
Associació de lleure per a persones 
amb discapacitat intel·lectual 

 
   COM  PUC COL·LABORAR? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oratge.associacio@gmail.com 
Telf: 645705189 de Dll a Dv de 8h-13h i de 16h-20h 

        www.facebook.com/oratge.associacio 
Blogs.xarxanet.org/oratge 

 
 

Com a voluntari/a 

Hi ha molta feina per fer, segur que en 

trobem una que s’adapti a tu. 

Fes-te soci/a 

Tria la quota amb la que vols col·laborar i 

ajuda’ns a seguir tirant endavant els nostres 

projectes.  

Fes un donatiu 

El nostre número de compte és el   

1491 0001 22 2023145721 

 



 
 

QUÈ FEM? 

- Gestió dels caps de setmana, vacances i suport de matí de 4 dels 

serveis residencials de la Fundació ASPASIM per a persones amb 

discapacitat intel·lectual  www.aspasim.es.  

- Gestió del Camp de Treball de la SGJ “Trencant Barreres”.  

- Gestió del  casal d’estiu d’ASPASIM. 

- Servei d’assessorament a famílies i entitats per al lleure inclusiu. 

- Servei d’acompanyament, cangurs i respirs per a famílies. 

- Gestió de ” l’Esplai Al Vent” per a nens i nenes amb necessitats 

educatives especials. 

- Gestió de dos dels projectes anomenats “Temps per Tu” dins 

el Programa “Temps i Qualitat de Vida” de l’Ajuntament de 

Barcelona, per a l’autogestió del lleure de joves i adults amb 

discapacitat intel·lectual. 

- Monitors/es de suport  de menjador, patis i casals d’estiu  per a la 

inclusió social i educativa de tots els infants. 

- Tallers de sensibilització vers la discapacitat en escoles i altres 

contextos educatius. 

- Convenis de pràctiques amb diferents universitats i centres 

educatius. 

 

 

QUI SOM? 

Oratge és una associació sense ànim de lucre que forma part de la 

Federació DINCAT i que té la finalitat de donar resposta a les 

necessitats socioeducatives, d’oci i temps lliure de les persones 

amb discapacitat intel·lectual. Actualment comptem amb un equip 

humà de més de 30 persones entre voluntàries i treballadores. 

Cada una d’elles s’esforça en posar els suports que necessita 

cadascuna de les persones amb les que treballem per tal que 

puguin assolir la màxima autonomia possible en un entorn de salut 

i seguretat. 

I tot això, perquè estem convençudes que tots/es les membres de 

la nostra societat, independentment del nostre nivell cognitiu o 

necessitat de suport, hem de tenir la oportunitat de gaudir d’una 

qualitat de vida dins la comunitat, que com a ciutadans i 

ciutadanes de dret ens pertoca. 

 

 

 

 

 

 

 


