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El director de l'Àrea de Negoci de "La Caixa" al Vallès Occidental - Sabadell,
Modesto Custodio, i l'alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, durant la signatura de
l'acord

L’Obra Social "la Caixa” destina 16.000 euros a un projecte de
suport a les persones amb discapacitat de Castellar del Vallès

Dimecres 8 de setembre de 2010

L’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, i el Director de l’Àrea de Negoci
de “la Caixa” al Vallès Occidental – Sabadell, Modesto Custodio, han signat avui un
acord de col·laboració segons el qual l’Obra Social “la Caixa” donarà suport a un
projecte adreçat a les persones amb discapacitat del municipi i a les seves famílies.
En concret, l’entitat ha fet una aportació de 16.000 euros a aquesta iniciativa, que du
per nom T’oferim suport, i que ha estat impulsada per la Regidoria de Benestar
Social.

El projecte consta de dos eixos d’actuació principals. Així, inclou activitats
relacionals i de lleure organitzades per les sis entitats del municipi adreçades a
diferents col·lectius i que tenen la seva seu social al Punt d’Atenció a Persones amb
Discapacitat de la Pl. Major. Aquestes entitats són ADIPS, Espirall, Dismòbil,
Suport Castellar, AVAN i Associació Catalana d’Afectats per la Fibromiàlgia.

L’altra eix d’actuació del projecte són els serveis de suport a les famílies amb
persones amb discapacitat. L’objectiu és que aquestes disposin de recursos per
comptar amb més temps per cuidar-se així com d’espais de suport psicològic i ajuda
mútua davant situacions de dificultat.

Entre les activitats específiques que s’emmarquen dins el projecte, destaca el cicle
Nosaltres també sortim amb una proposta de sortides de cap de setmana que
portaran a terme les entitats de discapacitats  amb el doble objectiu de potenciar el
lleure de les persones amb disapacitat i oferir un temps de “respir” als seus
familiars.

Una altra proposta inclosa en el projecte és el taller Habilitats per a la vida
independent, adreçat a nois i noies adults per tal de formar-los en les capacitats
necessàries a l’hora de dur una vida independent. Aquesta activitat es farà durant
tres mesos, els dissabtes al matí, en sessions de tres hores.

El projecte també promourà un Servei de suport piscològic per a les famílies
d’afectats, que es concretarà en unes hores d’atenció personalitzada i en la proposta
d’un grup d’ajuda mútua al Punt d’Atenció a Persones amb Discapacitat, amb
l’objectiu d’assessorar els pares i mares en situació de dificultat i/o desbordament.
El servei també s’oferirà a les persones discapacitades.
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A la propera reunió de la Comissió de discapacitats, formada per l’Ajuntament i les
entitats de discapacitat del municipi, es concretaran les accions i la temporalitat.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

