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Què ha passat el 2015 ?

JCVBA

http://aisayuda.org
https://blogaisayuda.wordpress.com/
https://plus.google.com/101710520076899119780/posts
https://plus.google.com/101710520076899119780/posts
https://www.instagram.com/aisayuda/
https://www.instagram.com/aisayuda/
A
https://www.facebook.com/AIS-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos-379565005469914/
https://twitter.com/aisayuda
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Benvolguts amics, 

Un any més AIS creix: hem assolit els nostres 
objectius i superat els reptes proposats pel 
2015. Amb aquesta memòria vull compartir 
amb tu, el que hem aconseguit amb l’esforç i 
la dedicació de moltes persones com tu.  

Vull destacar en especial que, gràcies a la con-
fiança dels nostres socis i col·aboradors, així 
com de les subvencions atorgades i sobretot 
gràcies a la dedicació de molts voluntaris amb 
disponibilitat i ganes, hem pogut oferir una set-
mana de colònies a l’estiu, a un grup de partici-
pants amb discapacitat. 

Crec fermament en els valors adquirits des de la 
infància ja que aquests ens acompanyen sem-
pre. És per això que hem emprès tallers solida-
ris de AISNADAL amb nens de parvulari, de 3 a 
5 anys, els quals, amb gran il·lusió, han elabo-
rat i regalat calendaris d’Advent a persones de 
la 3º edat i a famílies en risc d’exclusió social. 
Fomentar el voluntariat acompanyant-los en el 
camí ens ajuda a emprendre nous projectes que 
segueixen demostrant que AIS és una entitat 
que treballa per la inclusió de totes les persones 
independentment de les seves capacitats.

Espero que els resultats recopilats en aquesta 
memòria et sorprenguin i enorgulleixin tant com 
a mi, perquè és junts, que aconseguim més.

BENVINGUTS A AIS

Ma Lourdes Arqués Huguet
Presidenta AIS

AIS, Ajuda a la infància sense re-
cursos, és una associació sense 
ànim de lucre, constituïda el 
2001 amb el propòsit de buscar 
solucions a la greu problemàtica 
que acompanya a les famílies 
amb fills amb discapacitat a 
càrrec seu, i al col·lectiu de per-
sones amb discapacitat. 

Oferim programes de respir familiar, 
per ajudar a millorar la qualitat 
de vida d’aquestes famílies. 

Donem atenció, suport i oci compartit 
a persones amb discapacitat, pro-
movent la seva inclusió social, mi-
llorant així la seva qualitat de vida.  

Tot això es realitza amb el suport 
de persones voluntàries de totes 
les edats, a les quals promovem i 
fomentem la sensibilització i inclusió 
social en la nostra societat. La nostra 
labor es desenvolupa a través 
de diferents projectes amb un 
abast autonòmic i internacional.

Col·laborem
i sensibilitzem
JUNTS

Missió
Visió

Valors 
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L’Àlex i la Lourdes. 
Agost 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=RPqDN5GtocY
https://www.youtube.com/watch?v=RPqDN5GtocY
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PROJECTESAIS AJUDA

SOMNIS COMPARTITS

JUNTA
DIRECTIVA

TREBALLEM EN EQUIP

PRESIDENTA: Ma Lourdes Arqués Huguet
VICEPRESIDENT: Carlos Arqués Navés
SECRETÀRIA: Carla Maciá de Arana
TRESORERA: Blanca Tarrida Pinillos

VOCALS: Felipe Velasco Betés, Neus Alonso 
Barceló, Ma Carmen Arqués Huguet, María 
José Dávila Rueda, Consolación Plaza Leal, 
Anna Simó Roger, Marta Marí Muro, Marta 
Segarra Brufau, Sergio Puig Ortuño, Car-
los Arqués Arqués, Marc Martí Roca, Borja 
Riverola Errando i Laura Catalá Martínez
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ASSEMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRACIÓ COORDINACIÓ
TÈCNICA

COMUNICACIÓ

PROGRAMA
VOLUNTARIAT

PROGRAMA
ASSISTENCIAL 

PROGRAMA
SENSIBILITZACIÓ

GRUP ACTIUS

RSC

FÀBRICA DE SOMRIURES

CLUB QUIPER

AIS INTERNACIONAL

JO CUINO TU PINTES

AISBAND

AISNADAL

431 

167

VOLUNTARIS

SOCIS

http://www.aisayuda.com/proyectos/
http://www.aisayuda.com/proyectos/
http://www.aisayuda.com/proyectos/
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HAN COL·LABORAT: 

431

Formacions
• A cada sortida de cap de set-
mana, curset d’1 hora, impartida 
per una de les coordinadores i in-
fermeres voluntàries. 

