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MANUAL D’ACOLLIDA DEL VOLUNTARIAT 

____________________________________________________________________ 

 

L’ORGANITZACIÓ AREMI. LA IDENTITAT DE L’ORGANITZACIÓ 

Missió i valors 

Model Organitzatiu 

 

 

AREMI té dues entitats diferenciades. Dues persones jurídiques: l’Associació AREMI i la 

Fundació Privada AREMI. Ambdues tenen objectius diferents però treballen compartint 

la mateixa línia d’actuació, l’atenció específica a les persones amb Paràlisi Cerebral i 

altres discapacitats similars de les Comarques de Ponent. 

 

 

L’ASSOCIACIÓ AREMI 

L’Associació AREMI va nàixer l’any 1976 com a iniciativa d’un grup de famílies 

preocupades per donar resposta a les necessitats d’escolarització dels seus fills i filles 

amb paràlisi cerebral i altres discapacitats similars, donada la mancança de centres i 

recursos especialitzats a Lleida i comarques. 

L’entitat va posar en funcionament el Centre d’Educació Especial AREMI el mes 

d’octubre de 1977, per primer cop set infants van començar a rebre atenció educativa i 

rehabilitadora específica. 

L’Associació AREMI és una entitat sense ànim de lucre , va ser declarada d’utilitat 

pública el 2 d’octubre del 1981. 

La finalitat de l’Associació és la protecció i l’atenció a les persones amb discapacitat 

severa o pluridiscapacitat, des del seu naixement i al llarg de tot el seu cicle vital. 

Els objectius de l’entitat són procurar l’educació de les persones amb discapacitat 

severa així com la seva rehabilitació i perfeccionament a nivell mèdic-sanitari, 

instructiu-educacional, laboral i social també el foment i la pràctica de les activitats 

físic-esportives, lúdiques i recreatives. En general qualsevol activitat que pugui millorar 

la qualitat de vida de els persones amb discapacitat així com la seva integració i 

inclusió social. 
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Actualment AREMI disposa dels següents serveis: 

- Centre d’Educació Especial 

- Centre Ocupacional 

- Residència 

- Centre per a l’autonomia personal “SIRIUS-AREMI” 

- BAPS 

- Serveis generals: mèdic-rehabilitador, orientació i assessorament social, 

administració, Comunicació 

 

 

Centre d’Educació Especial Aremi 

És un centre escolar concertat amb la Generalitat de Catalunya, duu a terme un 

projecte educatiu basat en l’educació per a la diversitat, d’acord amb les orientacions i 

els criteris d’actuació del Departament d’Educació que es fonamenten en els principis 

de normalització i sectorització dels serveis, de integració escolar i de personalització 

de la resposta educativa. Aquests principis estan plantejats en el Decret 299/1997 de 

25 de novembre , sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives 

especials. 

 

Centre Ocupacional Aremi 

El Centre Ocupacional és un servei i establiment de serveis socials, destinat a persones 

amb Paràlisi Cerebral i discapacitats similars en edat laboral, i que no tinguin capacitat 

de treball suficient per a obtenir una ocupació en un Centre Especial de Treball (CET). 

L’objectiu és el de facilitar a les persones amb gran dependència, mitjanant una 

atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional 

pertinents a fi que puguin assolir la seva plena integració social. 

 

Residència 

És un servei i establiment de serveis socials que depèn de l’Associació AREMI i està 

inscrita en el Registre corresponent. Té com a objectiu facilitar als residents amb 

Paràlisi Cerebral o qualsevol altra discapacitat similar, una atenció global i d’assistència 

integral. 

AREMI Residència 2 està destinada a aquelles persones amb discapacitat severa que 

necessiten de forma permanent o temporal un gran suport assistencial per a les 

activitats bàsiques de la vida diària. 
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Aquest servei inclou també l’atenció diürna, tant en l’aspecte de l’ajustament personal 

com en el de la integració sòcio-laboral, la prevenció i la promoció de la vida 

independent així com el suport a les famílies. 

 

Centre per a l’Autonomia Personal Sirius-Aremi 

És un servei gratuït que pretén la millora de l’autonomia personal en diferents àmbits 

com la mobilitat, les activitats de la vida diària, la comunicació i l’accessibilitat. 

El centre per a l’autonomia personal informa i orienta a les persones que ho demanen 

sobre aquelles ajudes més adients que facilitin la vida autònoma fins i tot en les coses 

més senzilles del dia a dia. 

El Centre està a l’abast de: 

 Qualsevol persona que tingui necessitats de millora de la seva autonomia 

personal 

 Persones amb algun tipus de discapacitat 

 Gent gran 

 Familiars i/o cuidadors que tenen cura de persones amb discapacitat i persones 

grans 

 Professionals que treballen o es relacionen dins el camp de la discapacitat i la 

gent gran 

 Entitats i institucions del sector 

 Tota persona interessada (particulars i/o professionals) en l’autonomia 

personal i l’accessibilitat de l’entorn. 

