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Qui som? 

 

L’associació està  formada per persones vinculades a diferents àmbits de l’educació, l’art 

i la cultura. Treballem en l’àmbit Cultural, Educatiu, Social i Sòcio-ambiental oferint la 

nostra experiència i aptituds així com la possibilitat de col·laborar amb d’altres persones 

i entitats afins a la nostra associació. 

 

Què fem? 

 

La finalitat de l’associació és: 

 

Millorar les relacions entre les persones i entre les persones i el medi, garantir el seu 

accés a la cultura i a la natura (i el medi en general), i potenciar-ne la participació i la 

inclusió social. 

 

Per aconseguir-ho, l’associació realitza les activitats següents: 

 

Treballem potenciant, dissenyant, executant i avaluant activitats, espais, situacions, 

esdeveniments i programes culturals, artístics, educatius i socio-ambientals en els quals 

la participació i la inclusió hi tinguin especial rellevància.  

 

L’associació Mmm’agrada  - cultura, natura, inclusió i participació- regula les seves 

activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 

Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 

de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. 

 

En queda exclòs tot ànim de lucre. 

 

Programa IDEA: (Inclusió de la Diversitat, Educació i Apoderament) 

 

Té com a finalitat la inclusió a la societat de totes les persones tenint en compte la seva 

diversitat funcional a través de diferents accions socioeducatives, l’apoderament  del 

col·lectiu que formen amb llurs famílies i la sensibilització i capacitació de la societat per 

poder atendre la diversitat existent. 

 

Està format per: 
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1.- Grup de Lleure inclusiu Mmm’agrada: “Club Joves Palau” 

     

Funcionem com qualsevol altre esplai o cau; quedem els caps de setmana per participar 

conjuntament en activitats  de lleure, oci i cultura decidides assableàriament tenint en 

compte els interessos de tots els joves, fomentant així la cohesió i participació del grup. 

A partir de la cohesió del grup l'objectiu és l'apoderament de tots els seus membres,  la 

inclusió i participació social, la qual fomentem potenciant la interacció amb altres grups 

i/o entitats, assistint a activitats culturals de Girona i rodalies, i fent colònies amb algun 

altre grup de lleure. En totes les activitats els participants actuen com a protagonistes 

dins la seva realitat a través de l’acompanyament de l’equip de monitores i monitors.  

 

Per mantenir actiu el grup de lleure inclusiu, tant important és la tasca dels 

professionals, la dels voluntaris com la participació dels joves i llurs famílies. Es treballa 

perquè els voluntaris siguin persones joves amb les quals els joves amb diversitat 

funcional  puguin establir relacions entre iguals i alhora esdevenir agents de 

sensibilització dins la xarxa social dels propis voluntaris.  

 

El calendari anual està compost de 33 activitats  entre les que destaquen, la quina 

solidària per la diversitat funcional de cada nadal, les sessions de discoteca adaptada del 

Boomerang (la Mirona), l’assistència a diferents festivals de Girona, a les festes de St. 

Narcís, carnestoltes, amb l’organització de les quals estem en contacte per adaptar 

l’entorn a la diversitat. Com s’ha comentat per treballar per una inclusió real, la 

visibilitat de la nostra realitat i l’aprenentatge a través de l’experiència fem moltes de les 

nostres activitats amb diferents entitats de lleure de l’àmbit gironí; l’Esplai St. Narcís, 

Esplai St. Josep, Escoltes de Sant Narcís, esplai can Tona de Salt, Cau de Vista Alegre, 

Pare Claret, entre d’altres i de cara el curs que ve estem organitzant-nos amb entitats de 

Banyoles i Vilobí. A tot això cal afegir les colònies d’estiu, una de les principals 

demandes dels joves i adolescents, que requereixen molts recursos a nivell humà, tècnic 

i econòmic. 
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2.- Equip d’acompanyament a la inclusió de persones amb diversitat funcional: (en 

creació) 

 

El programa IDEA treballa per  crear un equip de monitors/es especialitzats en 

l’acompanyament a persones amb diversitat funcional per recolzar a d’altres entitats, 

col·lectius o grups que vulguin treballar la inclusió i necessitin persones especialitzades 

per fer-ho, (associacions de veïns/es, equipaments municipals, clubs esportius, 

establiments d’oci) amb especial atenció a entitats de lleure que necessitin suport per a 

la inclusió d’infants, adolescents i joves amb diversitat funcional. S’ofereix un 

recolzament i seguiment transversal en el disseny, l’execució i/o avaluació de 

programes, activitats, esdeveniments i/o instal·lacions de manera integral o en un 

apartat concret com pot ser l’adaptació de l’activitat a un col·lectiu, l’ajuda a la mobilitat 

i participació de persones que ho puguin necessitar,  etc.   

