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Presentació

Memòria d’Activitats 2021
Revisant la feina feta per tal d’elaborar aquesta memòria ens porta
a aquella sensació de pèrdua de la noció del temps transcorregut,
de punts de referència clars a què la vida prepandèmica ens havia
acostumat. I és que l’any 2021 ha estat encara un any de sacsejada
amb l’allargada i els canvis en les restriccions, els protocols i les
mesures de diferents tipus arran de la covid-19.
La petjada en la vida de totes les persones, i especialment les
més vulnerables, encara hi és, i els experts ens diuen que encara
haurem d’estar-ne pendents.
Les conseqüències a nivell econòmic, social i emocional han estat, i
encara seran, d’una dimensió catastròfica.
Continuant amb la nostra ferma voluntat d’avançar cap a la plena
inclusió i reconeixement de drets de totes les persones, hem
volgut acabar l'any explicant a través de la web, i també d’aquesta
memòria, el camí fet durant el 2021 a partir de tres línies de
projectes principals:
•
•
•

Discapacitat intel·lectual i la salut mental
Investigació i recerca
Diàlegs Granés Fundació

Us convidem a llegir-vos les següents pàgines per conèixer-ho.
Després de dos anys del Pla Estratègic de la Fundació, intentem
enfocar aquells àmbits o espais de treball on hem pogut detectar
més necessitat. La discapacitat intel·lectual i la salut mental, la
necessitat d’incrementar i fer més recerca social aplicada que es
pugui transferir a l’àmbit social, i fer que tot això arribi a tots els
professionals dels àmbits socials, de la salut i l’educatiu.
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D’aquest any 2021, cal destacar la 1a Jornada de Salut Mental i
Discapacitat Intel·lectual que vam organitzar conjuntament amb la
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i la importància dels
més de 300 inscrits. Aquesta xifra i la diversitat de professionals de
sectors diferents d’arreu de Catalunya i de l’Estat ens refermen en
la voluntat de continuar treballant.
També ens fa il·lusió tancar aquesta memòria amb els dos primers
números de la col·lecció “Diàlegs Granés Fundació” editats: “Esport
Inclusiu” i “Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual”. Esperem poder
continuar la difusió del segon durant aquest 2022.
Com sempre, volem agrair profundament a totes les persones i
entitats amb qui hem treballat conjuntament durant el 2021, la
seva mirada, lucidesa i perseverança. Ja hem començat un 2022
amb molta il·lusió de continuar assolint reptes i de fer-ho sempre
pensant amb el rigor i l’exigència que requereix la transformació
real cap a una societat on tothom pugui assolir el seu propi
projecte de vida.
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Línies de
projectes
Salut Mental
i Discapacitat Intel·lectual
1a Jornada Salut Mental
i Discapacitat Intel·lectual
La salut mental és un aspecte que sovint se sobreposa a la
discapacitat intel·lectual i, històricament, s’ha considerat
menys rellevant que la mateixa discapacitat intel·lectual, o una
conseqüència inevitable d’aquesta. És necessari promoure una
visió diferent i actual sobre l’abordatge dels problemes de salut
mental en persones amb discapacitat intel·lectual, per tal de
millorar-ne la qualitat de vida.
Responent a aquest objectiu, s’ha promogut des de Granés
Fundació conjuntament amb la Societat Catalana de Psiquiatria i
Salut Mental la primera Jornada de Discapacitat Intel·lectual i Salut
Mental, que es va celebrar en format híbrid el 14 de maig de 2021
i que va comptar amb la participació de professionals de la Xarxa
Especialitzada en Salut Mental per a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual SESMDI / UHEDI, estesa arreu del territori català.
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El contingut de les jornades va ser el següent:

Presentació i introducció
Laura Masferrer (directora gerent de Granés Fundació)
Jordi Blanch (director del Pla Director de Salut Mental i
Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya)
Claudi Camps (director assistencial de l’IAS)
Carme Mariscot (psiquiatra de l’IAS i vocal de la Junta de la
SCPiSM)