 

Serveis Generals 

Servei Mèdic-Rehabilitador: 

L’equip sanitari s’encarrega de realitzar un pla de salut individualitzat segons les 

necessitats específiques de cada alumne/usuari, en quant a la prevenció, tractament i 

promoció de la salut. Tot adreçat a facilitar l’assistència regular de l’alumne a l’Escola i 

de l’usuari al Centre Ocupacional. El metge-rehabilitador visita el Centre un cop al mes, 

assessorant i orientant l’equip de fisioterapeutes. 



 

www.associacioaremi.org 

La infermeria que es desenvolupa a l’Escola es una infermeria que es duu a terme fora 

dels àmbits tradicionals. A l’Escola, la infermeria forma part de l’entorn educatiu i es fa 

en coordinació amb la resta de professionals del centre educatiu per millorar la 

qualitat de vida, el benestar i el desenvolupament dels alumnes. 

 

Servei d’Orientació i Assessorament 

Aquest servei el porta a terme actualment la treballadora social: 

 Col·labora amb les tasques pròpies del Centre proporcionant les dades 

necessàries sobre l’entorn familiar i social dels alumnes i les persones usuàries 

dels diferents serveis de l’Associació 

 Coordina les intervencions i les actuacions a nivell familiar amb la resta de 

l’equip multidisciplinari. 

 Facilita la informació necessària a l’equip d’atenció directa per tal de tenir un 

coneixement més ampli de l’alumne/usuari 

 Informa i assessora a les famílies dels recursos existents tant de l’administració 

pública com d’entitats privades, a partir de les demandes o necessitats que es 

detectin 

En definitiva informa, orienta i ofereix una atenció directa als alumnes /usuaris dels 

diferents àmbits de l’Associació a través dels seus familiars o referents més immediats. 

 

FUNDACIÓ PRIVADA AREMI 

És una entitat sense finalitat lucrativa que es va constituir el 10 de gener de 1995 i 

està inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb 

el número 871. 

La Fundació té com a objectius principals: 

 Despertar la consciència pública sobre l’específica problemàtica de les persones 

amb discapacitat, tant en l’aspecte social com en el familiar, estimulant la 

col·laboració 

 Realització de cursos i jornades que contribueixin a la millora de la formació 

professional 

 Realitza tasques d’assessorament i, si s’escau, d’intervenció directa, per a la 

millora de la gestió d’entitats dedicades a l’atenció de persones amb 

discapacitat 

 Exercici de la tutela o curatela 

 Informació, orientació i assessorament als pares i familiars de les persones amb 

discapacitat 
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 Promoure i dur a terme activitats d’educació en el lleure, adreçades a infants, 

joves i adults, per tal d’afavorir la integració social d’aquest col·lectiu i en 

general, totes aquelles actuacions adreçades específicament als joves 

 Afavorir la integració i inclusió a la societat de les persones que tenen alguna 

discapacitat 

 
La Fundació AREMI es regeix per un patronat que està compost tant per persones 
vinculades molt directament a l’entitat, com per representants de les principals 
institucions del nostre territori. 
 

 

LES ACTIVITATS 

Col·lectius amb els què es treballa 

Tipus de projectes 

 

El col·lectiu que s’atén tant des de l’Associació AREMI com des de la Fundació AREMI 

és el de les persones amb discapacitat física amb greus problemes motòrics, 

especialment les persones amb paràlisi cerebral o discapacitats similars. 

S’atenen persones de totes les franges d’edat sense distinció ni de gènere ni de 

ideologia. 

Els projectes es divideixen en dos blocs, els que es desenvolupen des de l’Associació 

AREMI i els que es duen a terme des de la Fundació AREMI. 

 

Projectes de l’Associació 

 Incloure l’atenció a nens i nenes de 0 a 3 anys amb necessitats educatives 

especials. Els primers anys de vida constitueixen una etapa fonamental per tal 

que el nen/a desenvolupi les habilitats perceptives, motrius, cognitives, del 

llenguatge, afectives i socials 

 Ampliació de la Residència AREMI en las seva segona fase, per poder atendre 

fins a 55 usuaris.  

 Per altra banda millorar l’educació, l’aprenentatge i l’autonomia de les 

persones amb discapacitat, s’aposta per l’ús de les noves tecnologies. Aquest 

camí ja iniciat es vol continuar aplicant-lo en tots els processos educatius i 

formatius per tal que aquest col·lectiu pugui tenir oportunitats per aprendre i 

desenvolupar una vida rica en experiències. 
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Projectes de la Fundació AREMI 

Els projectes que hi ha en marxa actualment són els següents: 

 Posada en marxa del servei de informació, orientació, assessorament i 

recolzament a les famílies. Servei especialitzat sobre el tema de les tuteles. 

 Realització de l’Esplai de la Fundació, en el que es duen a terme activitats 

d’educació en el lleure adreçat a totes les famílies d’AREMI però també obert a 

totes aquelles famílies que no sent d’AREMI, vulguin participar-hi. 

 Continuació del projecte de rehabilitació de la casa de la Pobleta de Bellveí, a la 

comarca del Pallars Jussà, per adequar-la coma alberg rural adaptada a les 

persones que tenen algun tipus de discapacitat física. Aquest projecte s’està 

duent a terme juntament amb la Fundació Lleida Solidària. 