 

Com s’ha comentat des del grup de lleure fem activitats amb d’altres entitats per 

treballar per una inclusió real. Després de 5 cursos d’experiències compartides amb 

aquestes entitats creiem que ha arribat el moment de treballar la inclusió des de les 

mateixes entitats de lleure i no només des del nostre grup de lleure que no deixa de 

partir d’una realitat segregada.  
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2.1 Justificació social, pedagògica i de defensa de drets fonamentals del programa 

educatiu:  

 

Girona i Catalunya tenen un gran tradició en el lleure educatiu i han estat 

històricament referents estatals. Gaudim d’un teixit associatiu molt potent i altament 

capacitat gràcies al fet que infants que han passat gran part de la seva infantesa i 

adolescència en una entitat de lleure, n’acaben exercint de monitors/es o caps partint 

d’una gran experiència enriquida amb les formacions del títol de monitor/a i/o 

director/a de lleure. Ens trobem així amb equips de joves amb un gran nivell de 

compromís i capacitació per exercir la seva tasca en l’educació en el lleure.  

 

D’altra banda la realitat en l’àmbit del lleure com en la resta de la societat és que les 

persones amb diversitat funcional encara hi tenen l’accés altament restringit, patint 

greus discriminacions per raó de la seva condició i veient vulnerat, el seu dret a la 

igualtat, a  vida digne, i al lleure i a la cultura i l’esplai com reconeix la Convenció 

sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides (2006), la qual 

conté els següents articles que ens poden servir per emmarcar les greus mancances de 

la situació actual:  

 

Article 1  
Propòsit  

El propòsit d’aquesta convenció és promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions 

d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i 

promocionar el respecte de la seva dignitat inherent. 

 

Article 3  
Principis generals  
Els principis de la convenció són:  
a) El respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies 
decisions, i la independència de les persones;  
b) La no-discriminació;  
c) La participació i la inclusió plenes i efectives a la societat;  
d) El respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat 
i la condició humanes;  
e) La igualtat d'oportunitats;  
f) L'accessibilitat;  
g) La igualtat entre l'home i la dona;  
h) El respecte a l'evolució de les facultats dels nens i les nenes amb discapacitat i al seu dret a 

preservar la seva identitat. 

 

Article 4  
Obligacions generals  

1. Els estats part es comprometen a assegurar i promoure el ple exercici de tots els drets humans i les 

llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat sense cap discriminació per motius de 

discapacitat. 

 

Article 7  
Nens i nenes amb discapacitat  
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1.Els estats part han de prendre totes les mesures necessàries per assegurar que tots els nens i les 

nenes amb discapacitat gaudeixin plenament de tots els drets humans i llibertats fonamentals en igualtat 

de condicions amb els altres nens i nenes. 

 

Article 19  
Dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat  

Els estats part en aquesta convenció reconeixen el dret en igualtat de condicions de totes les persones 

amb discapacitat a viure a la comunitat, amb opcions iguals a les de les altres, i han d’adoptar mesures 

efectives i pertinents per facilitar el ple gaudi d'aquest dret a les persones amb discapacitat i la seva 

plena inclusió i participació a la comunitat 

 

Article 30  
Participació en la vida cultural, les activitats recreatives, l'esplai i l'esport  

1.Els estats part han de reconèixer el dret de les persones amb discapacitat a participar, en igualtat de 

condicions amb les altres, en la vida cultural i han d’adoptar totes les mesures pertinents 

 

5. A fi que les persones amb discapacitat puguin participar en igualtat de condicions amb les altres en 

activitats recreatives, d'esplai i esportives, els estats part han d’adoptar les mesures pertinents per: 

 

d) Assegurar que els nens i les nenes amb discapacitat tinguin accés, de la mateixa manera que el tenen 
els altres nens i nenes, a la participació en activitats lúdiques, recreatives, d'esplai i esportives, incloses 
les que es facin dins del sistema escolar;  
 
e) Garantir que les persones amb discapacitat tinguin accés als serveis dels qui participen en 

l'organització d'activitats recreatives, turístiques, d'esplai i esportives. 

