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“

”

Els nostres valors: respecte, 

tolerància, transparència, 

igualtat, companyerisme...

Daus va néixer en 2019 amb ganes de convertir-se, dins del món de

l’oci de les persones amb capacitats diverses, en una eina de

transformació de la nostra societat amb la finalitat de fer-la més

inclusiva.



PROJECTES



Grup d’oci

 De dilluns a divendres

 De 17:15h a 20:00h

 Casal Cívic Francisca Redondo

Activitats:

 Dilluns: musicoteràpia

 Dimarts: taller de cuina i expressió 

artística

 Dimecres: Petanca o cinema

 Dijous: Activitats canines i jocs de 

memòria

 Divendres: Taller de costura



Club social

Sortides de cap de setmana

• Dissabte o diumenge

• Dos grups segons autonomia

• Diferents horaris

Cinema

Sopars

Museus

Activitats lúdiques

Senderisme

Turisme



Estades vacacionals

Ponts

Agost

Setmana Santa
Apartaments

Cases rurals

Finalitat: Desconnectar i gaudir de temps de descans

Grups reduïts

Dividits per capacitats

Activitats adaptades:

Turisme

Relaxació



Servei d’acompanyament (Transport)

Actualment tenim dues furgonetes:

• Adaptada per dues cadires de rodes

• Una amb 9 places

Servei adaptat a les capacitats de 

cada soci/a



Un gos de teràpia per l’associació

Dau té un any, ha estat

adoptat en el CAAD de

Terrassa.

És afectuós, amistós i juganer.

També és molt llest i aprendre

els trucs molt ràpid.

Serà el nostre gos de teràpies



Deu dies

18 de febrer: Dia 

internacional

Contra la 

homofòbia en 

l’esport 31 de març: Dia de la 

visibilitat trans

17 de maig: Dia 

internacional contra 

la homofòbia, 

transfobia...

28 de juny: Dia de l’orgull

LGTBI+



CANVIA LA TEVA MIRADA

Projecte guanyador XXIV premis 

Rotary Club Terrassa

Escoltem notícies on persones amb discapacitat intel·lectual són vetades en pubs, hotels i en

activitats de lleure educatiu com casals d’estiu. Per realitzar aquest projecte s’ha detectat les

següents necessitats:

• Aprendre com comunicar-se i saber tractar a les persones amb discapacitat intel·lectual

• Tenir coneixements de les seves característiques per poder adaptar els seus serveis.

• Assessorament i acompanyament per adaptar els seus serveis.

Es proposen quatre càpsules als propietaris/es i als seus treballadors/es amb la finalitat de

conscienciar-los, per fer més accessibles socialment els seus serveis que SERAN DINAMITZADES PER

LES MATEIXES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUE SERAN AGENTS D’EMPODERAMENT,

CAPACITACIÓ I TRANSFORMACIÓ. La metodologia a seguir serà: acció centrada en la persona,

participativa i significativa, presencial i en línia i propostes grupals i individuals.



Quinto adaptat

Vàrem ser pioneres en adaptar una tradició terrassenca: el Quinto 

Amb al participació de més de 100 persones en els 4 dies

Van participar famílies amb els seus fills/es

Avis i àvies amb els seus néts i nétes

Persones amb capacitats diverses

Joves i adolescents

Amb la col·laboració de 70 patrocinadors: associacions i empreses



Els nostres socis i sòcies

Persones amb capacitats diverses: intel·lectual i física

Gent gran

Des de l’any 2019 hem donat serveis a 61 persones

Actualment tenim 50 socis/es actius

Terrassa

Sant Quirze/Bellaterra

Viladecavalls

Vacarisses

Rubí



Col·laborem amb

Departament capacitats diverses

Taula dia internacional de les persones amb discapacitat

CMD-IV

Taula de la Maurina

Departament LGTBI+

Altres associacions
Treballem amb:

Centre de dia La Llar

Centre de dia Les Arenes

Prodis

Fupar

Globus

Tu Tries

Font del Ferro (Rubí)



Com ens financem:

• Quotes del socis/es

• Sorteigs

• Loteria de Nadal

• Panera

• Venda de merchandising

• Subvencions

• Crowdfunding

• Venda de productes fets pels participants

• Paradeta de Sant Jordi

• Quinto

• Donacions



GRÀCIES