Conferència marc. La salut mental en les persones amb
trastorn del desenvolupament intel·lectual: Un procés
d’atenció integral.
Ramon Novell (cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual de
l’IAS. SESMDI / Girona)

El model català d’atenció a les persones amb trastorn
del desenvolupament intel·lectual i malaltia mental i/o
alteracions de la conducta.
Silvia Angel (cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual, Parc
Sanitari Sant Joan de Déu. SEMSDI Barcelona / Costa de Ponent)

Salut física i alteracions de la conducta en el trastorn del
desenvolupament intel·lectual. Estudi Pomona II.
Rafael Martínez Leal (coordinador de recerca i formació. Servei
de Discapacitat Intel·lectual, Villablanca Serveis Assistencials.
SESMDI Tarragona / Pere Mata)

Fenotips cognitius en el trastorn del desenvolupament
intel·lectual.
Susanna Esteba-Castillo (neuropsicòloga IAS. SESMDI / Girona)

Catatonia i discapacitat intel·lectual.
Afonso Fernandes de Abreu (psiquiatre. Hospital de MataróConsorci Sanitari del Maresme. SESMDI Maresme / Barcelonès
Nord)

La malaltia mental en el trastorn del desenvolupament
intel·lectual: trastorns psicòtics i trastorns afectius.
Ramon Coronas (coordinador SESMDI Corporació Sanitària Parc
Taulí, Sabadell. SESMDI / Vallès occidental)
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La malaltia mental en el trastorn del desenvolupament
intel·lectual: Trastorn i Conductes repetitives (Tics, TOC i
Estereotípies).
Laura Plans (psiquiatra, Xarxa Assistencial Universitària de
Manresa, Althaia. SESMDI Catalunya Central / Althaia)

Resum i Conclusions.
Carme Mariscot (psiquiatra de l’IAS i vocal de la Junta de la
SCPiSM) Cloenda.
Narcís Cardoner (president SCPiSM)
El vídeo complet de la jornada està disponible per a tots els
professionals i persones interessades, també se’n pot visualitzar un
vídeo resum i l’acte de presentació del 2n Llibret “Diàlegs Granés
Fundació”, celebrat el 27 de gener del 2022 al Parc Hospitalari Martí
i Julià de l’IAS a Salt. Amb la voluntat de transferir coneixement
i materials a les entitats socials a Catalunya, hem acordat amb
Dincat la col·laboració en la presentació i difusió del llibret, a altres
llocs de la geografia catalana durant el 2022 a entitats socials i amb
la participació de persones amb discapacitat.
Ho podeu consultar al següent enllaç:
CONSULTAR LA JORNADA
"SALUT MENTAL I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL"
www.granesfundacio.org/salut-mental-i-discapacitat-intellectual

Hi van participar més de 300 inscrits: professionals d’entitats
socials, de serveis socials bàsics i especialitzats, de medicina
d’atenció primària, especialitzada i hospitalari i de l’àmbit educatiu.

Col·lecció "Diàlegs Granés Fundació:
Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual"
La Dra. Aida Palacín va treballar els continguts de la jornada per a
l’elaboració del 2n Llibret de la Col·lecció “Diàlegs Granés Fundació:
Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual”, on es recullen els resums
de les ponències, l’enllaç amb la ponència sencera, així com el
seu contingut audiovisual. El llibret també conté una bibliografia
específica completa.
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La voluntat és que aquest material, en un format molt visual i
divulgatiu que permet aprofundir en qualsevol dels temes que tracta,
afavoreixi un acostament a l’abordatge de l’atenció a les persones amb
discapacitat intel·lectual i malaltia mental per part dels professionals
de l’àmbit de la salut, social i educatiu. Amb aquesta finalitat es va
dur a terme la presentació del llibret a inicis de l’any 2022 amb la
participació de testimonis, per traslladar la seva pròpia vivència i
inquietuds en relació amb l’assistència que han rebut i volen rebre.
L’objectiu final és fer camí en l’avanç cap al ple assoliment de drets
de les persones amb discapacitat, en el dret a la salut, a l’educació
i als suports necessaris per a una vida plena.
Podeu consultar el llibret en PDF accessible al següent enllaç:

CONSULTAR PDF ACCESSIBLE
"SALUT MENTAL I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL"
www.granesfundacio.org/wp-content/uploads/2022/01/Llibret-SALUT-MENTAL-I-DISCAPACITATINTEL·LECTUAL-Accessible.pdf

Indicadors

Resultats

Núm. inscrits:

320

Núm. màxim persones connectades:

933

Núm. visualitzacions vídeo resum
(març 2022):

433

Núm. visualitzacions vídeo jornada
complerta (març 2022):

185

Núm. visualitzacions presentació
Llibret 27.01.22 (març 2022):

2.649

Dades de l'avaluació contestada per 206 dels 320 inscrits
Valoració global
Assistiràs a la propera edició?
Situació laboral

Excel·lent

54,4%

Bona

44,7%

Sí

99%

No

1%

Professionals en actiu

98,5%

Estudiants

1,7%
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Suport i acompanyament del projecte “La
Foixarda: educació i salut mental per a l'èxit
educatiu de les persones amb problemes de
salut mental”
Les finalitats de la nostra entitat es poden resumir en tres pilars: la
discapacitat, els i les joves i la seva formació.
Des del mes de juny del 2021, vam començar a treballar amb
l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), a través de la seva Direcció
Assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addicions (Dr. Claudi
Camps) i amb la Fundació Drissa per a poder crear una aliança
a tres bandes per afavorir el desplegament, consolidació i
sostenibilitat del projecte “La Foixarda”.
Aquest projecte, creat i fundat per Hugo Rovira de Saralegui el
2017 i que actualment ell coordina dins el marc de projectes de la
Fundació Drissa, té els objectius generals següents:
•

•
•
•

Afavorir l'èxit educatiu i millorar l’ocupabilitat de les persones
amb problemes de salut mental mitjançant l’assessorament
educatiu, el suport pedagògic, psicològic, per experiència i
entre iguals (grups d’ajuda mútua), així com a través del reforç
escolar.
Realitzar formació i assessorament al professorat i al PAS dels
centres educatius.
Realitzar recerca sobre salut mental en l’àmbit educatiu.
Donar suport a la inserció sociolaboral.

El resultat de les sessions de treball ha estat la signatura, a inicis de
l’any 2022, del Conveni marc entre l’Institut d’Assistència Sanitària,
la Fundació Drissa i Granés Fundació.
El compromís de Granés Fundació és donar suport, coordinar i
dinamitzar el projecte en la seva dimensió més estratègica; donar
suport econòmic, especialment en la fase inicial, per garantir la
qualitat, consolidació i sostenibilitat del projecte durant els tres
primers anys i la publicació dels materials que s’acordin elaborats
des del Projecte La Foixarda dins la Col·lecció de llibrets Eines
Granés Fundació.
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La Comissió Tècnica que estableix el conveni elevarà la proposta
de conveni de col·laboració específic amb el pla de treball i
recursos per al 2022.
Aquesta iniciativa respon als eixos principals de Granés Fundació:
discapacitat, joves i formació. La situació actual de les persones
amb discapacitat en general i amb problemes de salut mental en
particular requereixen actuacions adreçades a millorar la igualtat
d'oportunitats per tal d’assegurar un sistema d'educació inclusiu a
tots els nivells, tal com preceptua l’article 24 de la Convenció sobre
els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Trastorns del neurodesenvolupament
Durant la darrera part de l’any 2021 s’han iniciat converses amb
el Servei de Discapacitat Intel·lectual de l’IAS (Dr. Ramon Novell),
amb la seva Direcció Assistencial i la seva gerència, per explorar
possibilitats de col·laboració que puguin tenir impacte en aquelles
persones que tenen un trastorn del neurodesenvolupament.
Dins d’aquesta consideració s’engloben les persones amb una
discapacitat intel·lectual, i també altres trastorns com ara:
•
•
•
•
•
•
•

Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense
Trastorn de l’espectre autista
Trastorns específics de l’aprenentatge
Trastorns de la comunicació
Trastorns moviments (Tics, Tourette)
Trastorn alcohòlic fetal (TEAF)
Trastorns de la conducta
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Investigació i recerca
Beques Granés Fundació Idibgi
Les beques Granés Fundació de l’IDIBGI tenen una doble finalitat:
la contractació de joves investigadors/es que s’incorporaran a
grups de recerca de l’IDIBGI, i el fet que la recerca estigui vinculada
a la discapacitat i/o als factors que l’originen. Les beques Granés
Fundació estan dotades amb un màxim de 30.000 euros anuals
per a la contractació de cada investigador/a durant un període de
dos a quatre anys, que cobreixi la realització de la seva recerca de
la tesi doctoral o estudi de recerca.
Les beques tenen caràcter bianual. La primera edició es convocà
el 2020. El primer grup de recerca seleccionat fou el dirigit per al
Dr. Ramió, “Neurodegeneració i Neuroinflamació”, i el projecte on
s’incorporà el primer recercador seleccionat, Albert Miguela, al
febrer del 2021, fou “Biomarkers of mitochondrial dysfunction and
their relation with neurodegeneration and disability”.
Aquest 2021 ja s’han iniciat les converses amb IDIBGI, i amb la
seva nova directora al capdavant, Dra. Marga Nadal, per encarar la
segona convocatòria que es farà al 2022. La voluntat de les dues
institucions amb aquest projecte estarà enfocat en la recerca dels
trastorns del neurodesenvolupament, amb l'objectiu d'avançar en
la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat,
la qualitat i incentivació de la recerca de joves doctorands i
l’augment de la producció científica sobre la discapacitat.

Indicadors

Resultats

Número d'investigadors becats

1

Import beca per al 2021

30.000 €
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Laboratori d’idees en l’àmbit de la
discapacitat intel·lectual. Labdincat
En l’àmbit social d’atenció a les persones amb discapacitat hi
ha una necessitat molt gran d’incorporar més transferència de
coneixement des de la recerca per tal de poder intervenir a
partir de les evidències científiques. En l’àmbit de la discapacitat
intel·lectual en concret, existeix una manca de dades específiques
pel que fa a la salut, a la cura, a l’educació i altres àmbits. Això
fa que sigui més difícil partir de dades fiables en la realització
d’estudis o recerques específiques per aportar coneixement i
també evidències per defensar la necessitat de determinades
polítiques públiques a les administracions.
Aquest fet va determinar a Granés Fundació a sumar esforços
amb Dincat, signant un conveni de col·laboració en el marc del
Laboratori d’idees en l’Àmbit de la Discapacitat Intel·lectualLabDincat, per a fer realitat el 1r Informe de la situació de les
persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. Amb aquest
informe aconseguirem assolir un coneixement més exhaustiu
de la discapacitat intel·lectual a Catalunya que inclogui l’anàlisi
quantitatiu i qualitatiu sobre la realitat de les persones amb
discapacitat intel·lectual del territori, i les seves famílies, en les
diverses etapes de la vida, així com elements transversals tals com
aspectes educatius, socials, de salut laborals i de reconeixement
de drets i de les noves tecnologies.
L’informe també permetrà fer seguiment, estudi, anàlisi i
prospectiva amb les diferents edicions. Es preveu presentar-lo
públicament durant el mes de setembre de 2022.
Dincat és el principal representant de les persones amb
discapacitat intel·lectual a Catalunya, que agrupa gairebé 300
entitats socials i representa els drets de més de 40.000 persones
amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies al territori.
L’acord amb Dincat preveu aquesta i altres línies de col·laboració,
com ara l’aportació tècnica de Granés en el Consell Assessor
de la Discapacitat Intel·lectual a Catalunya, que pretén reunir
investigadors de les universitats catalanes públiques i privades
més reconegudes en aquest àmbit per a apropar-los a les entitats
socials, i promoure debat i coneixement al voltant de qüestions
cabdals per als drets i la vida de les persones amb discapacitat.
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Membres del Consell Assessor del LabDincat, liderat pels
professors Climent Giné i Toni Vilà i membres de la junta directiva
de Dincat en representació de les entitats associades; un
representant de Granés Fundació i representants dels Consells de
Persones i Famílies de Dincat.
Els membres del Consell Assessor de LabDincat són:
Joana Maria Mas (Blanquerna).
Climent Giné (Blanquerna).
Josep Font (Universitat de Vic).
Laura Masferrer (Granés Fundació).
Toni Vilà (Igop - UAB).
Carles Alsinet (Universitat de Lleida).
Celine Mandico (Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell).
Ricardo Esteban (UAB).
Maria Carbó (UB)
Maria Pallisera (UdG).
Xavier Pelegrí (Universitat de Lleida) .
Òscar Martínez (Universitat Ramon Llull).
Durant l’any 2021 es van dur a terme els debats següents:
•
•
•

