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QUI SOM?  
La Fundació ADIMIR es va constituir a l’any 2018 arran de la transformació de l’Associació 
ADIMIR en Fundació. L’associació ADIMIR va néixer a l’any 2.000 a Montcada i Reixac, per 
iniciativa d’un col·lectiu de pares i mares amb fills i filles amb discapacitat o qualsevol tipus de 
diversitat funcional. La Fundació ADIMIR conserva la filosofia de l’associació que es basa en 
defensar dels drets de les persones amb discapacitat o diversitat funcional, donar resposta a les 
necessitats de les seves famílies, millorar els entorns naturals on es desenvolupen aquestes 

persones, impulsar serveis especialitzats i sensibilitzar el conjunt de la societat sobre la realitat de la discapacitat o 
diversitat funcional .  

Som una entitat doblement recolzada pel Parlament de Catalunya de la Generalitat (Propostes de Resolucions de 
2009 i 2012). Des de 2012, som una entitat privada d’iniciativa social reconeguda pel Departament de Benestar Social 
i Família amb el nº E04800 i formem part de la Cartera dels Serveis Socials del Departament de Benestar Social i 
Família amb dos serveis: S08276, Servei de Suport als serveis socials especialitzats, i S08145, Servei de prevenció 
de les situacions de dependència. Des del 2016 estem inscrits en el  cens d’entitats juvenils, 3342, i des del 2019 som 
Grup d’Interès, 3.022.  

La Fundació ADIMIR està federada amb Ecom des del 2002, amb Dincat des del 2011, amb Suport Associatiu i la 
Federació Catalana de l’Esplai, Fundesplai des del 2016, amb la Coordinadora Catalana de Fundacions des del 2018 
i amb la Federació Catalana d’Autisme des d’aquest any 2019. 

 

LA NOSTRA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS  
La missió de la Fundació ADIMIR és defensar els drets i la dignitat de les persones amb 
discapacitat o diversitat funcional facilitant la seva plena inclusió escolar, laboral i social i 
millorant la seva qualitat de vida, la de les seves famílies i la dels entorns naturals on aquestes 
persones es desenvolupen.  

La nostra visió per aconseguir-ho, és implementar al territori un model d’atenció integral i 
multidisciplinari, especialitzat i de qualitat, innovant i complementant l’itinerari d’atenció existent al territori. 

La inclusió, la diversitat, la dignitat, la igualtat d’oportunitats, la responsabilitat social i la transparència, la cohesió, la 
solidaritat, la sensibilització i el compromís són els valors que seguim i fan que la tasca de la Fundació ADIMIR, sigui 
possible. 

 

EL NOSTRE MODEL  
Des de la Fundació ADIMIR s’ha desenvolupat un model integral i multidisciplinari d’atenció, que 
desenvolupa diferents plans de suport a la discapacitat o diversitat funcional en els que hi participa 
l’usuari amb discapacitat o diversitat funcional i la seva família, sempre que sigui possible dins del 
seu entorn natural. De cada un d’aquests plans es deriva la cartera de Serveis de la que es poden 

beneficiar els nostres usuaris. 

El nostre model d’atenció té les següents característiques:  

• Model Social: Tenim com a finalitat millorar la qualitat de vida del col•lectiu de les persones amb discapacitat 
o diversitat funcional i de les seves famílies. Volem donar resposta a les carències (socials, educatives, 
terapèutiques, etcètera.) detectades en el seu àmbit natural. 

• Model Cooperatiu: Les pròpies famílies beneficiàries del centre són les que realitzen les tasques 
necessàries, junt amb l’equip tècnic del CAID Montcada, per a la gestió de l’entitat. Ideen, desenvolupen, 
concreten i es fan responsables de tots els projectes que es duen a terme. 



                   
                         

1 

 

• Treball en Xarxa: Fomentem la coordinació interna i externa de tots els agents que intervenen en l’atenció 
de la persona amb discapacitat o diversitat funcional i de les seves famílies. D’aquesta manera, mantenim 
un estret contacte amb tots els agents externs al centre que tenen relació amb els nostres usuaris generant 
vincles i xarxes d’actuació que faciliten la consecució de la nostra missió. 