• Curs de primers auxilis al juliol 
impartir per Creu Roja.

• Curs de monitors d’oci i temps 
lliure impartit per la Fundació Pere 
Tarrés.

• Curs de manipulació d’aliments 
a partir dels 16 anys.

• Cursos de formació específics, 
congressos i seminaris als que 
hi assisteixen l’equip tècnic i els 

VOLUNTARIS

L’experiència acumulada en el 
treball de cada dia ens ha mostrat 
una realitat molt clara: Hi ha mol-
tes persones que de manera desin-
teressada i altruista, han compartit 
el seu temps, esforç i il·lusions en 
els projectes d’AIS. L’aportació 
d’aquestes persones voluntàries, 
a més de beneficiar als usuaris in-
closos als nostres programes, ha 
servit d’aprenentatge i estímul per 
a tot l’equip humà de l’associació.

Comptem amb un Pla de Volun-
tariat que seguim en totes les seves 
fases, en tots els projectes. Un dels 
objectius de l’entitat és potenciar 
el paper del voluntari, incorporem 
el voluntariat com part de la visió 
organitzacional, integrant així el 
compromís social, per aconseguir 
un equip humà competent i compro-
mès amb la missió de l’associació.

Formem voluntaris des dels 7 anys 
per tal d’integrar en els seus valors 
humans l’acció social voluntària, 
com una cosa natural a les seves 
vides. Els ajudem a conèixer la re-
alitat social acompanyant-los en el 
camí. Ells ens ajuden a sensibilitzar a 
la societat i a afavorir la inclusió so-
cial de les persones amb discapaci-
tat i en risc d’exclusió. Totes les edats 
tenen alguna cosa a aportar.

TU TAMBÉ
POT SER 

VOLUNTARI

voluntarios@aisayuda.com

Berta, 19 anys voluntària des dels 
16 anys. la Vall d’Aran , estiu 
2015.

“ELS VOLUNTARIS SÓN 
UNA ACCIÓ i EXPRESSIÓ 
CIUTADANA BASADA EN EL LLI-
URAMENT GRATUÏT I GENERÓS 
D’UN TREBALL DESINTERESAT. 
SÓN UN PILAR FONAMENTAL”.
 

VOLUNTARIS 

GRÀCIES

http://www.aisayuda.com/voluntariado/plan-voluntariado/
http://www.aisayuda.com/voluntariado/plan-voluntariado/
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PROJECTES EN MARXA

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT

Des del 2001 van començar a 
sorgir projectes per aquest pro-
grama i actualment gestionem 
un nombrós número de volun-
taris al llarg de l’any. L’objectiu 
dels projectes és consolidar la 
presència estable i duradora 
de voluntaris, donant-los for-
mació i suport amb les activitats 
d’ajuda i inclusió pel col·lectiu 
de persones amb discapacitat.

COM HO FEM?
A través d’aquests projectes:

GRUPS ACTIUS
EMPRESES AMB RSC

PROGRAMA ASSISTENCIAL

Des de 2008 treballem amb 
diferents projectes dins el 
programa per donar millores 
en la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat i 
les seves famílies, a partir de 
l’oci compartit i la inclusió so-
cial. La confiança de diferents 
institucions, empreses i particu-
lars ens facilita la gestió de re-
cursos i activitats d’AIS, a par-
tir de donacions econòmiques, 
en espècies i/o temps.

COM HO FEM?
A través d’aquests projectes:

FÀBRICA DE SOMRIURES
CLUB QUIPER
AIS INTERNACIONAL

PROGRAMA DE
SENSIBILITZACIÓ I INCLUSIÓ

Portem a terme diferents pro-
jectes i accions de sensibilització 
i inclusió potenciant així la par-
ticipació de les persones amb 
discapacitat d’igual a igual.

COM HO FEM?
A través d’aquests projectes:
 

JO CUINO TU PINTES
AISBAND
AISNADAL

1110

Alguns dels monitors 
titulats voluntaris. 



20% Veteran@s
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JOVES

Els joves són molt importants per a 
nosaltres; creiem essencial que es 
sentin implicats en ajudar als altres 
des de ben petits. El nostre objec-
tiu és transmetre’ls valors humans i 
d’integració amb les persones amb 
discapacitat. Ells són el futur.

