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VIOLÈNCIA MASCLISTA
La presidenta de l’Esplai per 
a la Dona, Maria Ventura, 
llegeix el manifest del 25-N
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SOLIDARITAT
Càritas posa en marxa la 

campanya especial de recollida 

d’aliments per Nadal
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L’Associació de Discapacitats de 
Montcada i Reixac (Adimir) ha 
posat en marxa aquest curs un 
projecte pioner a Catalunya que 
consisteix a integrar infants amb 
necessitats educatives especials mit-
jançant diverses formes artístiques 
com la pintura, el ball i el circ. El 
programa té un nom molt significa-
tiu, ‘IntegrARTE’, i pretén apren-
dre a conviure junts utilitzant di-
ferents expressions artístiques per 
comunicar-se i relacionar-se. “Es 
tracta de compartir experiències 
avui per viure junts demà”, expli-
ca la secretària d’Adimir, Carolina 
Ibáñez, qui considera vital fomen-
tar la integració des de la infantesa 
perquè quan els nens siguin adults 
“disposin d’una xarxa social que 
els permeti portar una vida nor-
malitzada a banda del seu en-
torn familiar”. 

El projecte s’emmarca en el progra-
ma Respir, una iniciativa del De-
partament de Benestar i Família de 
la Generalitat que compta amb una 
subvenció de la Fundació Catalu-
nya Caixa i s’adreça a famílies amb 
persones discapacitades perquè pu-
guin gaudir d’unes ‘vacances’ en la 

tasca de cuidadors. Però Adimir li 
ha donat la volta al concepte, “per-
què nosaltres respirem quan els 
nostres fills respiren –comenta 
Ana Ballesta, portaveu de l’entitat– 
i preferim que, per exemple, pu-
guin fer activitats extraescolars al 
seu col·legi en comptes de deixar-
los uns dies de colònies mentre 
nosaltres descansem”.

Les activitats. Gràcies al projecte 
IntegrARTE, Adimir ha organit-
zat diverses activitats extraescolars 
en què conviuen nens amb i sense 
discapacitat. Així, a l’escola Reixac 
es fan un taller de circ a càrrec de 
l’Ateneu 9 Barris i un curs de pintu-
ra dirigit per l’Escola d’Art La Taca 
i, al col·legi Elvira Cuyàs, tots els di-
jous hi ha classes de ball impartides 
pel Gimnàs Jym’s. L’entitat també 
fa un taller d’habilitats socials al seu 
local, situat a Terra Nostra, en què 
els infants d’Adimir comparteixen 
amb altres nens del seu entorn un 
espai “on aprenen a jugar i treba-
llar plegats”. El projecte es com-
plementa amb les activitats que els 
usuaris d’Adimir fan al cau de l’AE 
El Turó i l’esplai Sesa els dissabtes 
a la tarda, on els petits són un més 
als jocs i sortides que proposen els 
monitors. I, perquè tot el programa 
sigui un èxit, és fonamental la tasca 
dels vetlladors, que acompanyen 
els infants discapacitats més petits 
perquè puguin seguir el desenvo-
lupament de les activitats. “Sense 
ells, res d’això seria possible”, ha 
remarcat Ibáñez.

‘INTEGRARTE’

Sílvia Alquézar | Montcada

Compartir avui per viure junts demà
L’associació Adimir engega un projecte pioner a Catalunya que consisteix a integrar persones discapacitades a través de l’art

El professor de l’Escola de Circ 9 Barris, Álvaro Guerrero, ajuda un nen acompanyat per la seva vetlladora a fer un exercici al taller de l’escola Reixac

‘IntegrARTE’ compta 
amb una subvenció 
de Catalunya Caixa a 
través del programa 
Respir de la Generalitat
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L’associació Adimir ha organitzat un 

acte el 21 de desembre per difon-

dre el seu projecte entre la població. 

Hi ha prevista l’assistència de les 

entitats que s’han implicat en la ini-

ciativa, així com representants dels 

departaments d’Ensenyament i Be-

nestar Social de la Generalitat i de 

la Fundació Catalunya Caixa. Adimir 

també aprofitarà l’esdeveniment per 

donar a conèixer el Centre d’Atenció 

Integral per a Discapacitats. 

La part més emotiva de l’acte anirà 

a càrrec d’un grup d’infants de l’as-

sociació que interpretarà, juntament 

amb amics i familiars, la cançó de 

Dani Martín Mi lamento, amb una 

lletra adaptada per a l’ocasió. També 

es podrà veure a l’entrada de l’Audi-

tori una exposició de treballs fets per 

membres d’Adimir.

Reportatge. Un altre dels plats forts 

de la jornada serà la presentació 

d’un àudiovisual sobre el projecte 

IntegrARTE a càrrec de Montcada 

Comunicació. El vídeo, de 20 minuts 

de durada, mostra la normalització 

en les relacions entre infants amb i 

sense discapacitat a través de totes 

les activitats que s’inclouen en el 

programa. El reportatge recull els 

testimonis de les persones que llui-

tar per trencar barreres i aposten per 

la igualat d’oportunitats | SA 

L’entitat presentarà el projecte a la ciutat en un acte el dia 21 a l’Auditori
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