• Model Viu en Contínua Evolució: El nostre model d’atenció pretén estendre’s al llarg de la vida dels nostres 
usuaris. Per aquesta raó, es tracta d’un projecte viu en contínua evolució, que dóna resposta a les noves 
necessitats que es presenten en cada tram d’edat. 

El desenvolupament d’aquest model d’atenció sorgeix com a alternativa als actuals i emfatitza la necessitat de donar 
poder a les persones que formen part del nucli familiar. D’aquesta manera, des d’un plantejament inclusiu, obert i de 
proximitat es busca poder proporcionar suports que garanteixin la inclusió, el desenvolupament vital i la igualtat 
d’oportunitats dins del seu poble, barri, centres educatius, serveis d’oci i de temps lliure o qualsevol espai d’interacció 
amb la població. 

Aquest model fomenta la cohesió social i afavoreix el coneixement de la discapacitat o diversitat funcional intel·lectual 
en els entorns naturals on es desenvolupa el cicle vital de cada persona. 

 

ON ESTEM?  
Les activitats de la Fundació ADIMIR es desenvolupen a través del Centre d’Atenció Integral per a la 
Diversitat Funcional “CAIDF MONTCADA”, ubicat al carrer Crisantems s/n, de Montcada i Reixac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABAST TERRITORIAL 
Des de la posada en marxa del CADIF 
MONTCADA a l’any 2009, treballem com a 
centre de recursos especialitzats en discapacitat 
o diversitat funcional i inclusió consolidant un 
dels nostres principals objectius, proveir 
d’informació, d’assessorament, de recursos i 

serveis especialitzats a les famílies i persones amb discapacitat o diversitat 
funcional sobre el territori, amb un valor de proximitat, principalment de la 
comarca del Vallès Occidental: abastem usuaris de Montcada, Ripollet, 
Cerdanyola i Sta. Coloma.  
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QUÈ FEM?  
La Fundació ADIMIR desenvolupa diferents activitats i serveis centrats en les necessitats 
específiques i individuals de les persones amb discapacitat o diversitat funcional i les seves famílies. 
També, ofereix activitats d’orientació, formació i suport a professionals i altres agents del nostre 
àmbit.  

El CAIDF Montcada desenvolupa diferents plans de suport a la Discapacitat o diversitat funcional i 
Inclusió on participen els usuaris, sempre que sigui possible, dins del seu entorn natural. De cada un d’aquests plans 
es deriva la nostra cartera de serveis: 

 

 

Tenim 119 Usuaris directes , 33 de primer nivell (nens i joves de 3 a 22 anys amb diversitat funcional) i 86 de segon 
nivell (mares, pares i germans de 2 a 61 anys). El 42,5% dels nostres usuaris tenen un grau de discapacitat o diversitat 
funcional entre el 33% i el 65%. 18 dels 33 usuaris directes tenen reconegut un nivell de dependència (2 en la majoria 
dels casos). Gairebé la ½ dels nostres usuaris no tenen nivell de dependència o lo estan tramitant. El diagnòstic més 
freqüent dels nostres usuaris és TEA (50%)  i DI. (27%) . (Trastorn de l’espectre autista i Discapacitat Intel·lectual). 
Dels usuaris amb TEA, la majoria són homes. 

 

» Servei de valoració diagnòstica i orientació  

La finalitat d’aquest servei és facilitar a les famílies i professionals, orientacions, pautes 
d’intervenció, objectius del treball terapèutic i impressions diagnostiques. La valoració diagnòstica 
es realitza per  l’equip tècnic de professionals del CAIDF (psicòlegs, logopeda i fisioterapeuta).  

El servei desenvolupa diverses sessions en les que s’administren proves específiques de cada 
disciplina, amb l’objectiu de mesurar les competències de l’usuari i facilitar una impressió 

diagnòstica . Entre les diferents proves que s’utilitzen, tenim: l’ADI-R i l’ADOS-2 (per autisme), NEPSY-II i WISC-V 
(coeficient intel·lectual), CELF-5 (competències del llenguatge i la comunicació).  
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En funció de la valoració dels resultats, es proposen els objectius a aconseguir i, així mateix, es planifica i  es concreta 
el medi i el temps d’intervenció terapèutica. 