02.02.21. L’articulació dels serveis socials i sanitaris a Catalunya
en el camp de la discapacitat intel·lectual.
13.04.21. L’impacte de la Llei de Regulació de l’Eutanàsia per al
col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.
13.12.21. Habitatge i vida independent.

Diàlegs Granés Fundació
1a Jornada Esport Inclusiu. Reptes de Futur
Després de la celebració el 18 de novembre del 2020 de la 1a jornada
sobre esport inclusiu i reptes de futur, amb la voluntat d’avançar
en el coneixement i promoure el diàleg entre diversos agents del
sector de l’esport de persones amb discapacitat, des de Granés
Fundació vam publicar el primer llibret de la col·lecció “Diàlegs
Granés Fundació” sobre esport inclusiu el mes de març del 2021.
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La jornada va comptar amb un focus group d’experts inicial i un
diàleg posterior obert al públic interessat, que ho va seguir en línia.
L’objectiu de la jornada i del llibret era posar sobre la taula el
terme esport inclusiu, la seva definició, fer una primera fotografia
general, i apuntar cap als reptes que representa. D’altra banda,
també tenia el propòsit de començar a generar un coneixement
rigorós que pugui ser traslladat a les entitats socials i a les entitats
esportives. Per això, es va promoure el diàleg entre diferents
agents experts dins el sector de l’esport amb les persones amb
discapacitat i per a les persones amb discapacitat, amb l’objectiu
de crear un espai de treball que generés coneixement sobre la
plena inclusió en l’esport, i facilitar, doncs, l’arribada d’aquest
coneixement als clubs esportius i a les entitats socials.
A la publicació hi podem trobar les conclusions dels diversos
experts que van participar en el focus grup, separades pels
diversos àmbits com són el tercer sector, l’acadèmic, el
governamental o l’esportiu paralímpic. Els participants van ser:
•

•
•
•
•

•

•

Maria Pallisera: Moderadora. Professora del Departament de
Pedagogia de la Universitat de Girona i coordinadora del Grup
de Recerca en Diversitat.
Xavier González: CEO del Comitè Paralímpic Internacional
2004-2019.
Enric Blesa: Director del Comitè Special Olímpic Espanyol
Special Olimpic.
Ramon Lamiel: Gerent de l’Institut de Discapacitat de
l’Ajuntament de Barcelona.
Jordi Morales: Esportista d’elit de tennis taula amb una llarga
trajectòria que l’ha portat a aconseguir les medalles de bronze
i plata als Jocs Paralímpics d’Atenes ’04 i Londres ’12. Campió
mundial durant els anys 2010, 2014 i 2018.
Ingrid Lafuente: Gerent de la Federació Esportiva Catalana
Paralítics Cerebrals (FECPC) des de 1998 i formadora i
responsable de projectes a l’entitat per afavorir la inclusió
social a través de l’esport.
Josep Oriol Martínez: Metge especialitzat en esport paralímpic,
vinculat als Jocs de Barcelona ’92, Beijing ‘08, Vancouver
‘10, London ‘12 i Sochi ’14 com a metge en Cap, membre del
Comitè Antidopatge i president del Comitè Mèdic del Comitè
Paralímpic Internacional fins a l’any 2014. Professor especialista
en esport inclusiu de la Universitat Ramon Llull – Blanquerna
des de l’any 2001.
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Podeu consultar la versió en PDF del llibret en aquest enllaç:
PDF LLIBRET
"ESPORT INCLUSIU. REPTES DE FUTUR"
www.granesfundacio.org/wp-content/uploads/2021/03/Llibret-ESPORT-INCLUSIU-REPTES-DE-FUTURAccessible.pdf