COM HO FEM?
L’equip tècnic, voluntaris i/o per-
sones amb discapacitat de l’entitat 
donem xerrades a escoles, instituts 
i universitats, parlant-los sobre el vo-
luntariat i el col·lectiu de persones 
amb discapacitat per promoure’ls 
valors i transmetre’ls que els joves 
poden aportar molt a la societat 
amb treball, esforç i il·lusió. Aquest 

any hem fet 9 xerrades a escoles i 3 
a universitats.

HAN COL·LABORAT

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT
GRUPS ACTIUS

NENS I FAMÍLIES

El voluntariat familiar amb pares i 
fills és una experiència que reforça i 
millora l’autoestima del nucli familiar, 
permetent-los compartir temps, valors 
i solidaritat junts.

COM HO FEM?

Els voluntaris més petits realitzen ma-
nualitats, pinten i canten per a les per-
sones amb discapacitat. Poden anar 
a les sortides els dissabtes a la tarda 
i diumenges al matí, acompanyats de 
les seves famílies o professors.
 

PROJECTES EN MARXA

12 13

VETERANS
AIS compta amb un nombrós grup de 
voluntaris amb una llarga trajectòria en 
activitats socials i de voluntariat. Aquests 
porten sobretot la captació de socis i 
col·laboradors, ajuden en l’organització 
d’esdeveniments, mercats i actes soli-
daris i l’elaboració de productes arte-
sans pel recapte de fons per a l’entitat. 
Aquests voluntaris són d’edats com-
preses entre els 40 i els 71 anys.

 

ADULTS
Els voluntaris d’edat més adulta 
aporten la seva experiència i el 
saber fer en equip. Aquest any 
hem impartit un total de 3 xerrades 
a empreses per despertar-los noves 
inquietuds vers l’acció social o bé,
 

motivar-los a reprendre activitats 
de voluntariat, si ja n’havien fet. 
També els sensibilitzem sobre el 
col·lectiu de persones amb dis-
capacitat, per potenciar la inclusió 
social i la correcta tramesa de va-
lors en societat, entre tots.

15% Adults 3% Nens i famílies62% Joves
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WIN-WIN TOTS HI GUANYEM
Compartim el nostre coneixement com a mètode per a la 
dinamització d’equips i la transmissió de valors actuant com 
a eina de team building per a les empreses. La nostra ex-
periència en formar a voluntaris per a la societat ens avala. 
A través de programes específics adaptats a diferents hora-
ris i dies desenvolupem xerrades de sensibilització al voltant 
de la discapacitat i el voluntariat. A través de vivències real 
els ensenyem com treballar la cohesió d’equips.

Els empleats poden participar en projectes i 
activitats de l’entitat que no requereixen prèvia 
formació: AISNADAL, mercats ambulants, 
i d’altres. Una altra fórmula que ens ha fun-
cionat és el desenvolupament d’esdeveniments 
solidaris dins de la mateixa empresa.

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT
EMPRESES AMB RSC

312  beneficiaris 

121  voluntaris

RESULTATS

Ens han ajudat a ajudar a partir d’activitats i 
jornades de Responsabilitat Social Corporativa: 

1.484 hores de dedicació voluntària.

8 tallers de sensibilització i treball inclusiu entre persones 
amb discapacitat de diferents centres i persones provinents 
de diferents empreses.

QUÈ HEM FET L’ANY 2015?

HAN COL·LABORAT

PROJECTES EN MARXA

15

El Carles fent volar un estel per 
primer cop, amb l’ajuda de l’Alberto. 

14

https://www.axa.es/programa-de-voluntariado
http://www.atresmediacorporacion.com/responsabilidad-corporativa/voluntariado-corporativo/
http://www.ciong.org/detalleProyecto.php%3FtipoObjeto%3D%26familia%3D1%26idObjeto%3D614
https://www.db.com/spain/es/content/responsabilidad.html
http://www.endesa.com/es/saladeprensa/noticias/responsabilidad-social-Foretica
http://go.sap.com/spain/index.html
https://voluntarios.telefonica.com/es/inicio


Grup de participants de la sortida 
de Fàbrica de Somriures. 
Aiguafreda, març 2015.

  

A cada sortida participen 20-25 usuaris amb discapacitat, 
de suport generalitzat i extens, 90% amb mobilitat reduï-
da. Acompanyant-los: 4 coordinadors, 8 monitors titulats, 
1 metge, 3 infermeres, 1 fisioterapeuta, 20 adolescents 
d’entre 14 a 18 anys, i 20 voluntaris majors d’edat, acon-
seguint una ràtio per sobre d’1/1.
 

