecte. 

Coses que avui en dia s’estan perdent, la 

meva funció dins l’associació és de reforç 

perquè aquests joves estiguin segurs i s’ho 

passin bé fent oci”. 

                            ~Walter Miranda~ 

 

 

Fer voluntariat a l'Associació Down Lleida m'ha 

aportat sempre aspectes positius, tant 

personalment, com en la part professional. M'ha 

ajudat a entendre realitats desconegudes i a tenir 

en compte a les persones des de la igualtat. 

Mitjançant l'aprenentatge i l'educació pel 

desenvolupament, aplicant l'escola de vida com a 

fi únic i model principal, aconsegueixen una 

autonomia en les persones, model que s'hauria 

d'aplicar en totes les organitzacions, associacions, 

centres assistencials... centrats en la diversitat funcional. 

                                        ~Fadila Mahdauri~ 

 

“El voluntariat a l’associació em dóna tot allò 

que jo espero d’un voluntariat. M’agrada la 

tasca d’ensenyament que es fa cap a la 

societat, de fer veure que aquestes persones 

són això, persones normals i corrents que 

poden desenvolupar tasques igual o millor 

que qualsevol altra persona”. 

            ~Ferran Padilla~ 

 

 

“Per a mi ser voluntària és una il·lusió feta 

realitat. Fa més de 10 anys que estic a Down 

Lleida i he tingut el privilegi de poder seguir, 

al llarg de tots aquests anys, les seves 

evolucions, els seus èxits, he pogut compartir 

les seves il·lusions,  que a la vegada també 

han estat les meves”. 

     ~Marta Raluy~ 
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“Tots aquests anys col·laborant amb l’associació 

m’han fet créixer com a persona, viure noves 

experiències a la vegada que aprenc amb tots ells i 

elles”. 

    ~ Sara Roman~ 

 

 

 

 

 
 

 

“Fer voluntariat a Down Lleida m’ha permès 

créixer, m’ha trencat prejudicis, m’ha donat 

una gran experiència i bons moments. Al llarg 

d’aquests anys he pogut participar en desenes 

d’activitats diferents, he crescut amb els joves 

i com ells, he viscut experiències enriquidores”. 

    ~ Núria Prades~ 
 

 

 

 

 

“Ser voluntària és una gran oportunitat que 

et fa sentir especial”  

         ~Marta Joana Torralba~ 

 

 

 

 

 

“Comparteixo el dia a dia amb les meves 

companyes, a les que considero les meves 

amigues, les meves companyes de vida, les que 

m’ensenyen a saber escoltar, a tenir paciència, a 

gestionar les meves emocions, a compartir, a 

respectar i a moltes coses més”.  

         ~Elisabet Jovells ~ 
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“Cada dia que passo al pis compartit (Projecte 

desperta't) amb tres noies de l'entitat, és una 

experiència nova que m'enriqueix moltíssim en 

valors, els moments agradables que passem, el 

suport i l'ajuda que em donen, les mostres 

d'afecte, el treball en equip... tot això i molt més 

és per a mi una experiència inoblidable”.  

         ~Raquel Botigué ~ 

 

 
 

“El voluntariat és una experiència preciosa, la qual 

m’ha aportat moltíssim, tant en l’àmbit acadèmic 

com el personal, i sempre és i serà un plaer 

compartir tant amb tècnics com amb els joves 

l’alegria de poder formar part d’aquest gran equip”.  

~ Sara Llop~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El voluntariado en Down Lleida me da 

satisfacción y motivación personal, doy mi tiempo 

y a cambio recibo aprendizaje, experiencia, 

relaciones humanas, vivir, conocer nuevas 

experiencias y sentirme socialmente útil”.  

~ Montserrat Milla~ 

 

 

 

 

 

 

“El voluntariado es una actividad que te abre la mente, que te permite cambiar tu forma de 

pensar, que te hace conocer nuevas personas y sitios, es una forma de vida”.  

         ~Melodia Padilla~ 
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“Fer voluntariat a Down Lleida em permet 

obrir-me i vèncer la vergonya, aprendre de 

com es prenen la vida els joves, no donar 

importància a coses que no en tenen, a 

saber escoltar als altres. Tots són una pinya, 

s’ajuden els uns als altres”.  

         ~Alba Royo~ 

 

 

 

 

“Una de les coses més importants que en trec de fer 

de voluntària, és dur a terme una acció on els meus 

valors personals es veuen reflectits en Down Lleida. 

Crec en el projecte educatiu que es desenvolupa a 

l’associació, pel que conec, penso que la forma de 

treballar amb els joves és molt adient. Per tant, em 

sento molt satisfeta de recolzar com a voluntària 

una acció educativa que en l’àmbit personal 

considero molt ètica”.  

                       ~Silvia Aibar~ 

 

 

 

 

“Fer voluntariat és una manera de conèixer 

gent per a  enriquir-te com a persona”. 

