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QUE ÉS “HI ARRIBAREM” ?

Els membres que la composen organitzen 
trobades entre persones amb alguna 

discapacitat i membres voluntaris com poden 
ser familiars, amics i coneguts. 

Es realitzen activitats esportives i lúdiques amb 
el fi de compartir esforços, moments i 

somriures.



QUE VOLEM FER A ANDORRA?
Gràcies al suport del Rotary Club d’Andorra, 

s’ha creat recentment l’Associació “Hi 
Arribarem” d’Andorra.

Amb aquesta iniciativa desitgem posar en 
funcionament activitats que permetin a  totes 
les persones discapacitades d’Andorra, amb 
la implicació de familiars, amics i voluntaris, 

de gaudir de diverses sortides l’any.



QUIN ÉS L’OBJECTIU DE L’ASSOCIACIÓ?
L’associació Hi Arribarem Andorra vol oferir a 

les persones amb alguna discapacitat, la 
possibilitat de compartir amb la resta de 
membres de l’associació, la passió per la 

muntanya i d’altres.
L’objectiu principal és impulsar sortides de 

certa dificultat que, sense l’ajuda dels 
demés, no podrien realitzar. 



COM FUNCIONA?
Per dur a terme aquesta iniciativa es necessita:

• Conformitat dels familiars
• Implicació de les associacions ( Escola Especial 

Nostra Senyora de Meritxell, FAAD, etc.)
• Implicació dels serveis públics (bombers, policia, 

banders, Creu Roja Andorrana, etc.)
• Captació de fons 
• Captació de voluntaris ( ONG’s i de Govern)
• Divulgació entre els ciutadans (mitjans de 

comunicació, etc.)



LA 1era SORTIDA A 
ANDORRA:21 de 

Setembre 2013 NATURLANDIA
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LA 2na SORTIDA A 
ANDORRA:27 i 28 de 
Setembre 2014: Refugi de 

Sorteny 
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Concert de Musica Organitzat 
el 18 de Desembre del 2014



Sortides de esqui de 
l'associació : durant l´hivern 

2014-2015 es van organitzar 3 
sortides


