
ACTUAVALLÈS ACTUEM CONTRA EL VIH/SIDA.
Data de fundació: any 1993

Actuavallès és una associació sense ànim de lucre que té com a finalitat 
millorar l’atenció social, psicològica i mèdica de les persones afectades 
pel VIH, així com fer educació per la salut posant èmfasi en una 
sexualitat sana i en la prevenció del VIH.

Passeig de Gaudí, 31
08203 Sabadell
Tel. 93 727 19 00
Fax 93 725 01 11
actuava@actuava.org
www.actuava.org
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Projecte SMS:  Siguem Més Sans

• SMS Infància: accions educatives sobre relacions afectives

• SMS Joves: accions educatives de promoció de la salut (prevenció de

   consum de drogues, prevenció del VIH, prevenció de la violència de gènere...)

• SMS Adults: accions educatives de promoció de la salut (sexualitat sana, prevenció del VIH) 

• SMS Gent Gran: accions educatives destinades a la gent gran

   en relació a la salut sexual 

Serveis i productes

Programes i activitats

• PIS D'ACOLLIDA ACTUAVALLÈS: per a persones amb el VIH/Sida i que es troben en situació

   d'exclusió social

• PROVA: Test de detecció del VIH, confidencial, ràpid i

   gratuït per a tothom

• SAOS: Servei d'assessorament i orientació sociolaboral

   per a persones afectades pel VIH

• DONA: Atenció i educació sociosanitària per a persones

   que exerceixen la prostitució

• DIS: Difusió i sensibilització sobre el VIH/Sida

• ACOLLIDA: Acollida i suport social i emocional



ANDI.  1994Data de fundació: any

Andi és una associació de pares i mares d'infants i jovent afectats per 
limitacions intel·lectuals, majoritàriament, síndrome de Down, que 
pretén afavorir que aquest col·lectiu tingui un desenvolupament integral 
i una vida com més normalitzada millor, autònoma i, a llarg termini, 
independent.

C. de l'Illa, 3
08202 Sabadell
Tel. 93 725 07 99
Fax 93 725 07 99
info@andisabadell.org
www.andisabadell.org
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Cracs d'Andi:  grup musical que efectua concerts segons demanda. Han
participat en diferents festes majors de diversos municipis, festes d'entitats,
d'empreses, inauguracions, trobades, etc. També es pot obtenir el seu primer
disc, titulat "Singular i Plural”

Llibre "La nostra cuina":    llibre de receptes assumibles per qualsevol persona,
tot i ser pensades per als joves amb discapacitat intel·lectual. En l'elaboració hi
han participat personatges famosos de Sabadell i de la comarca del Vallès Occi-
dental, com els actors Rosa Renom, Mariona Ribas, el futbolista blaugrana Xavi,
entre d'altres

Projecte Esqueix:  programa per a la inserció laboral en empreses ordinàries de persones amb Síndrome
de Down i altres discapacitats intel·lectuals, mitjançant la metodologia de treball amb suport

• Suport, formació i activitats lúdiques per a les famílies

• Activitats artístiques, esportives i de formació per als infants i joves

• Andi Jove: activitats lúdiques i de lleure dels joves

• Inserció laboral

• Habitatge amb suport: programa d'autonomia a la pròpia llar

Programes i activitats

Serveis i productes



Associació de Sords de Sabadell.  1959Data de fundació: any

L'Associació de Sords de Sabadell és una entitat sociocultural d'àmbit 
comarcal que s'adreça a la població de persones sordes i sordcegues 
residents a Sabadell i localitats properes. 

C. de l’Escola Pia, 26
08201 Sabadell
Tel. 93 725 75 68
Fax 93 725 75 68
asordssabadell@gmail.com
www.assabadell.org
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Servei d'intèrprets del llenguatge de signes     

Disposem d'una borsa d'intèrprets professionals coneixedors de la comunitat

sorda per a particulars, empreses i entitats públiques (Visites mèdiques i

hospitalàries, Educació i formació, Jutjats i Policia, Consultes a advocats i notaris,

Consultes a entitats financeres i gestories, Serveis religiosos, Tràmits a l'Administració,

Entrevistes laborals. Actes i esdeveniments públics i privats, Conferències Reunions, etc.)