        ~Anna Rodríguez~ 

 

 

 

 

 

“Cada dia amb els joves és diferent, i cada dia 

m’enduc una experiència nova, que m’ajuda a 

conèixer-los amb més profunditat, les seves 

preocupacions, les seves motivacions, etc”.  

        ~Alba Nicolau~ 
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“Per mi és una experiència de vida, és 

poder sentir-se realitzat ajudant a les 

persones, tenir la capacitat de donar sense 

rebre, de fer-ho únicament per amor a 

l’art, perquè t’agrada”.  

         ~Laura Llarás~ 

 

 

 
 

“M’encanta estar amb els joves, m’aporten molta 

alegria i a vegades m’ensenyen ells a mi, són més 

naturals que molta gent que conec, sense 

vergonyes i molt oberts. No sempre controlen les 

seves emocions, però per mi Down Lleida és on 

aprenc a ser natural, i saber que estic fent alguna 

cosa positiva encara que sigui un granet de sorra. 

Em deixa molt bona sensació”.  

         ~Jésica Manzano~ 

 

 

“El voluntariat a Down Lleida a més de passar una 

bona estona, m’aporta un gran enriquiment 

personal i col·lectiu, perquè les vegades que hi he 

anat han estat genial. Aquests joves et fan sentir 

molt especial”.  

         ~Álvaro Rubio~ 

 

 

 

 

“Cada cop que faig voluntariat amb l’associació 

aprenc coses noves de les persones amb 

discapacitat, sobretot el valor i la virtut de la 

paciència. El fet que tots tenim els nostres ritmes i 

cal respectar-los en el seu creixement”.  

         ~Irene Garcia~ 
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“El voluntariado en la asociación me ha 

ayudado a unir las dos pasiones de mi vida: la 

radio (mi trabajo) y el ser útil para los demás. 

No hay dinero que pague todo lo que recibes a 

cambio de tan poco”. 

                     ~Laura Lapena~ 

 

 

 

“De fer voluntariat a Down Lleida en trec la 

satisfacció que jo puc ensenyar alguna cosa a 

ells i a la inversa. Mai marxes sense saber 

alguna cosa nova”. 

                     ~Carla Bernaus~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cada cop que he fet una sortida d’oci o he 

vingut als entrenaments de bàsquet els nois 

m’ensenyen una cosa nova. El treball en equip, 

l’empatia i la companyonia són valors que veig 

cada dia reflectits en els joves”. 

                     ~Sara Pinos~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Per mi fer voluntariat a Down Lleida 

significa aprenentatge en molts aspectes: 

en el trencament de tòpics, intervenció 

de caire professional, vincle... Significa 

compartir moments i experiències”. 

                   ~Alicia Borrego~ 
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“És molt agraït estar amb els joves de 

l’associació. La veritat és que t’aporten molta 

energia i alegria.  N’aprens molt d’ells/es”. 

               ~Gemma Sanjuan~ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hacer voluntariado en Down Lleida me 

entretiene, me lo paso bien. He aprendido 

como son sus vidas y también he aprendido a 

cómo trabajar mejor con ellos”. 

               ~Elena Carreras~ 

 

 

 

“El voluntariat a Down Lleida em dóna una 

bona dosi de riures setmanals. Donar 

classes als joves em motiva per ser creativa 

en la recerca de material i en la manera 

d’explicar”. 

              ~Ann Gyles~ 

 

 

 

 

 

“Fer voluntariat a Down Lleida és per mi una 

oportunitat per seguir adquirint habilitats i 

eines que m’ajudin a saber com treballar amb 

els joves que presenten unes necessitats 

acadèmiques específiques”. 

              ~Tatiana Túnica~ 
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“En mi inicio como voluntaria en la asociación, 

en un primer momento tenia la incertidumbre de 

no saber cómo me iban a recibir los chicos, pero 

eso quedó atrás cuando vi que me recibieron con 

los brazos abiertos, como una más. No puedo 

pedir más a los chicos, son muy agradecidos y 

sin darles nada a cambio siempre tienen una 

sonrisa para los demás”.   

              ~Araceli Belén~ 
 

 

 

 

“Ser voluntaria en Down Lleida me da mucha 

satisfacción personal, aprendo mucho de ellos. 

Es una experiencia muy enriquecedora, me 

encanta compartir mi tiempo libre con ellos, 

me aportan mucho, son alegres y 

encantadores”. 

    ~María Teresa Plana ~ 

 

 

 

 

“Fer voluntariat a Down Lleida em fa conèixer realment 

com són els joves, entendre’ls, saber com pensen i 

veure que són com tu, la seva estima, una satisfacció 

amb tu mateix, no només per ajudar-los, si no pel bé 

que et tracten”. 