7 sortides de cap de setmana

3 sortides de tres dies

1 sortida d’una setmana a l’estiu      
19.886  hores de dedicació voluntària

771  beneficiaris 

283  voluntaris 

HAN COL·LABORAT

Volem agrair la col·laboració de Mi Aportación pels regals 
entregats gràcies al projecte de “Reyes Majos”. També a 
CiviClub també per la contribució en espècies, i per últim a 
Andilana, per l’aportació econòmica, en el mes de setembre, 
amb la campanya “12 tapas, 1 mundo”.

QUÈ HEM FET L’ANY 2015?

RESULTATS

PROGRAMA ASSISTENCIAL
FÀBRICA DE SOMRIURES

PROJECTES EN MARXA
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Fàbrica de somriures és un projecte que ofereix respir a famílies 
amb fills amb discapacitat al seu càrrec i oci compartit per a 
persones amb discapacitat que viuen en residències.

Són sortides en les quals persones amb capacitats diferents 
comparteixen el seu temps de lleure. Obrim les portes a volun-
taris de totes les edats perquè donin el millor d’ells mateixos, 
que vegin que el que rep un voluntari és molt més dels que 
dóna. Trenquem barreres.

http://www.grupandilana.com/es/restaurantes
https://www.civiclub.org/
http://www.miaportacion.org/
https://reyesmajos.org
http://www.grupandilana.com/
http://www.barcelona.cat/ca/
http://www.diba.cat/
https://obrasociallacaixa.org/es/


  

Xarxa de voluntaris per a necessitats especials.

HO POSEM FÀCIL Els voluntaris realitzen accions de suport a 
escoles d’educació especial, tallers ocupa-
cionals, centres de dia i residències per a 
persones amb discapacitat, així com a hos-
pitals, amb nens.

213  beneficiaris 

86  voluntaris

12 sortides amb usuaris de l’escola d’educació especial Estimia
7 acompanyaments amb usuaris de l’escola d’educació especial Nadis
4 sortides amb usuaris de l’escola d’educació especial Guimbarda
43 voluntaris de suport en diferents centres residencials
6 cantades de nadales a la llar Joan Trias i escola Guimbarda
10 tallers solidaris amb la Fundació Estimia i Llar Joan Trias
23 voluntaris d’AIS han participat en el Gran Recapte del Banc d’Aliments
79 voluntaris han donat suport en 6 mercats solidaris otganitzats per AIS

3.564 hores de dedicació voluntària

A cada sortida han participat de 1-7 voluntaris segons la necessitat.

Reps la informació de necessitats puntuals de 
voluntariat i tu decideixes si pots atendre-les, 
sense cap compromís.

QUÈ HEM FET L’ANY 2015?

RESULTATS

HAN COL·LABORAT

PROGRAMA ASSISTENCIAL
CLUB QUIPER

PROJECTES EN MARXA
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La Carme i la Carla, jove 
vountària, fent treballs manuals. 
Comarruga, octubre 2015.

http://www.barcelona.cat/ca/
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/serveis.jsp%3Ftema%3D500112


  

COM AJUDEM DES D’AIS?

RESULTATS

Donem suport a projectes relacionats amb la infància sense 
recursos a tot el món, traslladem equip mèdic i voluntaris 
de cooperació internacional.

A L’ÀFRICA

GHANA, “Orfanato de Ho” hem atès a 47 nens al llarg 
de 49 dies gràcies a 2 voluntaris de 20 anys amb una 
trajectòria de voluntariat de 10 anys. Any 2014.

MALAWI, “Hospital de Linuky” hem donat suport a 
3 orfenats i l’engegada d’una casa de voluntaris en 
col·laboració amb Active Àfrica. Gràcies a 9 voluntaris 
de 20 anys i 1 infermera. Any 2013.

CAMERÚN, hem donat suport a l’hospital i orfenat amb 4 
voluntaris i 2 infermeres. Any 2008.

GHANA, hem atès a diversos orfenats, gràcies a 6 vo-
luntaris, 2 infermeres i 3 pediatres. En col·laboració amb 
Orphanage Africa. Any 2004.

A AMÈRICA LLATINA

PERÚ (Huancarama) hem donat suport a 2 orfenats grà-
cies a 11 voluntaris de 18 anys. Any 2011.