• Accions formatives per a les persones sordes

• Assessorament, orientació i suport a les persones sordes i llurs familiars

• Activitats d'esport i lleure

• Accions de sensibilització respecte del món de les persones sordes

Programes i activitats

Serveis i productes



AVAN.  1993Data de fundació: any

L'Avan és una associació sense ànim de lucre que té per 
objectiu fonamental donar suport a les persones afectades de 
malalties neurològiques (jovent, persones adultes i gent gran) i 
els seus familiars, per tal de millorar la seva qualitat de vida.

C. de Joan Amades, 1
08206 Sabadell
Tel. 93 726 85 29
Fax 93 788 22 97
sabadell@amicsdelaneurologia.org
www.amicsdelaneurologia.org
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Tallers de millora de memòria:     sessions que aporten estratègies per

millorar la memòria. Els tallers estan dirigits a persones majors de 50 anys

Servei de psicologia:  suport psicològic individual i/o grupal a les persones

afectades per malaltia neurològica crònica i als seus familiars/cuidadors

 

Adaptació del domicili:   per a persones afectades per una patologia neurològica que

presenten problemàtiques ocupacionals en l'àmbit domiciliari

Assessorament: sobre recursos, ajudes i subvencions, tramitació i

assessorament sobre aspectes legals: Llei de la dependència...

Disseny de nadales 

Serveis i productes

Desembre 2004



Càritas Interparroquial de Sabadell.  1960Data de fundació: any

Càritas Interparroquial de Sabadell engloba 21 parròquies de la zona de 
Sabadell, Castellar del Vallès, Badia del Vallès, Barberà del Vallès i Sant 
Quirze del Vallès. La seva finalitat és acollir i donar suport a les persones 
sense recursos, atendre-les en la seva situació i amb les seves necessi-
tats. Desenvolupa accions de sensibilització i denuncia situacions 
d'injustícia.

C. de la Salut, 42
08202 Sabadell
Tel. 93 725 55 53
Fax 93 726 46 30
sabadell@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org

Sabadell 
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Accions de sensibilització:   activitat en què es desenvolupen xerrades per tal d'apropar la

realitat del quart món, de la pobresa, de la migració, dels sense llar i de la vellesa, sobretot

al jovent

• Atenció a persones sense recursos

• Suport matern infantil

• Suport a persones grans en situació d'aïllament

• Reforç educatiu

• Recollida, recuperació i facilitació de roba de segona mà

• Formació i inserció sociolaboral

• Tallers de recerca de feina

Programes i activitats

Serveis i productes



CIPO, SCCL.  1968Data de fundació: any

CIPO és una cooperativa que des de l’any 1968 es dedica a la inserció 
sociolaboral de persones adultes amb discapacitat psíquica, principalment. 
Col·labora en la creació d’oportunitats laborals adequades a les 
característiques i possibilitats del col·lectiu de persones amb discapacitat 
psíquica, tant en el marc productiu com de serveis. CIPO

C. d’Himàlaia, 41-59
08207 Sabadell 
Tel.  93 723 35 99
Fax  93 723 44 37
cipo@ciposccl.com
www.ciposccl.com
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• Envasats i termo-segellats: retràctil, skin i blisters
• Manipulats en general de tot tipus de productes: visos, cosmètica,
   etiquetes, muntatges, etc.
• Soldadures per ultrasò
• Muntatge d'elements per aprofitar energia geotèrmica
• Producció de serveis auxiliars d’arts gràfiques

• Realització de productes artesanals personalitzats per a particulars,
   empreses i administracions:
    -Espelmes
    -Marqueteria (clauers, imans, marcs, posa-gots, suros…)
    -Paper reciclat (llibretes, punts de llibre, rellotges, sobres, caixes…)
    -Trencadís (testos, saboneres, centres de taula…)

