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Moció de la Junta de Portaveus de suport a la proposta d’atorgament de la Creu de 
Sant Jordi a la Fundació Privada Atendis 
 
La Fundació Privada Atendis és una entitat social sense ànim de lucre  al servei de les 
persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, en l’àmbit de Sabadell i la seva 
Comarca natural principalment,  amb l’objectiu d’afavorir des d'una atenció integral, la millor 
i més inclusiva qualitat de vida possible. 
 
Entitat pionera a la ciutat, els orígens de la Fundació es remunten a l’any 1963, quan un 
grup de pares i mares amb suport, preocupats per la qualitat de vida i el futur dels seus fills 
amb discapacitat intel·lectual, van decidir crear a Sabadell la l’Associació Pro Disminuïts 
Psíquics de Sabadell i Comarca (APDP), amb la finalitat de fomentar l’assistència, atenció 
i ensenyament dels seus fills i filles. 
 
L’any 2023 la Fundació celebra el recorregut de seixanta anys fent una tasca de servei tant 
a les més de 250 persones directament ateses als seus 6 centres,  com al col·lectiu de les 
persones amb discapacitat intel·lectual en general  i  com entitat social del territori. Una 
feina constant per la millora de la qualitat de vida de les persones,  per la visibilització i 
defensa dels seus drets i  per la integració plena de les persones en tots els seus àmbits 
socials i laborals. 
  
Per aquests motius la Junta de Portaveus adopta el següent  
  

ACORD 
 
Primer. Donar suport a la petició de l’entitat per a l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a 

la Fundació Privada Atendis. 
 
Segon. Traslladar aquests acords a la Fundació Privada Atendis i a la Generalitat de 

Catalunya. 
 
  
 
Sabadell, 29 de setembre de 2022 