 

 

La realitat del lleure educatiu a Catalunya i al territori Gironí és que la inclusió plena i 

efectiva  d’infants adolescents i joves és un fet anecdòtic. Els exemples del mal 

anomenat lleure inclusiu que més visibilitat tenen es basen en grups segregats 

participats per persones amb una discapacitat diagnosticada i usuàries d’algun recurs 

especialitzat (també segregat) que ofereix el servei d’un grup de lleure. Aquests 

programes educatius poden tenir el seu sentit educatiu i terapèutic en el seu àmbit però 

no treballen la inclusió social plena. Entenem la inclusió segons les definicions que ens 

aporta la Guia per a l’anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives (David 

Duran, Climent Giné i Álvaro Marchesi, 2010.) del departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya:  

 

«[La inclusió és] un procés pel qual s’ofereix a tots els nens i nenes, sense distinció pel que fa a 

la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de seguir sent membres de les 

aules regulars i d’aprendre dels seus companys, i amb ells, a l’aula»   Stainback (2001) 

 

«La inclusió té a veure fonamentalment amb la identificació i reducció de les barreres que els 

alumnes troben a l’aula per aprendre i desenvolupar-se».   

«La inclusió es refereix a la presència, participació i èxit de tot l’alumnat» 

«La inclusió comporta un èmfasi particular en aquells grups d’alumnes amb més risc de 

marginació i exclusió».  Ainscow (2005) 
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Traslladant aquestes definicions tan aclaridores a l’àmbit del lleure, i tal i com es 

desprèn del curs d’inclusió1 que es fan als monitors/es directors/es de les colònies 

del Xanascat del Departament de Joventut, la inclusió de persones amb diversitat 

funciona en l’àmbit del lleure implica:  

 

- Conèixer el significat del concepte diversitat funcional, forjat per Lobato i 

Romañach (2005) dins del marc del Fòrum Mundial de la Vida Independent 

per referir-se a aquelles persones que pel fet de desenvolupar les seves 

funcions d’una manera diferent a la majoria poden patir o pateixen 

qualsevol tipus d’opressió i/o exclusió.  

- Acceptar que la diversitat és una realitat social, que s’exclou la diferència 

per motius de cultura, simbòlic, tradició, voluntat, prejudicis i recursos 

(econòmics, tècnics, humans, de formació, ...) 

- Que existeixin grups de persones diverses que participin de les mateixes 

activitats en el mateix espai i moment. Això comporta interacció, connexió 

emocional i feedback mutu.  

- Que per possibilitar la inclusió cal adaptar entorns físics, socioeducatius, 

administratius i normatius, i crear suports en forma de dispositius o de 

persones especialitzades per acompanyar a persones amb diversitat 

funcional.  

- Que per a l’adaptació dels entorns i la creació de suports és imprescindible 

conèixer i reconèixer el subjecte de l’educació en profunditat així com el 

grup i la institució en la qual participarà.  

- Entendre que el treball per a la inclusió de persones amb diversitat 

funcional és un benefici per tota la societat pel significatiu percentatge de 

persones que viuen aquesta realitat de forma permanent i perquè qualsevol 

persona al llarg de la seva vida o en la senectut  pot viure una situació de 

vulnerabilitat sobrevinguda o permanent per la qual necessiti les adaptacions, 

suports i actituds creades al voltant de la inclusió per desenvolupar-se.  

- Contemplar i viure l’experiència de l’aprenentatge, relació i intercanvi vital 

mutu, bidireccional i divers que s’estableix en un marc de lleure on s’inclou a 

persones amb diversitat funcional, en el que tots els participants reben 

alguna cosa de tots els membres del grup, gaudeixen dels beneficis del 

lleure i sobretot on els participants sense una diversitat funcional aparent 

                                                           
1 El curs d’inclusió de persones amb diversitat funcional en el lleure impartit al Departament de Joventut està 
dissenyat i executat per Josep Bécares Ferrés coordinador de l’Associació Mmm’agrada. 
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aprenen a conviure amb la diversitat funcional creant una societat més 

inclusiva en general amb totes les diversitats.  

