ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL D’ANDORRA.

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS 2014-2015
Comencem a finals de setembre a perfilar el que serà el nou inici de temporada del grup terapèutic amb les
psicologues,Miriam Fernandez i Lara Fortó.Establim i acordem començar el dijous 9 d’octubre amb reunions
quinzenals amb una durada de 1 hora i 30 minuts,amb una afluència de entre 10 i 15 persones per sessió.S’estableix
finalitzar les sessions de la temporada el 18 de juny.
Dilluns 29 de setembre tenen inici els Tallers de Creativitat que seran impartits per la Sra.Merce Ciaurriz,cada
dilluns amb una durada de 2 hores.
Dimarts 30 de juny reunió amb el Sr.Joan Casas a la Fundació Crèdit Andorrà per anar preparant la confèrencia del
Sr.Màrius Serra amb el qual AMIDA contacta personalment i acepta gustos.
Dijous 2 d’octubre Reunió amb la Ministra de Salut i Benestar, Sra.Cristina Rodriguez per tractar diversos temes
d’AMIDA.
Dijous 2 d’octubre Reunió amb el Carlos de FADEA per presentar-li 2 futurs usuaris i informar-los de la tasca que
dur a terme FADEA.Al llarg de l’any mantindrem contacte per està informats de totes les activitats i que es puguin
beneficiar totes aquelles persones que hu vulguin.
Dimarts 7 d’octubre reunió amb el Director de Salut i Benestar el Sr.Josep Mª Casals,tractem varios temes relacionats
amb AMIDA.
Dijous 9 d’octubre reunió amb el futur comptable per organitzar la comptabilitat d’AMIDA,es contracta al Sr.Eugeni
de GAUDECOS,amb el qual mantin reunions mensualment.
Dijous 9 conversa amb el Sr.Jacint Risco per parlar sobre el dia 3 de desembre dia mundial de la discapacitat.
Dimarts 21 d’octubre dia de la conferència de Step by Step,primera hora del mati prova de l’exoesquelet a la
clínica,a causa del poc temps dinar a la mateixa clínica amb el grup de la Fundació Step by Step,entrevista a Ràdio
Andorra al programa Cara o Creu amb el Sr.Frederic Crespo,president de la Fundació,Sr.Joan Romero fisioterapeuta i
la Dra.Mèrce Avellanet.Gran espectació i afluència de gent amb la presencia entre altres autoritats de la Ministra de
Salut i Benestar la Sra.Cristina Rodriguez.
Dilluns 27 d’octubre reunió amb la Sra.Raquel Guàrdia i Sra.Noèlia Guillermo,responsables del programa d’ajudes
per a projectes del Ministeri de Salut i Benestar.
Dijous 30 d’octubre signatura del conveni amb el Morabanc Bàsquet Club d’Andorra.A cada partit que es jugui a
casa tridrem entrades gratuïtes per els nostres usuaris.
Dissabte 15 de novembre Conferència afectivitat ,sexualitat i discapacitat,de 9h del matí a 19h de la tarda.Amb 2
hores per dinar.
Dilluns 17 de novembre entrevista al programa ¨Ningú és Perfecte¨de Noemí Rodriguez a Ràdio Valira amb motiu
de la conmemoració dels 25 anys d’AMIDA.

Divendres 28 de novembre entrevista al programa la Rotonda de Rosa Alberch amb motiu dels 25 anys d’AMIDA.
Divendres 28 de novembre celebració del 25è aniversari d’AMIDA amb la presencia entre altres autoritats i
membres destacats de la societat andorrana i lligats a l’historia d’AMIDA i de la Ministra de Salut i benestar la
Sra.Cristina Rodriguez.
Dimecres 3 de desembre reunió amb la Sra.Montse Piqué treballadora social de la clínica i una pacient que pateix
perdua de visió per informar-la sobre la nostra tasca a l’associació i com ajudar-la.
Dimecres dia 3 de desembre entrevista a l’informatiu del mig dia de Ràdio Andorra amb la Montse Grau per parlar
del dia mundial de la discapcitat.
Dimecres 3 de desembre celebració del dia del discapacitat a la sala Agora de la plaça Lydia Armengol.
Dijous 4 de desembre entrevista al programa Ara i Aquí de l’Àlex Lliteras a Ràdio Andorra.
Dijous 4 de desembre acte d’entrega del xec del 2500 euros que s’ens va otorgar,prèvia convocatòria i presentació de
projecte,a l’oficina de Turisme amb la presencia del Ministre de Turisme i Medi Ambient Sr.Francesc Camps.
Dijous 11 de desembre activitat nadalenca amb la Fundació Privada Tutelar a la sala Agora amb l’artista Ahmed
Keshta.
Dijous 29 de gener reunió amb un grup de persones amb diversitat funcional i socis d’AMIDA per mirar de crear un
grup social per fer sortides d’esbarjo i activitats.
Dimarts 10 de febrer reunió junta AMIDA.
Durant el mes de febrer AMIDA mantè reunions amb els direrents partits que es presenten a les eleccions generals
d’Andorra i els seus representants,del PS Sr.Pere López i Sra.Mariona Gonzalez,de SDP el Sr.Victor Naudi i la
Sra.Silvia Bonet,lliberals d’Andorra Sr.Josep Pintat i Sr.Jordi Gallardo.
Dilluns 23 de febrer reunió a l’Institut Guttmann amb el Dr.Ramirez,Director Gerent.S’ens convida a formar part del
Consell Social de la Guttmann del qual en formen part les principals associacions i federacions de Catalunya i l’Estat
Espanyol,aixi mateix de formar part del Grup Promotor de innovació Social i Discapacitat.
Dimecres 4 de març reunió amb el Sr.Jordi Torres responsable dels Cinemes iLLA Carlemany i la renovació del
conveni que tenim signat.
Dimecres 4 de març conferència Màrius Serra a la Fundació Crèdit Andorrà,nombrosa assistència de públic i
personalitats d’Andorra.
Dilluns 9 de març reunió amb el Sr.Josep MªCasals,director de Salut i Benestar,el qual ens felicita per haber
aconseguit entrar al Consell Social de l’Institut Guttmann.
Dilluns 16 de març reunió assemblea general ordinària de la FAAD.
Dimecres 25 de març reunió a l’Institut Guttmann amb el Grup Promotor de Innovació Social i Discapacitat del qual
AMIDA en forme part,per la preparació de les jornades de Innovació Social i Discapacitat,debats sobre la
discapacitat en una societat en transformació.
Divendres 10 d’abril reunió amb les tecniques de govern per anant valorant i fer seguiment sobre el projecte per el
qual vam rebre subvenció.
Divendres 10 d’abril primera reunió de tot un seguit que vidran amb el Sr.Fernando Blanco per començar a traçar les
primeres linies del que serà la pagina web d’AMIDA.
Dissabte 18 de març xerrada sobre la Radioestesia al Comú de la Massana, es limita l’assitència a trenta persones les
quals amb de fer una donació voluntària que en aquest cas es destinarà AMIDA.La recaudació final va ser de 240
euros.

