
PLANTANT
LLAVORS
DE VIDA

A l’acidH actualment som un equip de 135 professionals, 38 
voluntaris i 315 socis i col·laboradors que  atenem diàriament a 600 
persones amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleu:

educant, cuidant, acollint, inserint laboralment, socialitzant i 
tutelant.

En definitiva el nostre compromís diari és oferir a aquest col·lectiu 
una vida millor. 

Aquest és el motiu que ens ha mogut durant aquests 24 anys de 
dedicació.

“A l’acidH el 
més important 
son les 
persones”
Montserrat Baró Sans.



Fa 25 anys la Montserrat Baró, una dona, bé, una monja com ella 
mateixa es definia...inquieta, intel·ligent, generosa,  propera.....
treballava  de psicòloga i un dia va veure un grup de nois que 
jugaven en un parc  ¿perquè sou aquí i no a l’escola?.

”Es que no entenem les explicacions dels mestres. 
Ens avorrim i ens angoixem  molt”. 

Ella, que no era de conformar-se, va decidir parlar amb els pares  
d’aquests joves i poc a poc van anar descobrint els motius que hi 
havia darrere: 

A alguns els costava llegir i escriure i el professor no els podia 
dedicar el temps que ells necessitaven. A més a més els costava fer 
amics, es sentien desplaçats per la resta i algunes vegades els havien 
fet bulling. 

Ay!! però el problema no s’acabava a l’escola; també 
els era molt complicat trobar una feina, fer amics, 
administrar-se els diners, cuidar-se, fer les coses de 

casa....

Després de recollir  tota aquella informació, la Montserrat es va 
preguntar tota preocupada ¿què puc fer per aquests joves? I així va 
néixer la llavor del que anys més tard seria l’acidH. 

Com tots els grans projectes de la vida va començar sent molt petit. 
Primer va obrir un pis a la Gran Via on els feien classes adaptades 
i de mica en mica, la incansable empenta de la Montserrat Baró va 
aconseguir sumar gent, esforç, il·lusió i cada vegada més projectes 
per cobrir  totes les àrees de la vida.

Ara, tots els que formem part de l’acidH, usuaris, famílies, 
treballadors i els qui falten per arribar, et volem agrair de tot 
cor, Montserrat, tots aquests anys d’amor, d’ànims, dedicació 
i coneixements que ens han ajudat i ens ajuden a créixer, tenir 
més oportunitats i en definitiva ser qui som. 