 

» Servei de suport psicoeducatiu i de salut. Intervenció especialitzada  

Aquest servei es basa en la utilització de metodologies específiques, adaptacions tecnològiques i 
materials. L’objectiu es dotar a les usuàries i usuaris del CAID Montcada de les competències i 
habilitats necessàries per facilitar la seva igualtat d’oportunitats en entorns naturals, com l’aula 
ordinària o d’altres situacions de vida quotidiana i social.  

En la intervenció especialitzada utilitzem diferents metodologies amb resultats evidenciats, entre les 
que destaquen: 

Els sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació (SAAC), metodologia TEACCH, logopèdia integrativa 
basada en el mètode PADOVAN, mètode cognitiu conductual, anàlisi funcional de la conducta i estratègies de 
modificació de conductes, psicomotricitat, estimulació basal i teràpia aquàtica basada en el mètode Halliwick. Les 
àrees de treball són: habilitats socials i emocionals, competències comunicatives i del llenguatge, autonomia, 
estimulació cognitiva, teoria de la ment. Alguns dels recursos per a treballar aquestes àrees són dissenyats i elaborats 
pel propi equip de professionals, per exemple, llibretes i panells de la comunicació, horaris d’anticipació, materials 
tangibles per a treballar les competències acadèmiques, material didàctic adaptat (fitxes, Power Points, etc.).  

Aquesta intervenció es dissenya a partir de les característiques individuals de cada persona i s’adapta a les seves 
necessitats. Cadascun d’aquests nens, nenes i joves, compta amb terapeutes, coordinadors d’intervenció i amb un 
programa individualitzat, fet a mida, on s’especifiquen els diferents objectius a assolir. Aquests objectius es revisen 
de manera periòdica consensuats amb la família, l’equip de professionals de la Fundació ADIMIR i altres agents 
implicats, com els professionals de l’escola o d’altres àmbits. 

  
 

» Servei de Suport en l’educació  

Des de la Fundació ADIMIR, es promou la participació a l’escola ordinària de les persones amb 
discapacitat o diversitat funcional intel·lectual com a eina d’inclusió social on els nens, nenes i 
joves, amb i sense discapacitat o diversitat funcional o dificultats, aprenen junts amb els suports 
necessaris. La diversitat de les aules, reflex de la societat, afavoreix la socialització i la convivència 
de tots els companys i companyes que ha de perdurar al llarg de la vida. 

Per afavorir aquest model educatiu i social, desenvolupem una atenció personalitzada i 
especialitzada amb cada usuària/usuari del CAIDF MONTCADA en edat escolar dotant-lo del material adaptat pel 
desenvolupament de cada assignatura curricular. 

El CAIDF MONTCADA, com a centre de recursos per la discapacitat o diversitat funcional i inclusió al territori, elabora 
material adaptat que proporcionem als diferents centres i professionals educatius. Aquest any 2019, 33 nens i nenes 
amb discapacitat o diversitat funcional reben suport als seus centres educatius.La Fundació ADIMIR ofereix 
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assessorament , orientació, material i formació, a les escoles especials i ordinàries on estan escolaritzats els nostres 
usuaris. 

» Servei de Suport a les famílies  

La Fundació ADIMIR té posat en marxa el Pla de Suport a les Famílies des de l’any 2009. Aquest 
Pla té un format de Servei amb la finalitat d’acompanyar a les famílies amb persones amb 
discapacitat o diversitat funcional, formar-les i informar-les, i millorar el seu benestar familiar i social. 
Es tracta de dotar-les d’eines, coneixements i recursos per encoratjar-les de forma positiva a la 
criança dels seus fills i filles i potenciar-les la confiança en les capacitats de la pròpia família. 

Fruit de la feina amb totes les famílies que hem atès, ADIMIR disposa de l’experiència necessària per donar resposta 
a les diferents necessitats socials, educatives i laborals que es presenten al llarg de la vida, amb capacitat per avaluar 
i dissenyar les intervencions i els suports adients a cada persona i a cada família. 