Al gener de 2012, 7 joves universitaris van
entrar a formar part de la junta per impulsar
projectes en països en vies de desenvolupa-
ment, sense deixar de col·laborar en els pro-
jectes locals, de l’entitat. Tots ells porten des 
dels 10 anys realitzant voluntariat a AIS.

Des  d’AIS  els ajudem per a què s’impliquin les empreses amb 
l’aportació de materials, aliments i medicaments; d’això s’encarreguen 
els voluntaris  per afavorir la RSC dins de les empreses. 

Els viatges es realitzen durant els mesos de juliol i agost, i poden 
anar de 30 a 60 dies.  Es requereix haver realitzat un mínim de 
dos anys de voluntariat a Espanya.

PROGRAMA ASSISTENCIAL
AIS INTERNACIONAL

PROJECTES EN MARXA

21

Clara, 23 anys, voluntària d’AIS 
des dels 15 anys. Ghana.

TU TAMBÉ
POTS AJUDAR-NOS 
DONANT MATERIAL

voluntarios@aisayuda.com

http://www.activeafrica.org/
http://www.mundoalreves.es/entidad/aliha/
http://www.mundoalreves.es/entidad/aliha/


  

Cuiners reconeguts, personatges famosos, metges i 
voluntaris han donat sabor al color. Cent receptes 
de cuina unides a l’obra gràfica d’artistes amb dis-
capacitat, creant un món de sensacions i imaginació. RESULTATS

429  beneficiaris

Els beneficis dels dos volums de la col·lecció solidària 
s’han invertit ajudant en la construcció del S.A.R. de la 
Fundació Estimia i en els projectes de la nostra entitat.

Portem un total de 38.651 llibres venuts. Ambdós 
s’han presentat a la sala Luz de Gas.
Aquest any hem fet dues exposicions: una a Casa Or-
landai, convidats pels artistes visuals de Sarrià i una 
altra a l’Espai Putxet, sala cedida per l’Ajuntament 
de Barcelona, disctricte Sarrià-Sant Gervasi. 

QUÈ HEM FET L’ANY 2015?

HAN COL·LABORAT

COMPRA EL TEU 
LLIBRE ARA

info@aisayuda.com

PROJECTES EN MARXA

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I INCLUSIÓ
JO CUINO TU PINTES

Els llibres estan dedicats a totes les famílies, germans de per-
sones amb discapacitat, cuidadors, pedagogs i voluntaris que 
ens ajuden, dia a dia, en l’execució dels nostres projectes.
Destacar que tots han col·laborat sense ànim de lucre: dissenya-
dors, famosos, sales de festes, càtering, etc.

23

El llibre “Jo Cuino Tu Pintes”.
Sant Jordi , 2015.

http://casaorlandai.cat/activitat/tallers-oberts-de-sarria/
http://casaorlandai.cat/activitat/tallers-oberts-de-sarria/
http://www.espaiputget.com/cmsFiles/news/files/23_tardor15.pdf
http://casaorlandai.cat/
http://www.espaiputget.com/
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca


Voluntaris d’AISBAND, 
al llarg d’un assaig. 

  

AISBAND és un grup musical integrat 
per persones de totes les edats, des de 
nens fins a adults, tant voluntaris com 
participants amb discapacitat. Aquest 
projecte és pioner i innovador en unir a 
través de la música a persones amb ca-
pacitats molt diferents, però que alhora 
aquestes es complementen les d’uns i 
altres, permetent compartir sensibilitats, 
emocions i expressions a espais comuns. 37  beneficiaris 

129  voluntaris

Aquest any 2015, AISBAND ha col·laborat amb la comissió 
de voluntariat de DINCAT-PLENA INCLUSIÓN, a la gravació 
de l’anunci “Això enganxa” per a la promoció del voluntariat 
amb persones amb discapacitat a Catalunya.

Des de l’octubre s’han començat a assajar noves coreografies 
que culminaran amb un gran espectacle al març de 2017.

945  hores de dedicació voluntària

AISBAND és un projecte que va néi-
xer el 2010 a partir del grup de joves 
voluntaris de l’entitat, els quals volen 
donar un missatge a la societat: amb 
esforç, il·lusió i treball en equip tot és 
possible. Mostren al món com volen la 
societat que els tocarà viure: més justa, 
oberta, solidària i sense barreres.

El grup AISBAND, està princi-
palment format per voluntaris de 
“Fàbrica de somriures”.

QUÈ HEM FET L’ANY 2015?

