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ACTIVITATS

Aquest any 2017 ha sigut per a Ludàlia un any de canvis
importants. Ens hem replantejat alguns aspectes consistents en potenciar un oci de qualitat i una atenció més
personalitzada, tant per als usuaris com per a les seves
famílies. Hem ampliat el ventall de possibilitats, oferint
noves activitats cada dia de la setmana amb l’objectiu de
satisfer el gust de tothom. En aquesta línia continuarem
dedicant els nostres esforços durant l’any 2018 i treballant
per aconseguir un oci cada vegada més normalitzat.

Totes les nostres activitats estan pensades per oferir un oci de qualitat, és per això que són impartides per professionals de diferents àrees.

Recordar-vos que la Consol es va jubilar el mes de maig
i vam nomenar a la Josefina com a nova Directora de
Ludàlia, que amb el suport de l’Albert i tot l’equip d’educadors i voluntaris conformen un grup molt cohesionat,
homogeni i de primer ordre.
La Consol continua, però, com a Patrona Fundadora Vitalícia i es dedica a les funcions pròpies del càrrec, així
com jo, que també continuo com a President i Patró Fundador Vitalici. Per tant, aquest ha estat un any de canvis
que ben segur ens reportarà els seus fruits. Gràcies a
tots els que d’una manera o altra ens donen suport per
portar a terme els nostres projectes.

Els objectius comuns a totes elles són:
Divertir-se amb l’activitat mateixa.
Fomentar l’autodeterminació de les persones.
Promoure les relacions entre els participants
i el seu entorn.
Adquirir habilitats socials.

Activitats puntuals
Viatges de caps de setmana, vacances, sopar de
la nit de Cap d’Any.

Caps de setmana
Dissabtes sortides de nits i tardes. Tots els diumenges disco a la sala B Luz de Gas.

Intensius juliol
Aquest any hem fet cuina, ioga...tot un èxit!

Una abraçada,
Toni Muñoz

FILOSOFIA
L’objectiu que dóna sentit a Ludàlia és reivindicar el dret a
l’oci i a la cultura de les persones amb discapacitat intel•lectual mitjançant activitats, programes i projectes normalitzadors dins de la comunitat amb els suports necessaris, compartint amb la societat les capacitats d’aquestes persones.

TESTIMONI: ALBERT SELVA
(voluntari)

Fa tres anys se’m va donar l’oportunitat de conèixer
Ludàlia, conèixer els nois i noies que hi formen part
i tots em van acollir des del primer dia com un més
de l’equip. Des d’aquell instant em vaig enganxar a
aquesta gran família que ensenya aprenent de cada
un de nosaltres i que demostra, dia rere dia, que els
límits són només simples prejudicis.
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ESPAIS
Sala “B” Luz de Gas
Microteatre Barcelona
Can farinetes “Forn Baltà”
Biblioteca Jaume Fuster
Escola de Dansa Moveo
Casal d’Entitats Mas Guinardó

NOVETAT!
Aixequem nous telons! Hem fet una aliança amb Microteatre Bcn i el grup de teatre de la fundació. Els joves estan
experimentant una nova manera de fer teatre, més dinàmica i innovadora. Es tracta d’obres curtes i amb un públic
reduït. L’objectiu principal és poder fer més representacions durant l’any!

DISCO
Dades d’impacte

Nou Teatre

67

Reserves de grups
i entitats

Concerts i festes

CUINA

10

Arran de l’èxit de l’intensiu de juliol hem engegat els fogons durant tot l’any! El resultat no podria ser millor. Han
fet receptes de diferents països, cuina nadalenca, etc.
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TESTIMONI: ROGER LABARIAS
(participant)

Estic molt content a Ludàlia. M’ho passo molt
bé i la discoteca del diumenge és molt “guai”.

TESTIMONI: JAVIER SIN
(educador)

Taller d’informàtica

Hace ya 7 años se me brindó la oportunidad de ser un
ludálico más: aprendiendo, disfrutando y trabajando
con grandes personas que emanan sencillez, naturalidad y pasión por la vida. Y aquí sigo, dejándome llevar
por esa energía junto a ese espíritu lúdico y positivo
que me transmiten. Salud y larga vida a Ludàlia!