El programa de suport a les famílies contempla els següent objectius: 

• Acompanyar a les famílies al llarg de tot el cicle vital de la persona amb discapacitat o diversitat funcional.  
• Orientar i assessorar sobre el recursos i agents especialitzats al territori o a nivell nacional.  
• Informar i formar sobre subvencions, beques i ajuts econòmics, reconeixement del grau de discapacitat o 

diversitat funcional i de la situació de dependència, pensions no contributives, prestació econòmica per fill amb 
discapacitat o diversitat funcional i d’altres. 

• Suport al llarg de les diferents etapes de l’itinerari educatiu i/o formatiu  del fill/filla. 
• Donar suport suport i atenció psicològica a la família en el centre i/o en el propi domicili d’acord amb les seves 

necessitats. 
• Promocionar l’associacionisme de les famílies en els seus entorns naturals. 
• Coordinar les actuacions de les famílies ateses amb els diferents Plans de Suport del CAID Montcada. 

Atenem de manera universal a totes les famílies que es posen en contacte amb nosaltres, rebem una mitjana de 7 
consultes noves al mes, a través dels diferents mitjans, telefònic, presencial, correu electrònic. També de manera 
constant atenem a les famílies vinculades a la nostra entitat que són usuaris dels diferents serveis.  

Les nostres famílies són de 10 països d’origen diferents: Espanya, Equador, Pakistan, Perú, Colòmbia, Uruguai, Xina, 
Romania, Senegal i Portugal. 17% de les famílies ateses en el CAIDF Montcada són BECADES. El 36% de les famílies 
són migrats. El 40% del les nostres famílies són nombroses de categoria general i el 12% de les famílies són 
monoparentals, (en tots aquets casos la família l’encapçala la mare). 

 

» Servei de Suport en la transició a la vida adulta  

La transició a la vida adulta, que comença a l’adolescència, és una etapa transcendental de transformació 
per a les persones amb discapacitat o diversitat funcional. Allò que aprenguin i visquin en aquesta etapa és 
determinant pel desenvolupament de la seva autonomia en el futur i afecta decisivament en el seu grau d’inclusió 
social.  

La Fundació ADIMIR impulsa el projecte CAID Montcada PLUS. Aquest projecte té com a objectiu dissenyar un centre 
d’Atenció Integral per adults que abastarà àrees com la inserció laboral, la formació al llarg de tota la vida, la vida 
independent etc. Els nois i noies que hi participin disposaran d’un programa individual dissenyat pels educadors en 
funció de les seves necessitats i capacitats.  
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Actualment, el programa de transició a la vida adulta compta amb programa 5 nois d’edats compreses entre els 14 i 
22 anys. 

 

» Activitats d’oci  

La Fundació ADIMIR promou l’oci lliure per a tots. Disposar d’espais o moments on gaudir amb 
tranquil·litat és sinònim de qualitat de vida. Des de la Fundació ADIMIR, organitzem activitats d’oci 
i de lleure inclusiu adaptades a les seves necessitats.  

En el cas dels infants, oferim un esplai de cap de setmana inclusiu. Les activitats es realitzen en 
entorns del municipi, per tal d’afavorir la inclusió real. Durant el 2019, 15 nens i nenes amb edats des dels 4 als 9 
anys van participar a l’esplai de cap de setmana, amb el suport de monitors formats per la Fundació.  

En el cas dels adolescents, oferim l’Esplai jove inclusiu, de cap de setmana, on procurem que facin activitats pròpies 
dels joves, com anar al cinema, a comprar o a fer un mos. Enguany, han participat 3 adolescents amb edats 
compreses entre 16 i 22 anys. Aquests 2 esplais pretenen ser un espai inclusiu del lleure per a persones amb o sense 
discapacitat o diversitat funcional, formant i especialitzant als monitors, per a que puguin donar una resposta inclusiva 
als seus participants.  

En relació a les famílies, es fan grups de familiars, espais on els familiars també poden relaxar-se, explicant-se 
experiències viscudes, formacions a les que han assistit o, simplement, com els ha anat el dia. SE solen organitzar 
una trobada de famílies i unes colònies de famílies de la fundació.  