 

 

 

EL VOLUNTARIAT A L’ENTITAT 

L’organització del voluntariat 

El Paper del voluntariat a l’entitat 

 

El voluntariat és un element clau en la participació i la implicació de la ciutadania per 

millorar la societat. L’aportació del voluntariat pot oferir una visió crítica de la realitat, 

implica el compromís i la participació de la ciutadania en un àmbit determinat, pot 

posar en marxa noves iniciatives i aporta diversitat en tant que reuneix perfils diferents 

dels del personal remunerat. 

Amb el voluntariat es poden programar activitats que altrament potser no es podrien 

plantejar. Cal tenir en compte que les persones usuàries de l’entitat van pràcticament 

totes en cadira de rodes i per tant les ratis sovint no permeten fer activitats fora del 

Centre si parlem d’un gran nombre de persones usuàries. 

El voluntari pot esdevenir un suport fonamental per a l’organització, més enllà de la 

seva aportació pel que fa al temps. 

El voluntariat d’AREMI es coordina des de la Fundació. Es qui s’encarrega de definir el 

perfil dels voluntaris, de fer-ne captació, de fer les entrevistes d’acollida i fer el 

seguiment de la tasca a realitzar. 
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AREMI amb l’acolliment de les persones voluntàries treballa seguint els següents 

valors: 

 Compromís, envers la tasca que es desenvolupa i l’entitat de la que es forma 

part 

 Implicació, amb les persones usuàries a les que s’atén directament, amb 

l’entitat que ens acull i amb la realitat de les persones amb paràlisi cerebral i 

discapacitats similars, per tal que esdevinguin “agents” de sensibilització de la 

societat 

 Altruisme, donar sense esperar res a canvi 

 Aprenentatge, estar obert i receptiu a un aprenentatge i una formació 

continues. 

 Definició dels perfils i tasques, perquè cal que hi hagi les persones adients als 

llocs corresponents  i que sàpiguen dur a terme la seva tasca de la millor 

manera possible i amb la màxima professionalitat 

 Acompanyament, a la persona voluntària que duu a terme diferents tasques 

dins l’entitat 

 

 

FUNCIONAMENT OPERATIU 

Calendari anual 

Espais d’activitat 

 

Les activitats que s’organitzen a nivell de voluntariat són diverses i es duen a terme en 

temps i espais diferents segons sigui convenient per a cada activitat. 

Algunes activitats que es plantegen són les següents: 

 Col·laboració amb les tasques que es desenvolupen ordinàriament en els 

diferents serveis de l’Associació AREMI 

 Difusió de la tasca del voluntariat, que es duria a terme a través de diferents 

xerrades a entitats i a IES 

 Recerca de voluntaris, mitjançant la captació a través de currículums, però 

també amb entrevistes d’acollida de nous voluntaris i a través dels alumnes 

que venen a realitzar pràctiques de diferents formacions a la nostra entitat 

 Formació de voluntaris en especial sobre les necessitats específiques de les 

persones amb paràlisi cerebral i discapacitat similars. També sobre el què 

suposa ser voluntari 
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 Organització de diferents activitats que suposin la implicació dels voluntaris i la 

participació de les persones usuàries d’AREMI. 

 Organització de diferents activitats amb altres entitats, afins o no a la Fundació, 

que tinguin una borsa activa de voluntaris, fomentant d’aquesta manera el 

treball en xarxa. 

 Assistència i participació a comissions de treball que tractin el tema de les 

discapacitats com la paràlisi cerebral i el voluntariat social. 

 Realització de jornades formatives per tal que els voluntaris trobin un espai de 

formació i relació amb la resta de voluntaris de l’entitat. 

 Organització de jornades festives de coneixença entre els voluntaris i els 

treballadors de l’entitat. 

 

A banda d’aquestes activitats n’hi ha d’altres que ja s’estan duent a terme que 

requereixen del suport de personal voluntari que col·labori en la realització de les 

següents tasques: 

 

 Sortides de colònies de 5 dies 

 Sortides puntuals per la ciutat de Lleida i/o rodalies 

 Esports: assistència a campionats i jornades 

 Activitats d’ocupació terapèutica 

 Manteniment i cura de la roba d’aixovar i personal dels residents 

 Manteniment dels patis de la residència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.associacioaremi.org 

 

EINES DE COMUNICACIÓ DE L’ENTITAT 

Pàgina web   

Butlletins electrònics 

 

AREMI fa difusió de tot allò relacionat amb l’entitat i les seves activitats a través de la 

seva pàgina web www.associacioaremi.org 

En aquesta pàgina hi ha tota la informació d’interès i actualitzada de la Fundació i de 

l’Associació Aremi. 

La difusió interna de l’entitat es fa a través de circulars, cartes i tríptics informatius que 

es fan arribar individualment a cada família o a les entitats que es cregui oportunes. 

Darrerament i cada cop més eficàcia es fan comunicacions, que reforcen algunes de les 

informacions i convocatòries, a través de les Xarxes Socials que comparteixen tant 

l’Associació com la Fundació. 

 

 

 

 

http://www.associacioaremi.org/