RESULTATS

HAN COL·LABORAT

PROJECTES EN MARXA

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I INCLUSIÓ
AISBAND

25

http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
http://www.slowstudio.tv/default/
http://www.diba.cat/


Família participant en la Marató 
d’AISNADAL. 
Col·legi Sant Marc, novembre 2015.

  

Aquest any volem ressaltar que hem organitzat unes jornades 
de tallers solidaris amb nens de parvulari de l’escola Sant Marc. 
Aquests nens de 3 a 5 anys han participat en el recapte de rotlles i 
en l’elaboració dels calendaris per regalar. Tot una fita per demos-
trar que als més petits també poden ser voluntaris i també a ells els 
podem parlar sobre la sensibilització i la inclusió social.

1.248  hores de dedicació voluntària.

637  beneficiaris   

1.694  voluntaris (d’entre 2 a 89 anys)

Aquest any han rebut calendaris les següents institucions i entitats: 
residència, escola i taller ocupacional Estimia, llar Joan Trias, llar Santa 
Isabel, escola Escorça, escola i taller Guimbarda, residència Claror, Tr-
inxet, residència La Immaculada, centre maternal Antaviana, residència 
Orpea, església de la Mare de Déu del Coll i particulars anònims. 

HAN COL·LABORAT

Volem agrair la massiva reco-llida 
de rotlles a Sanofi, Comercial 
Química Massó, a l’Hospital de 
Barcelona, a tots els centres esco-
lars, institucions, entitats, com la 
Pizarra de Raimunda, i a aquells 
particulars que han participat. 
També donem les gràcies a Tur-
róBCN i Centre d’Estètica INSU 
per oferir-se com a centres de 
punt de recollida de rotlles que 

han portat els voluntaris. L’escola 
Sant Marc per cedir-nos el seu 
espai per celebrar la marató 
d’AISNADAL el dissabte 28 de 
novembre, on vam poder convo-
car a tots el voluntaris assis-tents. I 
per últim a Tecnograph per oferir-
nos el tall de totes les cartulines 
gratuïtament.

A partir dels rotllos de paper higiènic que 
vam reunir amb l’ajuda de particulars, es-
coles, empreses i institucions que els guarden 
durant tot l’any hem pogut regalar 523 calen-
daris d’Advent a persones de la 3º edat i en 
risc d’exclusió social. Aquest és un projecte 
d’inclusió, solidaritat i sensibilització social. 

QUÈ HEM FET L’ANY 2015?

RESULTATS

PROJECTES EN MARXA

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I INCLUSIÓ
AISNADAL
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http://www.cqmasso.com/ca/
https://www.facebook.com/Estetica-Insu-394348610712959/%3Frf%3D480042578687322
http://www.scias.cat/
http://www.tecnigraf.com/
http://www.santmarc.com/digimarc/
http://turrobcn.com/
http://www.elblogdelapizarra.org/
http://www.sanofi.es/l/es/sp/index.jsp
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
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RECONEIXEMENTS

i també...

560 LIKES

209 SEGUIDORS

blogaisayuda.wordpress.com

8526 VISITES

149 SEGUIDORS

1310 VISUALITZACIONS

J

C
V

A
B

F

2014
Fundació SIFU, premi
Fundació Oncòlegs Associats, premi

2012
Fundación Vodafone, 1er premi 
“Construyendo un nuevo mundo”

Cofraholding, 1er Premi

Jaume Ciurana de la Generalitat de Catalunya, 
1er premi al civisme i atenció a les persones.

NAFENT, 2on Premi

SEME (Sociedad Española de Medicina Estética)
1er Premi

REAL DREAMS, 1er Premi

MICROONG’S, 1er Premi nacional a la gestió 
de voluntariat

2011
UNNIM, premi a la inclusió social

TELVA,1er Premi nacional a la solidaritat 
i atenció a les persones

HENKEL, 1er Premi

Generalitat de Catalunya finalistes al 
premi de voluntariat

2010
Federació Catalana de Voluntariat Social, 
1er premi categoria discapacitat

Premis i subvencions 
amb continuitat

Obra social “La Caixa” 
(2008 a 2015)
Fundació Antoni Serra Santamans
(2009 a 2015)
Fundació Privada Carmen i María José 
Godó (2009 a 2015)
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2015
Premi Atades pel projecte d’integració i sensibilització 