Divendres 24 d’abril assistència al jurament de la nova Secretaria d’Estat de Benestar la Sra.Ester Fenoll.
Divendres 8 de maig video–conferència desde girona Drets i Deures de les Persones amb Discapacitat dintre del
cicle de conferències de les Jornades Innovació Social i Discapacitat.
Dimarts 19 de maig reunió del Consell Social i Participació de l’Institut Guttmann.AMIDA firma en presencia de tots
els membres el conveni.
Dimarts 19 de maig AMIDA present en la reunió d’entitats a la Llacuna.
Dijous 21 de maig AMIDA assisteix a l’entrega de Premis Antoni Rogel.
Dimarts 26 de maig assemblea general extraordinària per aprovar la creació de la pagina web,cambi definició
AMIDA i lectura del conveni amb l’institut Guttmann.
Dilluns 1 de juny AMIDA es reuneix amb la Sra Rosa Ferrer,Ministra de Salut i Benestar,i la Sra.Ester
Fenoll,Secretaria de Estat de Benestar.
Amida informa de totes les activitats que dur a terme actualment i de les demandes del seu col-lectiu.
Divendres 5 de juny assistència per video-conferència al debat Les Associacions Com a Motor de Canvi desde
Lleida,dintre de les Jornades Innovació Social i Discapacitat.
Dimecres 10 de juny Reunió del Grup Promotor de les Jornades de Innovació Social i Discapacitat a l’Institut
Guttmann,per analitzar les dues jornades de debat,la de Girona i la de Lleida i acabar de perfilar la ultima jornada que
serà a Barcelona.
Dilluns 15 de juny reunió amb el cap de premsa del Mora Banc Andorra i fer balanç de la temporada aixi com donar
continuitat al conveni.
Dilluns 15 Reunió junta FAAD.
Dijous 18 de juny sopar cloenda del grup terapèutic.
Dilluns 22 de juny primera CONADIS amb la nova Ministra de Salut i Benestar,Sra.Rosa Ferrer i presidit per el
M.I.Sr.Antoni Marti Petit,on ens informant entre altres sobre la implementació de la Convenció dels Drets de les
Persones amb Discapacitat.
13/07/15 Reunió amb la Secretaria de estat de Benestar,Sra.Ester Fenoll i la Sra.Mercè Pascual,cap d’àrea de
promoció per l’autonomía.
13/07/15 Reunió junta FAAD.
27/07/15 Reunió de la CONADIS per la proposta de desenvolupament dels treballs d’anàlisi i redacció de l’informe
de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat.
28/07/15 Reunió amb el president de l’associació Som Com Som,Sr. Carles Perea, per parlar d’ anar junts en la
creació de la llei d’igualtats.
29/07/15 Reunió junta FAAD.
30/07/15 Reunió amb la Sra.Miriam Fernandez,psicologa, i el Sr.Joaquim Pujol,educador social,per començar a
traçar el que serà el Grup Social d’AMIDA.
09/09/15 Reunió amb tots els participants del Grup Social d’AMIDA,inclosos Sra.Miriam Fernandez,psicologa del
grup,els Sr.Joaquim Pujol,educador social del grup i els voluntaris,per la preparació de l’activitat del mes de
setembre.
09/09/15 Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya,la Fundació Guttmann reb la medalla d’Honor del Parlament
de Catalunya en categoria d’or i tots els membres del seu Consell Social del qual en forma part AMIDA reb

l’invitació per anar a recollir el premi.
Durant el decurs de l’any em rebut prop de una trentena de persones les quals han estat orientades ja sigui cap a
l’associació de la qual han de formar part,aixi com en temes diversos com informació d’adaptacions per perdua visió
i mobilitat,activitats socials i lleure,assessorament i atenció psicològica i d’altres temes relacionats amb la
CASS,administracions publique,CONAVA etc...
PROPOSTES D’ACTIVITATS
Continuar assessorant i recolzant tot el nostre col-lectiu.
Participar en campanyes de divulgació a través de xerrades,comissions i conferències.
Està vigilant amb tot lo relatiu amb accessilitat ja que forment part de la comissió per el foment de la mateixa.
Incerció laboral i social.
Continuar amb els tallers de creativitat i el recent creat grup social.
Continuar amb la nostra formació i participació al Consell Social de l’Institut Guttmann.

