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Des de l’Escola Germans Corbella de Cardedeu volem fer constar que valorem com a 
molt positiva la tasca que l’Associació Amics d’en Biel està duent a terme. 
 
Alumnes, famílies, mestres i equip docent estem molt satisfets de poder participar a 
les diferents que organitzen. 
 
El 30 de novembre de 2018, la nostra escola va participar a la Jornada d’esport 
inclusiu organitzada per l’Associació d’Amics d’en Biel que es va celebrar al parc 
Pompeu Fabra. 
En aquesta Jornada, els nostres alumnes juntament amb d’altres de diferents escoles 
de Cardedeu, van participar en diverses activitats d’esport adaptat:  bàsquet en 
cadira de rodes, tennis taula, boccia, tennis, etc. 
També van assistir a la xerrada a càrrec de Marc Buxaderas, on ens explicava, en clau 
d’humor, la situació dels discapacitats i les seves famílies.  
La trobada va ser molt ben rebuda pels nens i nenes participants, que van gaudir de 
totes les activitats que van realitzar alhora que es van posar a la pell de les persones 
discapacitades. 
 
També, com escola, vam participar en les campanyes de recollida de taps que van dur 
a terme que permetien ajudes tècniques a infants, joves i adults amb malalties 
degeneratives, immunològiques, etc.  
 
Totes aquestes activitats ens han ajudat a fer visible la gran tasca  per la millora de la 
qualitat de vida d'infants, joves i / o adults amb discapacitats físiques, intel·lectuals, 
sensorials i / o Malalties Greus que du a terme aquesta Associació. 
 
Per això creiem que és molt important que l’Associació amics d’en Biel pugui 
continuar realitzant aquesta tasca tan important com és la sensibilització cap al món 
de les persones discapacitades i la seva inclusió. Nosaltres hi continuarem participant.  
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