
 
 
Activitats de l’entitat 
 
L’associació Entresol fou creada l’any 2015 per familiars de persones amb 
discapacitat intel·lectual amb la missió de promoure l’habitatge per a aquest 
col·lectiu. Procura crear les condicions necessàries perquè les persones amb 
discapacitat intel·lectual puguin gaudir a ple dret i en igualtat d’oportunitats d’un 
habitatge digne.  
 
Vetlla per la creació de noves places d’habitatge a Barcelona que puguin 
satisfer les necessitats individuals i col·lectives i prepara a les persones 
usuàries i a les seves famílies cap a una vida independent. 
 
El model d’Entresol s’inspira amb el de les cooperatives d’habitatges i 
comparteix els valors de: 

® Equitat en els suports 
® Creació de relacions saludables i d’ajuda mútua amb altres col·lectius 
® Respecte a la diferència i en els ritmes de funcionar 
® Creació de serveis d’atenció centrats en la persona i col·lectivització de 

necessitats  
® Creació de projectes en perspectiva de gènere i per la sostenibilitat 

ambiental, econòmica i social. 
 
 
Què fem? 
 

® Exercim les funcions de proposta i defensa pel dret a l’habitatge a les 
persones amb discapacitat intel·lectual. 

® Realitzem propostes, tant a les administracions públiques que tenen  
polítiques de foment de l’habitatge social, com altres actors estratègics. 

® Proporcionem un espai de suport i ajuda mútua pels socis perquè les 
persones tutelades puguin tenir accés a un habitatge que els asseguri 
una vida el màxim d’autònoma possible. 

® Acompanyem a persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves 
famílies el procés cap a una vida independent. Disposem d’un pis 
d’aprenentatge per l’entrenament previ per viure en un habitatge 
d’estada permanent.  



® Ajudem els socis en la promoció d’habitatges per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual. D’aquesta manera, Entresol pot esdevenir un 
“viver de projectes d’habitatge”, els quals són impulsats per les famílies, 
sense assumir-ne la gestió. 

® Organitzem sessions d’orientació i activitats formatives i lúdic-culturals 
específiques a les famílies i pels joves amb discapacitat intel·lectual. 

® Vinculem els projectes d’habitatge en les xarxes comunitàries de 
proximitat per naturalitzar entorns i fomentar, a la vegada, la 
sensibilització ciutadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 