TESTIMONI: CARME SABARICH
(mare)

En Marçal fa deu anys que és ludàlic. Durant
aquest llarg període ha anat trobant el seu lloc
en les diferents activitats que participa i té plena consciència de formar part d’una gran família. Conèixer el vostre projecte va ser un gran
descobriment perquè els nostres fills i filles
amb discapacitat intel•lectual, a partir dels 18
anys, no tenien un espai d’oci i cultura adequat
a les seves capacitats. La diversitat d’activitats
i projectes, l’atenció individualitzada, el tacte
exquisit dels monitors i monitores, la comunicació amb l’equip gestor i el treball inestimable
dels cofundadors, la Consol i el Toni, són potencials que fan de Ludàlia un projecte sòlid i
imprescindible. Com a mare, agraeixo la vostra
tasca per l’impacte que suposa per a la normalització dels nostres fills i filles i familiars, i per
la contribució a crear una societat més justa tenint en compte el gran mosaic que la configura.
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1600
Serveis a participants
(excepte disco)

20

Equip humà

(educadors, voluntaris i professionals)
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Ship2B | B-Value
El programa B-Value, organitzat per Ship2B i la Fundación
Banco Sabadell, té una durada de deu mesos i està pensat com
acompanyament per a entitats del Tercer Sector. Es treballa en
un projecte concret amb els mateixos serveis que s’ofereixen als
emprenedors, amb recursos de molta qualitat i mentories professionals específiques per desenvolupar-lo de manera innovadora.
Hem sigut finalistes del programa en el qual han participat 40
entitats de tota Espanya de les 100 inscrites en la primera fase.
Seguim treballant i aprofitant aquesta magnífica oportunitat.
Gràcies B-Value!!!

Ship2B

TESTIMONI: ANNA CREUS
(patrona)

Si Ludàlia no existís, algú l’hauria de crear!!! Respon a una realitat. És necessària. Viure passa per tenir
amistats, per sentir-se acompanyat, per estimar-se, per compartir, per realitzar-se en activitats de lleure,
per desenvolupar-se gaudint de la vida...Ludàlia és humana, Ludàlia és vida.

DESPESES TOTALS DE L’ANY 2017: 153.172€
Respecte a 191.629€ l’any 2016

63,3%

5,2%

4,8%

3,3%

13,6%

2,1%

7,7%

Despeses
de personal

Professionals
externs

Lloguers

Serveis
externs

Sortides
activitats

Aprovisionaments

Altres despeses
d’explotació

INGRESSOS
TOTALS DE L’ANY
2017: 164.829€

61,6%

12,3%

14,5%

Prestació de serveis

Aportacions
d’entitats privades

Subvencions
d’entitats públiques

Respecte a 165.388€
l’any 2016

EL RESULTAT ECONÒMIC DE L’ANY 2017 ÉS DE
11.657€ EN POSITIU, MENTRE QUE EL DEL 2016 VA
SER DE 25.241€ EN NEGATIU.
Tot el nostre sistema comptable, fiscal i laboral està al dia
i gestionat i controlat externament des de l’any 2001 per
“Talaia, estudis i serveis, S.L.”

1,3%

10,3%

Altres ingressos

Aportacions
de particulars

Ens agrada gaudir de l’oci i de la cultura. Al cap i a la fi,
volem tenir les mateixes oportunitats de riure, de ballar i
de relacionar-nos que qualsevol persona.

Fem-ho possible!
RECONEIXEMENTS
1r Premi Autonòmic
“Joves amb Valors”

1r Premi Estatal
“Jóvenes con Valores”

Obra Social “La Caixa”

Obra Social “La Caixa”

Any 2008

Any 2008

Projecte “Sessions de disco
a la Sala B de Luz de Gas”

Projecte “Sessions de disco
a la Sala B de Luz de Gas”

segueix-nos a:

Fundació Ludàlia

@FLudalia

1r Premi Impulsa
Apartat social de la Fundació Príncep de Girona
Any 2010

@fundacioludalia

AGRAÏMENTS
FUNDACIÓ
PRIVADA
SERT

Entitat federada a

www.ludalia.com | ludalia@ludalia.com | Tel.: 932 131 756

Premi al projecte
més solidari d’Airbnb
Any 2014
Projecte pilot “DKSAKSA”,
realitzat conjuntament
amb Voluntarios en Acción
d’Airbnb

Fundació Ludàlia

