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CONVENI DE COL·LABORACIÓ
REUNITS

Cristina Puig Rodés, major

d’edat, amb Document Nacional d’Identitat número

36527484B com a presidenta de la Fundació Cromo Suma, amb NIF G 66782715 i
José Martínez Sánchez major d’edat, amb Document Nacional d’Identitat número
41882557V, com a president de l’entitat CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR RUBÍ, amb NIF G64599509

EXPOSEN:
Que Cromo Suma, té entre els seus objectius la promoció de l’autonomia personal i
inclusió social de les persones amb la síndrome de Down i/o discapacitats
intel·lectuals similars.
Per aquest fi El Club Escola de Futbol Can Mir - Rubí i Fundació Cromo Suma
convenen en establir aquest conveni de col·laboració que es regirà per les següents
clàusules:
PRIMERA:
El present conveni té com a objectiu principal regular i establir les bases per a la
col·laboració mútua entre ambdós ents per tal d’afavorir la inclusió dels infants
atesos per ambdues entitats.

SEGONA:
Fundació Cromo Suma facilitarà un coach per assessorar i capacitar els entrenador
en la seva practica d’acompanyar, ensenyar i motivar als nens i nens de l’equip,
amb la finalitat de donar eines que els ajudin a sentir-se mes segurs, poder resoldre
els conflictes que apareguin i conèixer amb profunditat les característiques de les
persones que tenen la Síndrome de Down.
El treball amb els entrenadors serà mensual, en una sessió de 3 hores en les
instal·lacions de l’equip. Per una banda es faran observacions durant les dues hores
de l’entrenament y posteriorment es treballarà amb els entrenadors 1 hora més.
TERCERA:
Fundació Cromo Suma farà difusió de la tasca que desenvolupa el Club Escola de
Fútbol Can Mir respecte la inclusió de nens amb discapacitat intel·lectual. La difusió
es basarà en: incloure en la pàgina web de Cromo Suma informació sobre la tasca
que desenvolupen, informació en la les xarxes socials sobre els diferents
esdeveniments en els que participi el Club Escola de Futbol Can Mir, comunicació
del treball que Cromo Suma desenvoluparà en conjunt amb el Club Escola de Futbol
Can Mir i la participació dels seus entrenadors i directius en jornades, blogs,
newsletter, etc. de Cromo Suma.
QUARTA:
Que l’entitat Club Escola de Futbol Can Mir està obert a fer difusió d’esdeveniments
que realitzi Fundació Cromo Suma, sempre que ho consideri interessant per als
seus socis.
CINQUENA:
Fundació Cromo Suma I Club Escola de Futbol Can Mir organitzaran esdeveniments
esportius amb l´objectiu de donar visibilitat sobre les persones amb diversitat
funcional, mostrar les seves capacitats i aconseguir un canvi de consciència en la
societat que afavoreixi la seva plena inclusió en l´àmbit esportiu. A l´hora seran
esdeveniments d´oci per les famílies i moments de convivència.

La recaptació que es pugui aconseguir en aquests esdeveniments serà destinada a
la Fundació Cromo Suma, per tal de poder créixer dins dels seus objectius com a
Fundació.
SISENA:
En el supòsit que es produís una situació excepcionalment complicada que
necessités més implicació per part dels professionals de la Fundació Cromo Suma,
es convocaria una reunió de les directives d’ambdues entitats per tal de concretar la
necessitat.
SETENA:
Aquesta col·laboració tindrà un temps inicial d’un any, tot i que es pot modificar i/o
ampliar en funció dels interessos d’ambdues entitats transcorregut aquest temps.

Per Fundació Cromo Suma

Pel Club Escola de Futbol Can Mir – Rubí

Cristina Puig Rodés

José Martínez Sánchez
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