“Jo Cuino Tu Pintes”

https://www.facebook.com/AIS-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos-379565005469914/
https://twitter.com/aisayuda
https://blogaisayuda.wordpress.com/
https://plus.google.com/101710520076899119780/posts
https://www.instagram.com/aisayuda/
https://www.youtube.com/channel/UC8_LkmflCKMVlABWshXPzNA
https://blogaisayuda.wordpress.com/
https://plus.google.com/101710520076899119780/posts
https://www.instagram.com/aisayuda/
https://twitter.com/aisayuda
https://www.facebook.com/AIS-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos-379565005469914/
https://www.youtube.com/channel/UC8_LkmflCKMVlABWshXPzNA
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/los-ganadores-de-construye-un-nuevo-mundo-wod-desarrollar%25C3%25A1n-proyectos-sociales-en-barcelona
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-generalitat-distingue-total-15-proyectos-catalanes-premios-civismo-2012-20121022182045.html
http://www.telva.com/2010/10/04/estilo_de_vida/1286191166.html
http://www.telva.com/2010/10/04/estilo_de_vida/1286191166.html
http://www.voluntariat.org/Noticies/ID/89
http://www.voluntariat.org/Noticies/ID/89
http://www.atades.com/2015/04/fundacion-mapfre-fundacion-carmen-pardo-valcarce-y-coordinadora-de-asociaciones-de-personas-con-discapacidad-cadis-huesca-diario-del-alto-aragon-ganadores-de-los-premios-atades-2015/


Existeixen joves, molts d’ells 
universitaris, que es mouen 

junts en un entorn.

Cada dia que passem en 
els respirs, suposa créixer 
més i més com a persona. 
Tots els usuaris aprenen de 
cada un de nosaltres, però 
nosaltres, aprenem el triple 
de cada un d’ells. Resulta 
increïble veure com cada 
un de nosaltres, tingui la 
dificultat que tingui, somriu 
contínuament i és capaç 
de fer-se sentir feliç tan sols 
amb una paraula o una 
mirada. Cert és que, ac-
onsello a tothom que faci 
una cosa així al llarg de 
la seva vida, perquè real-
ment et fan créixer moltíssim 
com a persona. Veure la 

tendresa i l’afecte que et 
donen i l’agraïment simple-
ment, per què els somriguis 
cada vegada que els veus. 
La meva experiència amb 
AIS és una cosa que mai 
canviaria, perquè des del 
moment que vaig entrar, he 
sentit que era un lloc on jo 
puc desconnectar i créixer. 
A més som un grup de vo-
luntaris tan gran i tan afins 
entre tots, que cada cap de 
setmana junts, acaba sent 
com una festa plena de 
sentiments i alegries.

Berta Oriol

Voluntàries des dels 16 anys, de
 Fàbrica de somriures, AISBAND i AISNADALL

Així és com s’integren 
col·lectius a la societat 
gràcies a la intervenció 

d’AIS.

Existeixen persones amb 
discapacitat, que viuen juntes, 
i que es mouen juntes en un 

entorn.

Participant a AIS

RELATS D’AIS

Porto set anys a prop d’aquesta bonica 
organització i a dia d’avui segueixo 
veient-la com un respir. Un respir pels 
usuaris i per a nosaltres, d’una vida 
a vegades massa plena d’egoismes, 
materialisme, de competitivitat...Una 
associació que brinda l’oportunitat 
d’oferir-nos al que tenim al costat a 
partir de projectes tan genials com 
AISBAND. Gràcies! 

Les meves sortides amb AIS: 

Farà uns anys que vaig començar a 
fer aquests “respirs” amb AIS i sem-
bla que va ser ahir. Abans que res, 
m’agradaria poder explicar què és 
exactament això de “respirs”. Resul-
ta que, des d’AIS, es preparen una 
sèrie de caps de setmana a l’any on 

es reuneixen persones amb capaci-
tats diferents i voluntaris per anar-
se’n “d’excursió” a diferents cases de 
colònies. En aquestes “excursions”, ex-
isteix una GRAN norma, i es que tots 
nosaltres, els participants, indepen-
dentment de les nostres capacitats o 
possibilitats, hem de gaudir en tot mo-
ment. Durant aquests caps de setmana 
preparem activitats com manualitats, 
teatres, festes sobre alguna temàtica, 
etc. Les persones amb discapacitat 
que participen ens expliquen que a 
vegades se’ls hi fa pesat estar sempre 
en residències o a les seves cases, és 
per això que tots els voluntaris decidim 
poder gaudir amb ells d’un cap de set-
mana, cada cert temps, i així gaudir 
junts d’un oci i temps compartit i inclu-
siu. Com a voluntari, he pogut apren-

dre infinitat de coses. Moltes vegades, 
quan parlo amb amics, em diuen que 
ells es veuen incapaços d’ajudar a 
persones amb discapacitat, que no 
se’ls hi donaria bé, però lo cert és que 
fins que no ho proves, no te n’adones 
de lo reconfortant que acaba sent.

