
recursos comunitaris, autocontrol, 
habilitats acadèmiques, treball, 
oci, salut i seguretat. 

acidH se centra en aquest 
col·lectiu prestant serveis per 
cobrir les seves necessitats en 

La inserció laboral, una prioritat 
per les entitats

de noves oportunitats de vida. Dis-
capacitat intel·lectual, víctimes de 
violència de gènere, infància, immi-
gració, famílies i persones en risc 
d’exclusió social en general, són 
els col·lectius amb els quals hi tre-
ballen. Alguns dels seus recursos 
principals són l’àrea d’habitatges 
d’inclusió, dona i família en situa-
ció de vulnerabilitat/risc/pobresa, 
Servei d’Inserció i Formació SIF, 
Servei d’atenció a la família i a la 
infància SAFI, entre d’altres.

Per tal d’ajudar a aquestes perso-

Dia Internacional 
de les persones 

amb Discapacitat

nes, el pròxim 13 de desembre a 
les 21h, celebren un concert a la 
sala Luz de Gas de Barcelona on 
actuarà el grup inclusiu CLAMS, 
per reclamar l’espai d’aquest 
col·lectiu a la societat.

Proper 13 de desembre
Concert solidari del 
grup inclusiu CLAMS, 
per la Intel·ligència 
Límit en Luz de Gas

Les persones que pateixen algun 
tipus de discapacitat són espe-
cialment vulnerables a la societat 
i necessiten entitats i persones 
que vetllin pel seu benestar. 
Aquest és el cas de l’Associació 
Catalana d’Integració i Desenvolu-
pament Humà, acidH, i de l’Asso-
ciació “in via”; dues entitats que 
s’han aliat per treballar conjunta-
ment en la visualització i la inser-
ció laboral del col·lectiu que tenen 
en comú, les persones amb IL 
(Intel·ligència Límit). 

Les persones amb IL són aquelles 
que tenen les seves capacitats 
intel·lectuals just per sota del 
que es considera normal segons 
l’OMS. A més, presenten un 
dèficit en la capacitat adaptativa, 
almenys en dues de les següents 
àrees: comunicació, cura perso-
nal, vida domèstica, habilitats so-
cials/interpersonals, utilització de 

ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTEGRACIÓ 
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ACIDH
ASSOCIACIÓ SENSE AFANY DE LUCRE

ASSOCIACIÓ IN VIA
www.acidh.org  www.invia.cat

l’àmbit social, laboral i formatiu, 
i millorar la seva qualitat de vida. 
La inserció laboral és un dels 
aspectes que més treballen per 
tal de facilitar la inclusió de les 
persones amb IL apostant, d’una 
banda, per apoderar les perso-
nes dotant-les de competències 
bàsiques, tècniques i transver-
sals; i d’altra banda, cercant la 
col·laboració del teixit empresarial. 

D’altra banda, des de l’Associació 
“in via” es dona suport atenent i 
formant a les persones en la cerca 