• Destrucció de documents
• Brigades polivalents per a treballs puntu als
• Serveis a mida
• Neteges industrials: locals, oficines, empreses, naus, obres, pàrquings, etc.
• Serveis de triatge de residus
• Recollida de mobles i estris vells al carrer
• Recollida d'oli vegetal per a la seva reutilitza ció
• Servei de Bugaderia

• Construcció i manteniment de jardins
• Serveis de medi natural: recuperació de lleres, treballs forestals
• Neteja viària
• Manteniment de polígons industrials
• Clausura d'abocadors

Serveis i productes

Possibilitat de llogar els nostres espais



Drapaires d’Emaús.  1980Data de fundació: any

Drapaires d'Emmaús treballa per a la inclusió sociolaboral de persones 
amb problemes d'adaptació social, ja sigui per causa de la marginació 
com per la recerca d'una altra forma de vida. El seu objectiu és generar 
un àmbit en el qual les persones trobin el seu lloc i puguin viure amb 
total dignitat.

C. del Migdia, 52
08201 Sabadell
Tel. i fax 93 727 27 16
emaus@emaus.es
www.emaus.es
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Recollida de paper, plàstic i vidre per al reciclatge posterior

Reciclatge i recuperació de roba, mobles i estris vells

Venda de mobles als encants del carrer de l’Illa, 56. Es venen productes provinents del

procés de recollida i reciclatge

Serveis i productes



Fundació Secretariado Gitano.  2001Data de fundació: any

Té la finalitat del desenvolupament integral de la comunitat gitana a 
tot l'estat espanyol i a l'àmbit europeu. Treballa per la promoció 
integral de les persones gitanes des del respecte a la seva identitat, la 
defensa i difusió dels seus valors culturals, la millora de la seva imatge 
en la societat, la millora de les condicions de vida de la població i el 
foment de la igualtat de tracte.

Vapor Llonch, sala 23
Ctra. de Barcelona, 208 bis
08205 Sabadell
Tel. 93 710 50 30 
Fax 93 710 50 31
fsgsabadell@gitanos.org
www.gitanos.org
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Uzipen: Servei Professional de Neteja per a empreses, escoles, habitatges

particulars, xalets adossats, locals, oficines, despatxos i primeres neteges

d'obra nova

Ecotur: servei d'hostesses de congressos i turisme. Els seus serveis inclouen

recepció, informació, atenció en la sala, utilització d'equipaments de so i

audiovisuals, promoció en punt de venda, animació, informació turística,

assistència en fires, relacions públiques, etc.

                      Acceder: programa d'intermediació laboral: té com a objectiu

                      principal la promoció del col·lectiu gitano en el mercat laboral,

mitjançant la intermediació amb les empreses per tal de trencar estereotips i

conciliar l'oferta i la demanda 

Serveis i productes



Associació Romaní Qualitat de vida.  2000Data de fundació: any

L'associació Romaní ajuda persones excloses socialment, mitjançant el 
contacte amb el medi natural. 

La seva missió és la reeducació social i inserció laboral vers el col·lectiu 
que atén i que presenta alt risc d'exclusió, ja siguin persones toxicòma-
nes, presidiaris, malalts mentals, entre d'altres.

C. de  Borrell, 9
08202 Sabadell
Tel. 93 725 05 70 
info@cuinaromani.com
info@ongromani.org
www.ongromani.org
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Tallers de formació dietètico-culinària   oberts a tota la ciutadania 

Seminaris, xerrades i tallers    sobre cuina, salut i cultura mediterrània

Assessorament per a constituir associacions i cooperatives de consumidors

responsables

• Conreu d'horts ecològics com a eina d'inserció

• Pràctiques de cuina amb tutela a l'Escola de Cuina Romaní

• Divulgament de la cultura culinària mediterrània com a font de salut i benestar

Programes i activitats

Serveis i productes



Salut Mental Sabadell.  1994Data de fundació: any

Associació de familiars de persones que pateixen malaltia mental. Treballen voluntà-
riament, per tal de millorar la qualitat de vida dels afectats i llurs familiars, tenint 
com a objectius vetllar per la defensa dels seus drets, promoure la millora i/o la 
creació dels recursos sanitaris, socials, laborals i de lleure, lluitar contra l'estigma 
social, recollir i canalitzar les demandes de les famílies i de col·laborar i reclamar a 
les autoritats competents, professionals i organismes públics i privats les mesures, els 
recursos i el model d'atenció a les persones amb malaltia mental.