 

Beneficis del lleure:  

 

Quan fem inclusió de persones amb diversitat funcional en el lleure, més enllà de 

garantir els seus drets, com hem comentat anteriorment recollits en la carta de la 

ONU, posem al seu abast uns beneficis concrets estudiats per l’associació DINCAT:  

 

Dincat és la federació que vetlla per la defensa dels drets, la dignitat i la millora de la qualitat de 

vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves famílies a 

Catalunya. 

 

Dincat coordina, representa i defensa els interessos de prop de 300 entitats socials que treballen 

conjuntament per oferir serveis i suports que potencien l'autonomia de la persona i que 

garanteixen la seva plena inclusió a la societat en totes les etapes vitals i en tots els àmbits. 

www.dincat.cat (2019)  

http://www.dincat.cat/definici%C3%B3-de-lleure_123147.pdf 

 

Entenent que el lleure és beneficiós per totes, fixem-nos, seguint el plantejament de 

Dincat els beneficis per les persones amb diversitat funcional, en aquest cas d’origen 

intel·lectual però fàcilment extrapolables: 

 

• El lleure pot aportar a les persones l'oportunitat d'escollir, com volen gaudir d'aquest temps que es seu.  

• A través del lleure poden satisfer necessitats que no podran cobrir en altres àmbits de la vida. (Dincat) 

• Poden establir relacions i crear llaços afectius significatius. 

 

En l'àmbit personal: 

• Desenvolupa l'autoestima, l'autonomia, la creativitat, l'expressivitat,.. 

• Afavoreix el desenvolupament i el creixement de la persona 

 

En l'àmbit social: 

• Fomenta la inclusió social. 

• Desenvolupa les habilitats interpersonals i grupals 

• Desenvolupa les habilitats socials. 

• Permet establir noves relacions i també de parella 

• Desenvolupa l’autonomia personal 

•Desenvolupa l’ampliació dels coneixements culturals 

• Permet l’aprenentatge del autocontrol i saber negociar dins la dinàmica grupal 

• Permet organitzar‐se un pressupost i valorar el preu dels bens de consum 

• Motivar la cura personal i un major interès per l’imatge personal 

• Desenvolupa la motivació per l’aprenentatge al enfrontar‐se a noves situacions 

(Dincat) 
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El lleure té un forta repercussió en la vida de les persones amb diversitat funcional [discapacitat 

intel·lectual en el document de Dincat]  i en la millora de la seva Qualitat de Vida(grau de satisfacció que 

tenen les persones respecte la seva feina, la seva vida a la llar, salut i comunitat). 

 

Tal i com reflecteixen Shalock, R.L i Verdugo, M.A, (2007) en les seves dimensions, es considera que el 

lleure aporta: 

 

• Inclusió social: Fa estar present a la societat participant en diversos escenaris i contextos 

comunitaris. 

• Relacions interpersonals: Es creen espais òptims per compartir amb altres persones vivències, 

interessos, valors, etc. [les relacions interpersonals, les persones a qui coneixem funcionen com a vectors 

per a la inclusió, i el fet de sentir-nos acceptats per elles augmenten la nostra autoestima per ser més 

proactius en la nostra inclusió. El fet que d’altres persones vegin la seva acceptació els servirà d’exemple.] 

• Benestar emocional: Proporciona vivències satisfactòries i gratificants en activitats escollides 

lliurement i fora d’obligacions. 

• Benestar físic: Proporciona una vida més saludable. 

• Respecte dels drets: Garanteix l’exercici de gaudir de drets establerts i reconeguts legal i socialment. 

• Autodeterminació: Garanteix la capacitat de decidir, escollir i ser els veritables protagonistes. El 

lleure facilita l’autodeterminació. La llibertat per a escollir és vital per a la cerca d’experiències 

agradables, satisfactòries i amb sentit. 

