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Sant Feliu de Llobregat a, 27 de de febrer de 2020 

 
 

MEMORIA 2019 

 
Actualment, aquest projecte disposa de programes amb diferents hospitals, 
escoles d’educació especial i centres ocupacionals,  a Barcelona, Maresme i el 
Baix Llobregat. Entre les nostres col·laboracions destaquen, per exemple, el 
Hospital de Vall d´Hebron, Bellvitge, Germans Trias i Pujol i el Hospital Sant 
Joan de Déu.  
 
Les activitats d’aquesta temporada 2019-2020 amb l’Escola AFA han sigut:  
 

• HOSPITAL VALL D´HEBRON – 1 dia a la setmana 
• Boccia 
• Pacients de Rehabilitació i Medicina física  
• 51 usuaris a l’any 

 
• HOSPITAL DE BELLVITGE – 1 dia a la setmana 

• Activitats Poliesportives 
• Pacients de l’àrea de Rehabilitació 
• 12 usuaris a l’any 

 
• HOSPITAL SANT JOAN DE DEU – 2 dies a la setmana 

• Activitats poliesportives 
• Nens/es de l’àrea de Rehabilitació 

• 49 usuaris a l’any 
 

• ESCOLA TRAMUNTANA – 1 dia a la setmana 
• Activitats poliesportives 
• Nens/es amb discapacitat intel·lectual 
• 48 usuaris a l’any 

 
• ESCOLA AFA BÀSQUET CADIRA DE RODES – 2 dies a la setmana 

• Bàsquet en cadira de rodes 
• Persones amb discapacitat física 
• 18 usuaris a l’any 
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• ESCOLA AFA PADEL – 1 dia a la setmana 
• Pàdel adaptat 
• Nens/es amb discapacitat física i intel·lectual 
• 9 usuaris a l’any 

 
• ESCOLA VIROLAI – 1 dia a la setmana 

• Activitats poliesportives 
• Nens/es amb discapacitat intel·lectual 
• 38 usuaris a l’any 

 
• ESCOLA TORRE DE LA MIRANDA – 1 dia a la setmana 

• Activitats poliesportives 
• Nens/es amb discapacitat intel·lectual 
• 17 usuaris al any 

 
• ESCOLA AFA PACO SEDANO – 1 dia a la setmana 

• Futbol Sala 
• Nens/es amb discapacitat intel·lectual 
• 14 usuaris a l’any 

 
• HOSPITAL VALL HEBRON – 1 dia a la setmana 

• Activitats poliesportives 
• Nens/es amb discapacitat física 
• 11 usuaris a l’any 

 
• ESCOLA MARQUET MOLINS – 1 dia a la setmana 

• Activitats poliesportives 
• Nens/es amb discapacitat intel·lectual 
• 37 usuaris a l’any 
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Durant l’any 2019 hem realitzat 30 “Jornades de Sensibilització i Inclusió” a les 
Escoles de Cornellà, Cardedeu, Vilassar de Dalt, Badalona, Barcelona i St. 
Julià de Vilatorta, fent una xerrada tècnica i una pràctica esportiva amb nens/es 
de 5e y 6e de primària per que visquin en primera persona la superació i la 
dificultat de viure a les seves pròpies carns el practicar un esport adaptat. Hem 
donat a conèixer aquestes Jornades a un total de 1.576 alumnes. Hem  fet 
díptics per als Hospitals, així com dossiers per a les diferents empreses. També 
hem fet una Jornada de Sensibilització amb la nostra Escola AFA Paco Sedano 
amb l’equip de Futbol Sala del FC Barcelona. 
 
Hem fet una sortida a la neu, concretament a La Molina conjuntament amb 
l’Hospital St. Joan de Deu, amb els nostres nens/es i les seves famílies per fer 
una jornada conjunta. També hem incorporat una Jornada de Padle Surf a 
Barcelona amb els mateixos nens/es de l’Hospital St Joan de Deu. 
 
També hem organitzat un Torneig de Bàsquet per als usuaris amb Discapacitat 
Intel·lectual, reunint a 3 Associacions per que juguin a Bàsquet un total de 267 
nens/es a St. Feliu de Llobregat, dins de la Setmana de la Discapacitat.  
 
L’Escola AFA de bàsquet en cadira de rodes participa en la Lliga Catalana. La 
temporada va quedar Sub campió de la Lliga Catalana. 
 
 
Cordialment 
 
 
 
Montse Gràcia 
Presidenta 


