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Fundació Itinerarium Fundació Itinerarium 
Fundació Itinerarium: 10 anys promovent la inclusió.

La Fundació Itinerarium és una entitat sense ànim de lucre nascuda el 
2010 amb la missió de promoure la inclusió de les persones amb una 
discapacitat.

Hem creat 21 projectes, el BOX21, per millorar la qualitat de vida de les 
persones amb una discapacitat. Una de les primeres iniciatives per 
sensibilitzar sobre les seves capacitats va ser la creació de la lletra 
Anna, la primera tipografia social de la historia, creada per una noia 
amb Sídrome de Down -que ha lluït inclús el primer equip del Barça-.

A banda de l'Anna donem suport d'emprenedoria a molts altres 
nois/es amb una discapacitat. Com el Joan Hidalgo, que pateix atàxia, i 
que l'ajudem a crear robots amb material reciclat o el Quimitus que té 
Síndrome de Joubert i treballem conjuntament perquè pugui cumplir 
el seu somni de ser actor professional.

Hem creat VI Festivals de Futbol Inclusiu, amb la metodologia 
pròpia 'Inclusive Football', organitzant el primer Barça-Madrid 
Inclusiu de la història, el primer Betis-Sevilla a l'Estadi Olímpic de 
la Cartuja de Sevilla o els primers entrenaments a la Ciutat Espor-
tiva del Barça entre la padrera i nois/es amb discapacitat.

Hem creat 30 categories inclusives a clubs de futbol de tot Espan-
ya per donar accés a les persones amb una discapacitat.

I, entre altres temes, hem creat 40 circuits inclusius a la natura per 
a tothom a España, Estats Units i Sud-Amèrica.

Aquest 27 de juny de 2020 celebrem els 10 anys i presentarem 
l'últim gran projecte: el FarmLab de Pruit com a solució a una vida 
al món rural més saludable, sostenible i econòmica. Volem, aprofi-
tant el millor de la tecnologia, desenvolupar la vida en entorns 
naturals. Un desafiament que vol millorar un món cada cop més 
estressant i ràpid a les ciutats on moltes persones viuen perdudes 
sense rumb.

PRUIT



Fundació Itinerarium 
21 PROJECTES PER LA INCLUSIÓ SOCIAL:

El BOX21 és un projecte de la Fundació Itinerarium que ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones 
amb necessitats especials mitjançant la creació de 21 processos educatius i socials.

Organització del Dia del Futbol 
Inclusiu a l'Estadi Olímpic de la 
Cartuja a Sevilla. 

450 nois/es amb i sense discapa-
citat jugant junts/es.
El passat 9 de juny hem realitzat 
amb gran èxit el Dia del Futbol 
inclusiu a Andalusia a l'Estadi 
Olímpic de la Cartuja. Més de 300 
nois/es amb discapacitat jugant al 
costat dels alevins dels clubs que 
estan a Primera Divisió. Es va viure 
el primer Betis-Sevilla inclusiu de 
la història. Vicente del Bosque va 
assistir a l'acte. I van venir molts 
mitjans de comunicació que van 
transmetre el missatge de ''inclu-
sió'' o ''el futbol és per a tots/es''.



Celebració del II Premi Anna 
Vives entregat al Palau de la 
Generalitat a ‘Eventos con Alma.’ 
Reconeixement a una empresa 
d’events amb persones amb 
Sindrome de Down dins de la 
plantilla treballant amb normali-
tat amb la resta de personal. 
Entrega conjuntament amb el 
president de la Generalitat 
Senyor Quim Torra.

Renovació del conveni amb la 
Fundació Barça per fer els entre-
naments inclusius amb les seves 
categories de futbol de la Masia 
amb la nostra metodologia ''Inclu-
sive Football ''.



Inclusive Football:
V Festival Inclusive Football a 
Madrid a la seu de la RFEF. 

Coordinació 25 clubs inclusius 
actius facilitant l’esport a més de 
500 persones amb discapacitat. 

V FESTIVAL
INCLUSIVE 
FOOTBALL

MADRID



Renovació del conveni amb la 
Fundació Barça per fer els entre-
naments inclusius amb les seves 
categories de futbol de la Masia 
amb la nostra metodologia ''Inclu-
sive Football ''.



Emisió de la segona temporada de 
la sèrie social La Empresa Más 
Loca del Mundo per xarxes socials 
i GolTV. 

Visualització a més de 2 milions 
de persones. 

Participació de Kilian Jornet i la 
cantant Aitana. 

Amb el suport de:



Educació on line 
(www.joanrobots.net) 
en reciclatge amb el Joan Robots 
a 60 escoles d'Espanya (6.000 
alumnes):

Hem realitzat formació on line a 
60 escoles. També hem fet pre-
sencialment més de 20 tallers a 
escoles i/o museus per sensibilit-
zar amb el Joan sobre la importàn-
cia de reciclar per a un món més 
sostenible.
El Joan ha estat guardonat com a 
personatge de l'any de la seva 
ciutat, Sant Cugat, per votació 
popular.

30 xerrades a escoles i empreses 
per sensibilitzar sobre el reciclatge. 

Cada participant s’ha emportat a 
casa el seu propi robot seguint les 
indicacions del Joan. 

Acord amb l’Agència de Residus de 
Catalunya pels tallers del Joan.

30 
XERRADES 
A ESCOLES



Suport a l’esportista invident Lia 
Beel en la seva participació al cam-
pionat del món d’atletisme de Doha.

Suport per a un nou patrocinador 
esportiu per a ella: ADIDAS. 

20 xerrades sobre valors de la Lia a 
escoles i empreses per sensibilitzar.
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