 

» Sensibilització Projecte Entén la teva ciutat amb pictogrames 

L’Objectiu d’aquest projecte és fer la nostra ciutat un referent de 
l’accessibilitat comunicativa, de la inclusió social, de la igualtat 
d’oportunitats, per a totes les persones que no tenen llenguatge 
adquirit ja sigui per una discapacitat o diversitat funcional intel·lectual, 
per malaltia mental, o fins i tot estem facilitant l’accés a la informació 
a totes les persones immigrants que no dominin les llengües oficials 

de Catalunya. 
I com ho fem?, doncs senyalitzant amb pictogrames els principals edificis i serveis de 
cada lloc a una altura accessible a una persona en cadira de rodes. 
Concretament: Ajuntament, oficines, equipaments municipals, Centres de Salut, 
Centres Cívics, biblioteques, comissaria Policia, Mossos d’Esquadra, centres 
esportius, col·legis, camps de futbol, centres comercials, tendes, establiments 
hostaleria… 

Hem convidat a tots aquests establiments al fet que s’uneixin al nostre projecte de fer la ciutat de Montcada i Reixac, 
un entorn més acollidor i accessible per a totes les persones del municipi, i amb major èmfasi per a les persones amb 
discapacitat o diversitat funcional, sense oblidar a col·lectius immigrants que no saben llegir ja que els pictogrames 
que proposem NO PORTEN LLETRES i per tant podem afirmar que EL LLENGUATGE DELS PICTOGRAMES ÉS 
UNIVERSAL. 
 

EN 2019 HEM REBUT SUBVENCIONS DE:  
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. DTASF en convocatòries 
COSPE i IRPF. Ajuntament de Montcada i Reixac. Diputació de Barcelona. TE 
Connectivity. Montcada i Reixac. Fundació Obra Social La Caixa. Comerços de 
Montcada i Reixac. Quality Studio. Montcada i Reixac. Valentine SL. Montcada i 
Reixac. Plataforma DONO. Software. Plataforma Google Drive for ONG’s. 

 

TENIM CONVENIS AMB: 
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Universitat de Barcelona. Pràcticums del Màster en Psicopedagogia, Grau 
Psicologia, TFG Farmacologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Pràcticum del 
Màster Dansa teràpia I Moviment. Universitat Nacional de Educación a Distancia. 
UNED. Pràcticum Grau Psicologia.  Universitat Oberta de Catalunya. UOC. Pràcticum 
Grau Psicologia. INS La Ferreria. Montcada i Reixac. Pràctiques Sistemes 

Microinformàtics i Xarxes. INS Montserrat Miró i Vilà. Montcada i Reixac. Servei Comunitari. Servei d’Ocupació 
de Catalunya. Pràctiques de Muntatge i Reparació de Sistemes Microinformàtics. Creu Roja comarcal 
Cerdanyola-Ripollet-Montcada i Reixac. Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. DGAIA. Punt 
de Trobada de famílies amb filles/fills amb discapacitat o diversitat funcional. Servei de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Barcelona. Montcada Inclou. Departament de Justícia. Mesures Alternatives. GEAFE. Montcada 
AQUA, Montcada i Reixac. AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC. Projecte LINK (Teràpia amb gossos), Taula 
de la Discapacitat o diversitat funcional. 

 

EN 2019 ELS NOSTRES PROVEÏDORS HAN ESTAT: 
ABACUS. Material. SEPRA. Prevenció de Riscos Laborals. BUSQUET ECONOMISTES 
AUDITORS. Serveis jurídic, comptable, fiscal i laboral. Protecció de Dades. OFIMAN SCCL.. 
Fotocopiadora. SERVEI ESTACIÓ. SOCIAL PARTNERS SL. Assegurances. APPLE SL. 
TECNOGRÀFIC. Montcada i Reixac. MRW. Missatgeria. 

 

RECURSOS HUMANS EN 2019: 
PATRONAT. CAIDF Montcada. 1 DIRECTOR. CAIDF Montcada. 1 GERENT. CAIDF Montcada. 4 
PSICÒLEGS. CAIDF Montcada. 1 LOGOPEDA. CAIDF Montcada. 2 FISIOTERAPÉUTES. CAIDF 
Montcada. 2 MONITORS DE SUPORT. CAIDF Montcada. 1 ADMINISTRATIVA. CAIDF Montcada.  
16 VOLUNTARIS/ES. CAIDF Montcada. 