C. de la Borriana, 13, 2n
08202 Sabadell
Tel. 93 727 48 40
Fax 93 745 91 98
direccio@salmensa.org
www.salmensa.org

salut
mental

sabadell
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• Escola de famílies: espai de formació, informació i assessorament

        
• Atenció a les famílies: suport, assessorament, orientació i
        

acompanyament adreçat a familiars i usuaris
         

• Club Social: servei d'integració social mitjançant activitats de lleure        
adreçat a persones amb malaltia mental         

      • GAM: espai que permet exposar, escoltar, compartir i reconduir
       experiències personals dels familiars
       

• Belluga't (gimnàstica): sessions d'exercicis gimnàstics i esportius
         
• Conferències: activitat formativa adreçada a malalts, familiars,           

professionals, estudiants i al públic en general      

• Respir familiar: recurs de lleure pensat per oferir alhora un respir

a les famílies cuidadores

Programes i activitats



Centre Sara.  1995Data de fundació: any

Llar residencial de caràcter socioeducatiu per a persones en situació 
d'exclusió o vulnerabilitat social. És part del Programa d’inclusió 
social de Càritas Diocesana de Barcelona. S'adreça a persones sense 
llar majors d'edat, afectades pel VIH/sida, amb escassos recursos 
socials, familiars i econòmics. 

Pl. de Sant Salvador, 15
08202 Sabadell
Tel. 93 725 90 04
Fax 93 725 90 04
sara@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org

Centre Sara
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TERRANOVA: Servei de jardineria que promou la inserció i ocupació,

    per tal de consolidar les habilitats laborals i una futura inserció

    en el mercat laboral

MANUALITATS: elaboració de diferents productes artesanals i participació

en fires 

• Serveis orientats a la consolidació de l'autonomia personal

• Suport i acompanyament sanitari, psicològic, social, laboral i jurídic als

   seus usuaris

Programes i activitats

Serveis i productes



Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI).
 1994Data de fundació: any

L'SCAI té com a objectiu fer la primera acollida a persones 
immigrades, oferir-los informació i assessorament en matèria 
d'estrangeria, ajudar-les en la seva integració social i donar 
suport a la seva identitat pròpia i diferenciada. També impulsa 
accions de sensibilització social respecte al fet migratori.

C. de Ferran Casablancas, 72
08201 Sabadell
Tel. 93 727 29 75
Fax 93 725 30 51
scai@scaisabadell.org
www.scaisabadell.info
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Estereotips: veiem la immigració com és realment?: activitat que pretén, mitjançant material

audiovisual, trencar els principals estereotips existents al voltant del fenomen migratori i dels

seus protagonistes

Gimcana: el joc de l'immigrant:    activitat per a infants, que proposa passar per totes les etapes

de la immigració (el viatge, la frontera, l'aprenentatge de l'idioma, la recerca de feina...)

Tallers informatius  sobre la contractació de treballadors estrangers

• Primera informació i orientació vers les persones nouvingudes

• Assessorament d’estratègia i atenció social

• Programa residencial SCAI-Emaús per a immigrants sense sostre

• Scai Cap Enfora: sessions informatives i sensibilització vers el

   fenomen migratori

• Atenció a sol·licitants d’asil

• Suport al voluntariat

Programes i activitats

Serveis i productes



Vapor Llonch, sala 23
Ctra. de Barcelona, 208 bis
08205 Sabadell 
Tel. 93 710 36 68
silsabadell@ecom.es
www.ecom.es

SILF Vallès - Fundació Ecom.  1992Data de fundació: any

Servei d'integració laboral, que ajuda a trobar feina les persones amb 
discapacitat física que desitgen incorporar-se al món laboral. D'una 
banda, dóna suport a la persona amb discapacitat en la recerca de 
feina i en la seva capacitació. De l'altra, actua en el teixit empresarial 
per tal de sensibilitzar-lo, assessorar-lo i ajudar-lo en tot el procés de 
contractació.

