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TADANIA I INCLUSIÓ SOCIAL”

G R À F I C

autonomia a les persones,
rals i treballant en xarxa

PLAI-ACCEM CDR EL SEQUILLO-COCEDER
Castella-La Manxa

A TODA VELA-FEAPS
Andalusia

a
s TIC
pulsada i dinamitzada per Funda-
compta amb la col·laboració de la 
port d’administracions públiques, 
necta fomenta la inclusió social 
gies de la informació (TIC). 

cta d’altres xarxes és que no és 
na eina que dóna sentit i forma a 
rxa”, diu Maria González, Tècnica 
splai. 

M, que té la missió de garantir 
rsones immigrades. El paper de 
CEM és el d’una eina de treball 
d’unes aules informàtiques on 
na metodologia d’ensenyament 

me a l’ordinador; utilitzar Inter-
ses, hi envio el currículum, fins 
bir Maraoui, participant de Red 

Qualitat de vida per a les persones
viuen al medi rural
El Centre de Desenvolupament Rural el Sequillo de Tierra de Cam-
pos, a Valladolid, fa una acció basada en el desenvolupament 
integral comunitari. Per això, no s’adreça a un col·lectiu específic, 
sinó a tothom: atenció a la gent, gran, programes educatius per a 
infants, formació per a adults... Hi ha usuaris que, a la vegada, són 
persones voluntàries. “Des que estic aquí, és com una teràpia, la 
veritat. I és com si s’anessin tots els dolors”, diu Paquita Martín, 
voluntària del Servei de Respir Familiar de Medina de Rioseco, 
(Tierra de Campos). El Sequillo coordina voluntaris i professionals 
i compta amb el finançament de les diferents administracions.

“En l’entorn rural sempre hi ha hagut molta relació amb uns i altres, 
però, darrerament la situació ha canviat... Cal mantenir  aquestes vin-
culacions personals de compromís amb l’entorn, la localitat i les perso-
nes”.  explica Angeles Tapia, coordinadora del Programa de Voluntariat 
Social amb Gent Gran, al  CDR El Sequillo de Tordehumos. 

El Sequillo està integrat en COCEDER (Confederació de Centres 
de Desenvolupament Rural) que té 19 CDR en 7 comunitats au-
tònomes.  

Oci i lleure per a les persones
amb discapacitat 
El Servei d’Oci Inclusiu, A Toda Vela, d’Almería, té per objectiu 
la inclusió comunitària de les persones amb discapacitat a tra-
vés de l’oci i el lleure.  És una entitat pionera que va ser creada 
per un grup de professionals i mares d’infants amb discapacitat 
intel·lectual. 

“Estan en comunitat, són un ciutadà més. Nosaltres no tenim instal-
lacions pròpies i privades on només hi són ells, tractem de desenvo-
lupar-ne les habilitats socials, les relacions interpersonals... És molt 
més ric estar en comunitat, ja que si estan en comunitat, en serem 
un model. Tenen dret a estar en qualsevol lloc”, explica Rosa Ma.
García, responsable del Servei d’Atenció de Dia, A Toda Vela.  

Un dret que exerceixen amb tota normalitat com explica Simón 
Flores, conserge de A Toda Vela i participant del programa.  “Amb 
el grup d’amics sortim; anem a prendre un cafè, menjar tapes, o a 
algun lloc. Hi ha dos grups. Jo i una altra amiga anem sempre amb 
4 o 5 amics i sortim amb els cotxes a algun poble per aquí”. 

A Toda Vela forma part de FEAPS, la Confederació Espanyola 
d’Ajut a les Persones amb Discapacitat. 

ta de Gijón La gent gran ajuda els infants a fer els deures  Un dia de lleure per la ciutat

L’auditori del
CaixaForum, ple

Més de 300 persones van 
omplir l’auditori del Cai-
xaForum de Barcelona. 
Bona part dels assistents 
eren representants d’en-
titats del Tercer Sector a 
Catalunya, de la Fundació 
i de les administracions 
públiques.

El públic va
dir la seva

Un cop acabada les inter-
vencions dels ponents i 
la conferència del Cate-
dràtic de Ciència Política 
(IGOP-Universitat Au-
tònoma de Barcelona) 
Joan Subirats, els públic 
assistent va fer preguntes 
i comentaris. 

Distribució
del llibre

A la sortida de l’acte es 
va lliurar el llibre “Ciuta-
dania i Inclusió social” a 
totes les persones assis-
tents. Igualment el llibre 
i els videos que l’acompa-
nyen es poden descarre-
gar del web de la Funda-
ció Catalana de l’Esplai: 
www.esplai.org.4 5

usió Social incloses a la publicació
a www.esplai.org/ciutadaniaiinclusiosocial/videos