Membre de la junta i voluntari des dels 16 
anys a Fàbrica de Somriures, AISBAND, 
AIS Internacional i AISNADAL

Els respirs són les meves 
petites vacances de 
cada mes. És un cap 
de setmana que passes 
amb amics fent activitats 
com teatre o excursions, 
hi ha per tots els gus-
tos. Jo vaig començar 
als 16 anys a través de 
l’escola i, a mesura que 
veus l’afecte amb el que 
t’acullen els usuaris i els 
voluntaris, comences a 
organitzar-te de manera 
que puguis anar a cada 
sortida. El conviure amb 
persones amb capacitats 
diferents et fa veure la 
vida d’una manera dife-

rent. Pot semblar molt 
tòpic però ells t’ensenyen 
moltíssimes coses i reps 
mostres de gratitud cons-
tants per alguna cosa 
que tu fas més que a 
gust. En el voluntariat 
vaig descobrir la meva 
vocació per tot el tema 
de l’educació social i 
això és el que estudio 
ara. Recomano a tothom 
el que estigui dubtós que 
vingui a algun respir, val 
MOLT la pena (això sí, 
que vingui amb energia, 
que molta falta li farà!).

Sergio Puig

María Navarro 

Oriol Miquel Bellmunt
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https://blogaisayuda.wordpress.com/2015/11/30/que-es-ais-i-que-aconseguim-amb-els-nostres-projectes/
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 
districte Sarrià-Sant Gervasi,
AISBAND, AISNADAL i Fàbrica de 
Somriures 

AJUNTAMENT DE BARCELONA,
IMD, respir per a famílias amb per-
sones amb discapacitat al seu càrrec

AJUNTAMENT DE BARCELONA, 
Foment del voluntariat

ANDILANA, Fàbrica de somriures

BINATICS i Hermanos Hernández 
López, aportació econòmica JO 
CUINO TU PINTES

BORONATIC, adhesius i etiquetes

CIVICLUB, donació en espècies a 
Fàbrica de Somriures

Cristina Oroz, coreografies 
AISBAND

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Àrea 
d’atenció a les persones, 
AISBAND, Fàbrica de Somriures i 
Somnis Compartits

EUROTRONIC, Lourdes Farré i Julio 
Buñuel, magatzem per els llibres 
JO CUINO TU PINTES 

FUNDACIÓ ANTONI SERRA SANTA-
MANS, Somnis Compartits

GENERALITAT DE CATALUNYA 
Benestar Social i Família, foment 
del Pla de Voluntariat d’AIS pel su-
port a persones amb discapacitat

Grupo SIFU, Fàbrica de Somriures 

Juanto Sánchez-Bustamante,
informàtica

LA PIZARRA DE RAIMUNDA, 
aportació de caramels per
AISNADAL

MI APORTACIÓN, Reyes Majos, 
Fàbrica de Somriures

Obra Social “LA CAIXA”,
 Somnis Compartits 

Raquel Herran i Dolors Albós,
correcció i traduccions mensuals al 
català d’AISNEWS 

REAL CLUB TENIS BARCELONA,
cessió d’espai en Mercat de 
Nadal

SLOW STUDIO, enregistrament 
videoclips “Una Mirada de 
l’Àlex”, “Imagine” i “Mensajes 
del agua” 

TECNOGRAPH,  manipulacions 
AISNADAL

WILLSON ART, web i vídeos 
d’assajos

  

TRANSPARÈNCIA
Gràcies a tots els nostres patrocinadors i col·laboradors: voluntaris, empreses privades, ens públics i particu-

lars que amb el seu suport constant ens permeten desenvolupar i fer possible els nostres projectes.
*Els noms apareixen per ordre alfabètic

INGRESSOS

38%  Públiques
24%  Privades
16%  Socis
13%  Vendes 
9%    Activitats

40%   Personal 
21%  Cases i dietes
14%  Transport
9%    Material fungible
8%    Comunicació i Web
4%    Lloguer local
2%    Formació
2%    Altres

DESPESES

TOTAL: 102.192,36

TOTAL: 102.756,90

AGRAÏMENTS
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MEMÒRIA 2015

Gràcies!