I la segona part del diàleg obert de la Jornada en aquest altre enllaç:
DIÀLEG OBERT DE LA JORNADA
"ESPORT INCLUSIU. REPTES DE FUTUR"
www.granesfundacio.org/diferents-experts-protagonitzen-un-dialeg-obert-sobre-esport-inclusiu

Indicador

Resultats

Núm. Visualitzacions Diàleg Obert
(Març de 2022)

228
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Altres projectes i activitats
Projectes d’innovació i emprenedoria en
l’àmbit de la discapacitat
S’ha mantingut el contacte amb la Fundació iSocial, dedicada
a projectes d’innovació social. Durant el 2020 es va valorar la
possibilitat de participar en un projecte col·laboratiu, que Fundació
iSocial liderava, anomenat “All by Myself”, que pretén crear un portal
agregador de les millors eines TIC per facilitar la inclusió social i el
suport per a la vida autònoma a les persones amb discapacitat.
Hem estat amatents a projectes en un moment inicial del seu
plantejament, que reunissin les característiques de ser iniciatives
emprenedores en la vessant tecnològica i aplicada a la millora de les
condicions de vida de les persones amb discapacitat.

Exploració possibilitats d’establiment IFE
(Itineraris Formatius Específics) a Banyoles
Durant el primer semestre de l’any s’ha dut a terme un treball
d’exploració de les possibilitats que Granés Fundació pogués
participar en l’establiment d’un IFE a Banyoles. Aquest recurs públic
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
està orientat a nois i noies que han acabat els estudis obligatoris
de quarts d’ESO i que tenen una discapacitat intel·lectual lleu o
moderada.
Hi van haver reunions de treball a tres bandes amb els Serveis
Educatius del Pla de L’Estany i també la Fundació Integra per tal de
valorar el model de projecte, la necessitat de recursos i l’especialitat
(Manteniment d’instal·lacions esportives).
Tot i els estudis fets per a la mobilització d’un local de la fundació,
les dificultats tècniques de la seva adaptació i la responsabilitat
primera de l’administració en la dotació de recursos per a tots els
joves, van portar a la decisió de no tirar endavant el projecte.

Acompanyament a les famílies
Proposta de derivació de casos per Fundació Estany de famílies
amb un infant o persona adulta amb discapacitat i en situació de
vulnerabilitat econòmica, que necessiten hores de respir per part
d’un professional.
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Indicadors

Resultats

Número de famílies

5

Import (per família 300 €)

1.500

Col·laboració en projectes de terceres entitats
•
•
•
•

Fundació La Marató, aportació a l’edició 2021 dedicada a la
salut mental.
Associació Ictus Girona, col·laboració per impulsar la creació
del Punt de Trobada Banyoles.
Postproducció del curtmetratge: “Bailar la Locura” de Maiol
Virgili i Marta Espar.
Fundació Esclerosi Múltiple, col·laboració en la iniciativa
popular per a la recerca en l’esclerosi Múltiple “Fem la Volta”.

Indicadors

Resultats

Entitats

4

Import total col·laboracions

5.420

L’accessibilitat plena com a objectiu
L’accessibilitat digital és un dret que cal lluitar, i des de l’activitat
de l’entitat treballarem per tal que sigui possible i fer-ho conèixer a
la societat.
Per això, hem adaptat la nostra pàgina web adequant-la a la
normativa d'accessibilitat. Això permet que les persones amb
discapacitat sensorial hi puguin navegar amb facilitat.
A més a més, fem accessibles tant les jornades amb interpretació
de signes i sistema de subtitulació en directe, com tots els
materials que publiquem a la nostra web.
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F