 

VOUNTARIS: 
    3 MEMBRES DEL PATRONAT.(Titulats Universitaris).  2  ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE 

GRAU MIG I SUPERIOR DIRECTOR. Manteniment d’equips informàtics i programació. 3 
ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG I SUPERIOR DIRECTOR. Donar suport en 
les intervencions terapèutiques i en activitats de lleure. 2 TITULATS UNIVERSITARIS. Donar 

suport en les intervencions terapèutiques i en activitats de lleure. 1 TITULAT INFORMÀTIC. 
Director del manteniment d’equips informàtics i programació. 3 PERSONES DEIVADES DEL 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA. MESURES ALTERNATIVES. Manteniment, condicionament i neteja del centre. 2 
VOLUNTARIS DE LA CAIXA. TITULATS UNIVERSITARIS. Activitats de lleure. 

 

CAIDF MONTCADA: 
El CAIDF Montcada és un Centre d’Atenció Integral per a la Diversitat Funcional, que porta a terme 
la Fundació ADIMIR des de 2009. 
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ADIMIR EN XIFRES: 
» Usuaris : 119 usuaris directes , 33 de primer nivell (nens i joves de 3 a 22 anys   amb 
diversitat funcional) i 86 de segon nivell (mares, pares i germans de 2 a 61 anys). Dels usuaris 
directes de PN, la franja d’edat més nombrosa és de 5 a 9 anys. 42,5% dels nostres usuaris 
tenen un grau de discapacitat o diversitat funcional entre el 33% i el 65%. 18 dels 33 
usuaris directes tenen reconegut un nivell de dependència (2 majoritàriament). Gairebé la ½ 

dels nostres usuaris no tenen nivell de dependència o lo estan tramitant. Les discapacitat o diversitat funcionals 
més freqüents entre els nostres usuaris són TEA i discapacitat o diversitat funcional intel·lectual DI. El diagnòstic 
més freqüent dels nostres usuaris és TEA (50%)  i TEL. (15%) . (Trastorn de l’espectre autista i Trastorn específic 
del llenguatge). Dels usuaris amb TEL i TEA, la majoria són homes. El 21,2% dels usuaris tenen Epilèpsia.  El 77% 
de la Etiología de la discapacitat o diversitat funcional dels nostres usuaris és prenatal. El 42% dels usuaris fan 
tractament farmacològic. Els medicaments més freqüents són els antipsicòtics. L’usuari que més anys porta atès 
al CAIDF Montcada , porta 8 anys. En el darrer any el nombre d’usuaris s’ha incrementar en 12. 

 

» Famílies: El 40% del les nostres famílies són nombroses de categoria general. El 12% de les famílies són 
monoparentals, i en tots els casos la família l’encapçala la mare. El 50% del nostres usuaris tenen 1 germà o 
germana. Al CAID Montcada hi ha 33 germans d’usuaris amb diversitat funcional. Al CAIDF Montcada tenim persones 
de 10 països d’origen diferents: Espanya, Equador, Pakistan, Perú, Colòmbia, Uruguai, Xina, Romania, Senegal i 
Portugal. El 36% dels usuaris directes són migrats. 17% de les famílies ateses en el CAIDF Montcada són BECADES. 
El 21% de les famílies reben ajuts de Serveis Socials. El 70% dels nostres usuaris han sol·licitat la beca MEC de 
NEE. (Beca del Ministeri d’educació per a l’alumnat amb necessitats educatives especials). La majoria dels nostres 
pares i mares tenen estudis de primària i secundaria i són assalariats per compte aliè. Tenim 10 pares i mares 
a l’atur. La majoria de les nostres famílies tenen una renda inferior a 18.000€ a l’any. La satisfacció dels nostres 
usuaris amb els serveis prestats al CAIDF Montcada és de 4,8 punts sobre 5. 