• Benestar material 

• Benestar personal 

 

 

2.2 Creació del recurs en forma d’equip per a l’acompanyament i l’apoderament de 

persones i entitats:  

 

Havent exposat la fonamentació legal i de defensa dels drets de persones amb diversitat 

funcional, els beneficis per a elles i per a tota la societat i el marc socioeducatiu, 

proposem la creació de l’equip de suport a la inclusió de persones amb diversitat 

funcional: 

 

La naturalesa de l’equip es basa en treballar per a una inclusió social real i efectiva 

d’infants adolescents i joves a través de la seva participació en grups de lleure d’entitats 

del territori gironí fomentant l’apoderament dels participants i les mateixes entitats. Es 

cercarà l’assoliment de coneixements teòrics i habilitats pràctiques dels equips educatius 

de les entitats a través de cursos i la vivència d’experiències inclusives acompanyades 

per experts de l’equip creat com a recurs públic. D’aquesta manera no és generarà una 

dependència del recurs sinó que tots aquests coneixements i vivències acabaran 

formant part de la seva cultura institucional i es transmetran per contacte entre 

membres i promocions d’equips en les entitats. De tota manera es contempla el fet que 
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la inclusió de persones amb diversitat funcional per la seva alta complexitat en diferents 

aspectes pot necessitar intervencions al llarg del procés, que en ell mateix no té fi, és 

dinàmic i lligat a la contingència.  

 

Així es proposa la creació d’un equip format per un coordinador/a peragogic i 3 

monitors/es especialitzats en inclusió de persones amb diversitat funcional.  

 

Coordinador/a:   

La seva funció serà la cerca d’infants, adolescents i joves amb diversitat funcional, 

conèixer profundament la seva realitat per tal d’aconseguir-li una entitat de lleure 

adequada a aquesta. A partir d’aquí acompanyarà al participant, la família i l’entitat en el 

disseny de les activitats, creació d’adaptació i cerca de suports en forma de dispositius i 

humans. És a dir també serà la persona que crearà, formarà i tutoritzarà l’equip de 

monitors/es especialitzats, i alhora farà un seguiment i avaluació de les activitats 

realitzades per mitjà de reunions i intervencions in situ. La seva dedicació setmanal serà 

de 10h aproximadament.  

 

Monitors/es:  

 

La seva funció serà participar en el disseny de les activitats amb la tutorització del 

coordinador/a pedagògic, però sobretot la intervenció directa amb el participant dins 

del marc de l’entitat en la que participi. La seva dedicació per setmana d’activitat serà de 

4h, 2-3 hores d’activitat i 1-2 de reunió.  

 

Calendari:  

 

Segons l’anàlisi dels calendaris d’activitats de les entitats de lleure del territori gironí 

s’estima que es faran 24 activitats l’any pel que es proposa un calendari de 27 setmanes 

de feina, considerant una primera de planificació, una a mig curs de seguiment i la 

darrera d’avaluació.  

Cada setmana comportarà 4 h de feina per monitor/a i 10 pel coordinador/a, 

aproximadament. L’inici del programa hauria de donar-se a finals de setembre o inicis 

d’octubre de 2019 i fins a mitjans de juny de 2020.  
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Adaptació de les activitats i marcs pedagògics, creació de suports:  

 

La millor manera de fer que una activitat sigui inclusiva és dissenyar-la d’entrada amb 

accés i participació universal. Això no sempre és possible així que sobretot ens trobarem 

que caldrà adaptar activitats. D’altra banda els marcs pedagògics i la organització de les 

entitats també poden ser subjecte de proposta de lleugers canvis i/o adaptacions.  

Ens podem trobar activitats que en si no siguin adaptables, com fer un cim concret per 

una persona amb cadira de rodes amb un determinat percentatge i grau de discapacitat. 