La Fundació com a espai,
reunions de xarxa, activitats
i actes
La pandèmia va ser molt present durant bona part de l’any 2021 i
no és fins després de l’estiu que les entitats comencen a tornar a
fer actes presencials, tot i que el format virtual ja no desapareix
i, per tant, la majoria d’activitats passen a ser en un format
híbrid.
Número d'actes

Total participants

2

27

4

39

2

40

1

35

9

141

20
Assistents

Data

Format

Activitat i entitat

12

20.09.2021

Presencial

Taula de la
Discapacitat

15

15.10.2021

Presencial

Taula de la
Discapacitat

14

01.10.2021

Híbrid

Famílies TEA.
Fundació Estany

12

15.10.2021

Híbrid

Famílies TEA.
Fundació Estany

8

05.11.2021

Híbrid

Famílies TEA.
Fundació Estany

5

18.10.2021

Híbrid

Famílies DI.
Fundació Estany

17

19.10.2021

Híbrid

Presentació
projecte Jove.
Fundació Estany

Híbrid

Dia Internacional
de l'Ictus.
Associació Ictus
Girona

Híbrid

Xerrada Novetats
incapacitació/
tutela. Fundació
Estany

35

23

10.11.2021

09.12.2021

Total d'assistents: 141
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X

Espai relacional de la
Fundació i xarxa
AACIC- Associació de Cardiopaties Congènites
Advance Inspiring Innovation
Ajuntament de Figueres i Fundació Salut Empordà. Focus Grup
Esport i Salut Alt Empordà
Ampa i Escola d'Educació Especial Font de l'Abella
Associació Ictus Girona
Associació Junts i Endavant
Centre El Puig
Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals
Coordinadora Catalana de Fundacions
Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya
Dincat- LabDincat
Fundació Astrid
Fundació Autisme Mas Casadevall
Fundació Esclerosi Múltiple
Fundació Estany
Fundació Drissa
Fundació Impulsa
Fundació Institut Guttmann
Fundació Integra - CEE Joan XXIII
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)
Institut d’Assistència Sanitària – Salut Mental i Adiccions
comarques de Girona
Orde Hospitalària San Joan de Déu
Regió Sanitària – Departament de Drets Socials Generalitat de
Catalunya
Reporters – Marta Espar
Servei Educatiu del Pla de l'Estany
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Taula de la Discapacitat del Pla de l’Estany
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C

Comunicació
Durant el 2021 s’han dut a terme diferents accions de comunicació,
previstes en l’estratègia de comunicació, com ara les accions de
premsa, elaboració de documentació, butlletins, web i xarxes
socials.

Accions de premsa
Entrevistes
•

11 de juny. TV Girona entrevista a la gerent, Laura Masferrer, per
parlar de LabDincat.

Notes de premsa
•

•

•
•
•

27 de gener. IDIBGI inicia una investigació sobre les causes
que generen la discapacitat física i cognitiva provocada per
l'esclerosi múltiple
6 de maig. Professionals de la salut i de l'àmbit social català
analitzen el diagnòstic de patologia mental en persones amb
discapacitat intel·lectual.
12 de maig. 1a Jornada de Salut Mental i Discapacitat
Intel·lectual.
17 de maig. Més de 300 participants a la 1a jornada sobre
patologia mental en persones amb discapacitat intel·lectual.
7 de juny. Neix LabDincat, l’espai de recerca i coneixement del
sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya.
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Butlletins
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25

26
Recull de Premsa

27

28

29

30

Signatura de l'acord amb Dincat, per
al Laboratori d'idees en l’àmbit de la
discapacitat intel·lectual - Labdincat

Presentació
de la Beca
Granés IDIBGI

Conferència híbrida el
Dia Internacional de
l'Ictus, organitzat per
l'Associació Ictus Girona
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Imatges de la primera
Jornada de Salut
Mental i Discapacitat
Intel·lectual

G
Av. Països Catalans, 116
Banyoles 17820
T. 972 001 001
info@granesfundacio.org
www.granesfundacio.org