    ~Albert Díaz~ 

 

 
 

 

 

“Fer voluntariat a Down Lleida és una 

experiència molt agradable. Els dies en els 

quals tens més ganes de passar-ho bé, 

potser és el dia en què t'has d'implicar més 

mentalment, i desgasta. Però el dia que 

arribes amb potser menys ganes per motius 

externs, surts d'allà amb un gran somriure”.  

             

                                          ~Verònica Moreno~
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“El que m’aporta fer de voluntària a Down Lleida és 

poder veure com els joves gaudeixen i fan coses junts 

i veure que poden ser ells mateixos i que jo pugui 

formar part d’això m’agrada i em reconforta”.  

        ~Isidora Orellana~ 

 

 

 

 

 

 

 
“Per mi el voluntariat a Down Lleida ha estat 
molt especial, ja que m’ha ajudat a sortir d’un 
moment difícil de la meva vida. El voluntariat 
m’ha donat ganes de poder fer coses pels altres i 
d’esforçar-me dia a dia per poder ajudar”.  

        ~Alba Palomares~ 

 

 

 

 

“Fent voluntariat a Down Lleida he pogut 
conèixer persones meravelloses que lluiten 
per aconseguir els seus somnis i m’han 
deixat col·laborar en el seu camí cap a 
l’autonomia”.  

        ~Laia Gallego~ 

 
 

 

 

 

 

“Els joves et donen moltes lliçons, poden fer 
molt més del que ens pensem, tenen picardia, 
són afectuosos, comparteixen, els agrada 
divertir-se igual que a nosaltres, són persones 
màgiques”.  

        ~Rut Riera~ 
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“En el voluntariado en ocio he aprendido 

que, aunque muchas veces, a las personas 

con Síndrome de Down, se les tacha de 

incapaces, son increíblemente capaces, 

quizás no en las mismas cosas que yo, o de 

la misma manera... Pero de la misma forma 

que yo no tengo las mismas capacidades 

que una compañera de clase, o que 

cualquier otra persona”. 

~Sofia Cabrera~ 

 

 

 

 

 

“El voluntariat a Down Lleida m’ajuda a veure que 
amb esforç es pot aconseguir el que un vulgui, 
sense importar les limitacions que sembla que hi ha 
en un principi”.  

        ~Carlos Núñez ~ 

 

 

 

“Estar en Down Lleida me enseña una forma 
diferente de ver la vida, con los chicos todo es 
más fácil, ellos sólo ven el lado positivo de las 
cosas y eso me aporta una tranquilidad para 
mi día a día”.  

        ~Fadima Sibide~ 

 

 
 

“El voluntariat és una forma de mostrar les millors 

qualitats d’un mateix per tal de poder ajudar a 

aquells que ho necessitin. També suposa 

l’aprenentatge d’una gran quantitat de nous 

valors i coneixements a partir d’altres persones 

que no tenen les mateixes facilitats“.  

        ~Teresa Ximelis~ 
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“Hacer voluntariado en Down Lleida me aporta 

vida, lucha y sacrificio, creer que todo es posible 

y todo se puede conseguir con esfuerzo. A parte, 

el cariño que te dan los jóvenes en sólo verte o 

con una palabra no tiene precio, te llena el día 

por completo, te haya ido bien o no”.  

        ~Marta Isabel Silva~ 
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M’agrada comptar amb els voluntaris 

perquè volem conèixer noves 

experiències. M’agrada estar al seu 

costat. Espero que estiguin per sempre 

més a l’associació.  

 

  

“Els voluntaris i voluntàries estan al teu 

costat per coneix-se’ns tal com som, ens 

ajudem, aprenem coses noves i donem 

el millor de nosaltres mateixos”.  

 

 

“Els voluntaris i voluntàries sempre ens 

donen un cop de mà en totes les 

activitats i compartim molt bones 

experiències, tant dins com fora de 

l’associació”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Els voluntaris/ies m’ajuden molt, em 

fan guanyar confiança i t’ajuden en les 

sortides d’oci, a triar la pel·lícula, a com 

pagar l’entrada i les crispetes. Ells 

m’han ensenyat a tornar bé el canvi, 

estic molt agraïda”.  

 

 

“Gràcies per ajudar-nos i per relacionar-

vos amb nosaltres, estic molt agraït 

perquè a mi, tots els voluntaris i 

voluntàries m’han ajudat a créixer com 

a persona”.  

 

 

“M’agrada comptar amb els voluntaris 

perquè ens poden ajudar en moltes 

coses, podem parlar amb ells i a més 

passem estones divertides”.  

 

“M’agrada comptar amb els voluntaris i 

voluntàries perquè així ens coneixem, 

aprenem i aprenen.  La seva tasca és 

encomiable, amb ells i elles riem, 

compartim moments, ens ajuden en tot, 

sempre estan actius, atents i amables”.   

 

 

“Agraeixo als voluntaris i voluntàries 

que m’hagin ensenyat moltes coses per 

viure en un pis de forma independent, 

sóc més autònoma gràcies a ells”.  

 