 

» Professionals: Gènere dels professionals: 4 dones i 3 homes. (discriminació positiva). El Servei Terapèutic que 
més hores d’atenció realitza d’atenció directa a les usuàries / als usuaris és el de PSICOLOGÍA (44,2%), amb 1.496 
hores a l’any. Al CAIDF Montcada es fan 77 hores  setmanals d’atenció terapèutica directa. 3.388h a l’any. Tenim 
7 professionals en plantilla contractats 150h a la setmana. Els professionals fan 77h setmanals d’atenció directa i 
73h set d’atenció indirecta. El 57% dels treballadors retribuïts tenen un contracte eventual, però es fan més hores 
amb els contractes indefinits. La Fundació Adimir contracta treballadors amb situacions especials per al foment de 
l’ocupació: 4 dones, 1 persona amb discapacitat o diversitat funcional i 1 jove. 

 

» Patronat: El Patronat està format per 2 dones i 1 home. L’Equip Directiu és paritari. 

 

» Voluntaris: Gènere dels voluntaris: 9 dones i 7 homes. (discriminació positiva). Les titulacions majoritàries dels 
voluntaris són Universitària i Cicles Formatius. La tasca que fan la major part dels voluntaris és donar suport en 
les intervencions terapèutiques i en activitats de lleure. Els voluntaris dediquen 69h setmanals, 30h de les quals, 
es dediquen a ajudar en la gestió del centre. 

 

» Pressupost: 155.585,23 €. El 57,2% del pressupost prové de subvencions públiques. El 62,4% de les despeses 
són de personal. 
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PRESSUPOST 2019 .  

 

INGRESSOS   DESPESES 

     
APORTACIONS USUARIS PER PRESTACIÓ DE 
SERVEIS 

41.238,00 €  DESPESES DE PERSONAL 97.045,51 € 

SUBVENCIÓ IRPF 2019 49.482,23 €  EQUIPAMENT 14.336,00 € 

SUBVENCIÓ COSPE 2019 CM 20.000,00 €  PROVISIÓ DE FONS 12.000,00 € 

SUBVENCIÓ COSPE 2019 TI 11.000,00 €  CONSULTORÍA SERVEIS FISCAL, COMPTABLE I 
LABORAL 11.821,90 € 

SUBVENCIÓ FUNDACIÓ OBRA SOCIAL LA CAIXA 
10.000,00 €  MATERIAL CAID MONTCADA 8.303,68 € 

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE MONTCADA I 
REIXAC 

8.500,00 €  IMPOSTOS MODEL 111 4.500,00 € 

DONACIONS PARTICULARS A LA FUNDACIÓ 
6.690,00 €  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I 

PROTECCIÓ DE DADES 2.172,26 € 

SUBVENCIÓ CAIXABANK PROJ PROXIMITAT 
4.500,00 €  RENTING IMPRESSORA 1.760,00 € 

APORTACIÓ PRIVADA TE CONNECTIVITY 
SPAIN, S.L.U. 

3.000,00 €  ASSEGURANCES 1.495,88 € 

RECAPTACIÓ A LES FIRES I BINGO 1.070,00 €  COMISSIONS BANCÀRIES I MISSATGERÍA 1.200,00 € 

INGRESSOS PER MATERIAL DIDÀCTIC: 
LLIBRETES DOSSIERS 

105,00 €  QUOTES FEDERACIONS (Dincat / 
Ecom/Fundesplai/Autisme) 950,00 € 

     

TOTAL INGRESSOS 155.585,23 €  TOTAL  DESPESES  155.585,23 € 

 

GRÀFICS DE LA FUNDACIÓ ADIMIR 2019  
USUARIS:  

https://www.flipsnack.com/7B88675BDC9/tablas-y-gr-ficos-usuarios-del-caidf-montcada-2019-f715glq5t.html 

FAMÍLIES:  

https://www.flipsnack.com/7B88675BDC9/tablas-y-gr-ficos-familias-del-caidf-montcada-2019.html 

PROFESSIONALS, ÒRGANS DE GOVERN, VOLUNTARIS I PRESSUPOST:  

https://www.flipsnack.com/7B88675BDC9/tablas-y-gr-ficos-profesionales-ed-y-voluntarios-del-caidf-m.html 

 

 