És a dir ens podem trobar activitats que de la manera que estan plantejades no siguin 

adaptables. En aquests casos es pot fer un treball pedagògic sobre el disseny de la 

finalitat i objectius de l’activitat, eixamplant-ne el marc. Però també es pot canviar 

l’estructura de grups de l’entitat i obrir la participació d’una persona, amb diversitat 

funcional o no, a altres grups de l’entitat. En aquests casos cal considerar el 

reconeixement del protagonista de la situació, la seva informació prèvia i decisió, així 

com la de tots els grups implicats. En resum, la inclusió és un procés, no té fi, és dinàmic 

i forma part d’un continuum ple d’accions, reflexions i vivències, en el qual la 

fonamentació teòrica d’una banda, i l’experiència i vivència de totes les persones 

implicades de l’altre és fonamental. En el seu dinamisme, els processos d’inclusió ens fan 

replantejar-nos estructures de pensament, administratives o institucionals que fins 

aleshores havien funcionat però que no serveixen per a la inclusió. Per tant la 

comunicació, reconeixement de tots els implicats, la obertura i la predisposició al canvi 

són fonamentals.  

 

Participants:  

 

Els beneficiaris del programa seran tots aquells infants, adolescents i joves als quals es 

pugui atendre en condicions de confort, seguretat i es pugui garantir un procés 

d’inclusió efectiu en alguna entitat de lleure del territori gironí. L’edat dels participants 

no es considera un factor limitant ja que per un jove de més de 20 anys pot ser 

desitjable i positiu per al seu desenvolupament participar del programa igual que pot 

ser enriquidor per l’entitat d’acollida si ho considera oportú.  

 

 Organització:  

 

El coordinador/a, posarà estarà en contacte permanent  escoles d’educació especial, eap 

, entitats de persones amb diversitat funcional, famílies i entitats de lleure per tal de 

buscar la millor entitat per les persones que mostrin interès en participar en el programa 

d’inclusió. Quan consideri que es pot crear un entorn adequat perquè un infant, 

http://www.mmmagrada.com/
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adolescent o jove pugui participar d’una entitat de lleure, començarà a tutoritzar 

l’adaptació d’activitats i la intervenció del monitor/a de suport especialitzat en l’activitat 

per tal d’aconseguir la inclusió del participant en l’entitat. Un cop l’entitat expressi que 

se sent preparada per seguir fent les activitats sense el monitor/a de suport, aquest 

passarà a donar suport a una altra entitat en un nou cas seleccionat pel coordinador/a.  

Es pot donar el cas que una entitat que ha començat a executar activitats sense 

monitor/a de suport el torni a necessitar per la naturalesa d’una de les activitats 

programades, en aquest cas el coordinar/a decidirà com se li dona suport depenent de 

la disponibilitat de l’equip de monitors de suport, inclús contemplant la possibilitat de 

aturar el suport en un altre cas puntualment quedant aquest un cap de setmana, si fos 

absolutament necessari, sense activitat. És a dir amb els tres monitors/es de suport 

s’anirà confeccionant un calendari de suports a participants i entitats tenint en compte 

el desenvolupament de cada cas a criteri del coordinador.  

Un dels 3 monitors/es estarà permanentment donant suport al grup de lleure inclusiu 

de l’Associació Mmm’agrada que com s’ha esmentat desenvolupa moltes activitats amb 

d’altres grups. A més el grup està format per 9 joves amb un alt nivell de dependència i 

necessita molt de suport per possibilitar les activitats, que es desenvolupen amb una rati 

mínima de 1 a 1.  

 

Formació:  

 

Les entitats que es vulguin acollir al programa d’inclusió, no només es limitaran a gaudir 

del suport d’un monitor/a especialitzat, sinó que rebran una formació introductòria a la 

inclusió de persones amb diversitat funcional en el lleure de forma gratuïta. Aquesta 

formació serà una de semblant a la impartida als monitors/es directors/es de les 

colònies del XANSACAT del departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya.  
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Recull d’algunes activitats del grup de lleure inclusiu: 

 

Sortida de concert (Festival Estrenes) amb Esplai St. Josep de Girona 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                                                                       

Barraques Girona 2017 amb Marrecs de Salt.  
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Colonies ’18 amb esplai la taca de Sabadell, piscina, jocs i danses, i discoteca adaptades i 

inclusives.  

 

 

 

 

 

Dansa Adaptada amb Esplai Sant Narcís de Girona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INFO: 

www.mmmagrada.com/programa-idea 

Josep Bécares – Coordinador General 

630402064 –   josepbecares@gmail.com  

http://www.mmmagrada.com/
http://www.mmmagrada.com/programa-idea
mailto:josepbecares@gmail.com

