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L
a Federació Allem va com-
plir el passat 20 de novem-
bre 30 anys de vida. Un ani-

versari en el qual vol reivindicar 
la tasca de superació i transfor-
mació de les 18 entitats sòcies de 
Ponent i Alt Pirineu i Aran, que 
sumen 3.500 professionals que 
donen suport a més de 5.200 
persones, de les quals 3.750 te-
nen alguna discapacitat. Sota el 
lema Persones, entitat, territo-
ri, la federació repassa aquestes 
tres dècades de trajectòria en 
les quals l’atenció a les persones 
amb discapacitat, la majoria in-
tel·lectual o amb problemes de 
salut mental, són el centre de 
tot, així com l’acompanyament 
a les famílies. 

Actualment, les entitats que 
en formen part són ADDA, Acu-
dam, Alba, AlbaA Jussà, Ami-
sol, Aspamis, Claror, Aspros, 
L’Estel, IMO-Salvador Seguí, 
Llar Santa Anna, Integra Pi-
rineus, Fundació Privada Iler-
sis, L’Olivera, Associació Plan-
çó, Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida, Talma i La Torxa.

Des dels seus inicis, Allem 
ha treballat com la plataforma 
territorial de defensa dels drets 
de les persones amb discapaci-
tat i de les seues famílies, apos-
tant per la col·laboració entre 
les entitats i fent pinya en els 
moments més durs com la crisi 
del 2008 i la covid. 

En el primer cas, l’impacte 
de les retallades en el finança-
ment públic va motivar mobilit-
zacions històriques durant anys, 
com la del 2019 en la qual van 
sortir al carrer per defensar els 

Centres Especials de Treball, 
amb 11 a la província que donen 
feina a més de 1.110 persones, 
de les quals 840 tenen alguna 
discapacitat. 

La pandèmia també va su-
posar un punt d’inflexió per a 
les entitats, que van haver de 
transformar-se amb una millor 
personalització i implicació de 
la comunitat. Ara, amb la crisi 
energètica i l’escalada de preus, 
reclamen la necessitat de mi-
llorar el finançament públic i 
reivindica repensar el model 
d’inserció sociolaboral del col-
lectiu, per una plena inclusió, 
amb una atenció adaptada a les 
necessitats i segons cada etapa 
de la vida. Per “avançar en la 
construcció de comunitats de 
vida justes i inclusives”.

ENTITATS DEGANES

La majoria tenen més de  
40 anys de trajectòria, amb 
Aspros com la pionera,           
que ha complert els 60

ENTITATS REPORTATGE

Trenta anys de transformació
La Federació Allem celebra el seu aniversari reivindicant la tasca de les 18 entitats sòcies, que 
donen suport a més de 5.200 persones, de les quals 3.750 tenen alguna discapacitat || Millorar el 
finançament públic i continuar treballant per la plena inclusió, entre els reptes de futur

ALLEM

Imatges d’arxiu de diferents activitats de les entitats lleidatanes que formen part de la Federació ALLEM.

EN PRIMERA PERSONA

«L’assessorament d’ALLEM 
i la formació que ens 
proporciona fa que la nostra 
atenció a les persones i 
a les famílies millori»
DOLORS BERDIÉ. ADDA

«Cal tenir en compte les 
diferències del territori a 
l’hora de plantejar estratègies 
de desenvolupament 
perquè arribin a tothom»
URGELL ESCRIBÀ. INTEGRA PIRINEUS

«És important treballar 
la cultura de federació. 
Aportar el millor que 
tenim en benefici d’altres 
propicia camins de futur»
JOAN SAURA. PRESIDENT D’ALLEM

«M’agrada participar perquè 
gràcies a les activitats 
compartides puc conèixer 
persones que no podria haver 
fer conegut sense ALLEM»
JUANJO GARCIA. USUARI/L’ESTEL