Serveis a l'empresa:

• Preselecció de personal per a ofertes d'ocupació

• Informació sobre mesures de foment i incentius a la contractació de persones

   amb discapacitat

• Assessorament sobre les diferents modalitats de contractes i els seus

   avantatges

Serveis per als demandants de feina

• Tallers d'habilitats laborals

• Suport en la recerca de feina

• Seguiment de la inserció laboral per a l’òptima adaptació 
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Programes i activitats

Serveis i productes

  
                              xarxa d’empreses per a la inserció laboral de persones amb discapacitat

       
Serveis a disposició de les empreses Epsiil.on:
        

• Borsa de treball de persones amb discapacitat
                

• Servei de gestió d’ofertes de treball aplicant la metodologia de Treball amb Suport que consisteix en
          

   l’acompanyament i seguiment durant el procés d’inserció laboral del/la treballador/a
             

• Assessorament en la tramitació d’ajuts i subvencions, exempcions, bonificacions i responsabilitat social
        

• Informació i difusió de bones pràctiques empresarials
   

• Formació especialitzada



• Formació de les persones treballadores amb discapacitat en habilitats laborals i socials.

• Pràctiques en empresa 

• Anàlisi del lloc de treball i selecció del candidat més adequat 

• Seguiment periòdic del treballador per garantir la continuïtat i qualitat de la relació laboral,

   afavorint i facilitant les adaptacions als canvis
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C. del Puig Major, 63-65
08207 Sabadell
Tel. 93 717 17 18
Fax 93 716 40 93
taina@atendis.cat

SIL Taina.  1991Data de fundació: any

Servei de treball amb suport, que promou la integració laboral, priorità-
riament en empresa ordinària, de persones amb retard mental lleuger i 
intel·ligència límit. Taina és un servei de la Fundació Privada Atendis que 
neix a través de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i 
Comarca (APDPSC).

  
                              xarxa d’empreses per a la inserció laboral de persones amb discapacitat

       
Serveis a disposició de les empreses Epsiil.on:
        

• Borsa de treball de persones amb discapacitat
                

• Servei de gestió d’ofertes de treball aplicant la metodologia de Treball amb Suport que consisteix en
             

l’acompanyament i seguiment durant el procés d’inserció laboral del/la treballador/a
             

• Assessorament en la tramitació d’ajuts i subvencions, exempcions, bonificacions i responsabilitat social
        

• Informació i difusió de bones pràctiques empresarials
   

• Formació especialitzada

Programes i activitats

Serveis i productes



Productes Propis  
• Tèxtil: samarretes, pijames, roba de llit i de la llar 
• Ceràmica 

Regal d'empresa  
• Personalitzat 
• Regal personal 

Serigrafia 
• Estampació textil, litografia... 

Xalest.  1983Data de fundació: any

Xalest és una entitat de serveis integrals que ofereix formació i 
ocupació a persones amb discapacitat psíquica. Des de l'escola 
Xalest es treballa l'educació secundària obligatòria modificada. 
Des de Prolaboral Xalest es treballen els serveis ocupacionals i 
des de Xalest Disseny, la inserció laboral. 

Pl. del Vallès - 08201 Sabadell
Tel. 93 726 01 52 
Fax 93 726 01 52
escola@xalest.com
prolaboral@xalest.com
disseny@xalest.com
www.xalest.com

Models 

Vegeu més models al catàleg en línia http://www.xalest.com 

Tots el productes són artesanals i elaborats íntegrament amb material i pigments naturals.
Disseny i dibuixos originals i tiratge limitat
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Serveis i productes
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