
Butlletí Acord Ciutadà Juny 2015 

Entrevista a Neus Palos 

 

Aquest mes entrevistem a Neus Palos, responsable del Departament de formació i orientació laboral de 

l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (AcidH), que té com a objectiu millorar la 

qualitat de vida i donar servei a les persones amb intel·ligència límit; i una de les entitats que integren la 

Xarxa Barcelona per la Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat al Mercat Ordinari. 

A quines persones ateneu des d’AcidH? 

Acidh acompanyem i atenem a persones amb 

intel·ligència límit o discapacitat intel·lectual 

lleugera. Persones que es caracteritzen per tenir 

un coeficient intel·lectual entre 70 i 85, just per 

sota del que l’OMS considera dins de la 

normalitat. 

Aquestes persones presenten limitacions en la 

capacitat adaptativa, és a dir, en aquelles 

habilitats socials, conceptuals i pràctiques per 

desenvolupar-se en un entorn i respondre a les 

exigències, motiu pel qual precisen de suports 

puntuals en diferents àmbits de la vida. 

1. Quins serveis destacaries de la vostra 

entitat? 

Treballem per donar servei en l’àmbit educatiu 

social i laboral a aquest col·lectiu de persones i 

per defensar els seus drets per tal que puguin 

aconseguir la màxima integració i inclusió socials. 

Principalment tenim els serveis estructurats en 

quatre àrees: l’educativa (on destaca l’Escola 

Vida Montserrat que ofereix una educació 

secundària amb adaptació curricular i l’Escola 

d’adults), la clínica (amb un centre de psicologia i 

logopèdia de referència), l’habitatge (on 

comptem amb llars-residències i pisos de suport 

a l’autonomia a la pròpia llar) i, finalment, la 

laboral (integrada pel Servei d’inserció laboral en 

empresa ordinària, entre d’altres). 

2. Quins són els principals reptes en clau 

d’inclusió de les persones amb 

intel·ligència límit? 

Un dels grans reptes per a la integració 

d’aquestes persones és la incorporació al mercat 

laboral ordinari. Disposen de les competències 

tècniques i transversals suficients per 

desenvolupar-se laboralment en un entorn 

normalitzat en diversos camps i, alhora, tenen 

una motivació molt elevada per la feina i 

responen amb escreix a les expectatives. 

Cal treballar molt en la visualització de les 

possibilitats i les competències d’aquestes 

persones, i en l’oportunitat que pot suposar per a 

una empresa incorporar aquestes persones en el 

seu entorn empresarial 

A nivell formatiu cal millorar la formació 

professional a la qual tenen accés i avançar en el 

ventall d’opcions formatives i perfils professionals 

que poden desenvolupar, potenciant la formació 

dual a les empreses. 

3. I en altres àmbits? 

La realitat del col·lectiu és molt invisible; tant la 

de les persones amb intel·ligència límit com de 

les persones amb qualsevol tipus de discapacitat. 

Hem d’esmerçar molts esforços per visualitzar 

aquest col·lectiu de persones i la feina que fem 

des de les entitats. 

  

http://www.acidh.org/


En aquest sentit, hem d’avançar en la defensa 

dels drets de les persones amb intel·ligència límit 

a tot nivell; promovent una inclusió social plena i 

facilitant el suport a aquestes persones durant tot 

el cicle vital promovent la seva autonomia. 

4. A finals de 2014 es va crear la Xarxa 

Barcelona per la Inserció Laboral de 

Persones amb Discapacitat al Mercat 

Ordinari. Qui en formeu part? 

La xarxa està integrada per 8 entitats amb molta 

trajectòria en els respectius àmbits d’actuació: 

l’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) de 

l’Ajuntament de Barcelona; la Federació ACAPPS 

(discapacitat auditiva), ECOM (discapacitat 

física), la Fundació Joia i la Fundació Els Tres 

Turons (salut mental), Aura, la Fundació Catalana 

Síndrome de Down i Acidh (discapacitat 

intel·lectual). 

L’especificitat de la xarxa és que està integrada 

per entitats que treballem per la inserció de les 

persones amb discapacitat al mercat ordinari. 

5. Quins objectius teniu com a xarxa? 

Des de la seva constitució hem volgut que fos 

una xarxa útil per millorar els serveis d’inserció 

laboral de les persones amb discapacitat i 

l’apropament a l’empresa. 

Volem compartir metodologies, pràctiques i 

processos d’inserció entre les diferents entitats, 

donar visibilitat per augmentar la contractació de 

persones amb discapacitat (mesurant i posant en 

valor l’impacte de la tasca que fem) i establir 

estratègies conjuntes vers la integració laboral de 

les persones amb discapacitat. 

 

 

 

 

 

 

6. Quines actuacions heu dut a terme 

aquests primers mesos de funcionament? 

Hem celebrat unes jornades de portes obertes a 

totes les entitats de la xarxa, en les quals vam 

participar tant persones dels equips directius com 

els professionals de les entitats. Partíem del 

convenciment que per treballar junts ens hem de 

conèixer a fons entre nosaltres. 

També s’han promogut formacions per als equips 

de professionals de les entitats i unes sessions de 

treball de casos per crear circuits conjunts. 

Enguany està funcionant una comissió de 

directors, que posa el focus en el treball amb les 

empreses; i una comissió de tècnics centrada en 

les persones, en l’atenció que donem i en la 

millora dels processos de treball. 

7. Per acabar, quin missatge voldries 

compartir amb la resta d'entitats i 

organitzacions de l'Acord? 

Les persones amb discapacitat i les persones 

amb intel·ligència límit tenen moltes capacitats i 

potencialitats que cal conèixer i apropar-les a la 

societat i a les empreses. Encara cal trencar 

massa barreres per tal que aquestes persones 

puguin desenvolupar-se i exercir els seus drets 

plenament. 


