
Teaming:
Solidaritat per La Muntanyeta
Teaming és una iniviativa solidària que sorgeix al 1998 a Holanda per Jil Van 
Eyle. Es tracta de microdonacions d’un euro que tothom qui ho vulgui pot fer 
a través d’una plataforma on-line:

www.teaming.net

A través d’aquesta pàgina web, es pot ajudar a les persones i col·lectius que 
ho necessiten, amb un funcionament molt simple:

- Es crea un grup amb una causa.
- Els donants, persones o empreses, s’uneixen al grup.
- Donació d’un euro mensual a través del compte corrent o targeta.
- Donació íntegra a la causa sense comissions.

Actualment, 1.000 empreses de 40 països diferents ja fan Teaming i, entre 
totes, recapten 200.000 euros al mes, que es destinen a causes socials.



Què volem fer?

A través de la plataforma Teaming, volem crear una xarxa d’amics de La 
Muntanyeta que, amb un donatiu d’un euro al mes, donin suport als diferents 
projectes i teràpies del nostre centre.

Actualment, el grup creat a Teaming.net dóna suport a la hipoteràpia, un  
tractament alternatiu i complementari a la fisioteràpia que consisteix en 
aprofitar el moviment del cavall al pas. L’objectiu és aconseguir beneficis en 
diferents àmbits, com el físic, psíquic, fisiològic i sensorial.

Correcció posicional

Relaxació dels músculs

Estimulació sensorial

Potenciació muscular global

Què necessitem?

Per dur a terme amb èxit aquest projecte, necessitem sumar nous TEAMERS, 
persones que amb un euro al mes donin suport a les persones amb paràlisi 
cerebral, per tal que visquin una vida digna i plena. Actualment, Teaming.net 
ja reuneix 89.000 teamers d’arreu del món.

Els petits gestos mouen el món!
Amb una paraula de suport, amb una mirada comprensiva, amb un 

somriure, podem canviar la vida d’algú. Amb cada gest d’ajuda i suport, 
per petit que sigui, aconseguim canviar el món i fer-lo un lloc millor.

Ho creguis o no, tu també en pots formar part.
Uneix-te a Teaming!

Fomentar la interacció



Estimulació sensorial

Potenciació muscular global

Com es pot fer Teaming?

Fer Teaming és molt fàcil, i ho pot fer tothom qui ho vulgui: empreses, col·lectius, 
persones a títol individual... Només cal registrar-se a Teaming.net i sumar-se al 
grup o causa amb el que es vulgui col·laborar.

Per donar suport a la causa escollida amb 1 euro al mes, indiquem un comp-
te corrent o una targeta de dèbit o crèdit. Tot es fa de manera segura, au-
tomàtica i sense comissions. Teaming és 100% gratuït gràcies al suport de 
diferents empreses que creuen en aquest moviment global.

El grup de La Muntanyeta que dóna suport a les persones amb paràlisi cere-
bral es troba en el següent enllaç:

https://www.teaming.net/lamuntanyeta-paralisiscerebral

T’imagines tot el que podríem aconseguir, entre tots,
si donéssim cadascú 1 euro al mes a una causa social?

Fomentar la interacció



Què oferim?

La contraprestació més important d’aquest projecte és MILLORAR LA QUALI-
TAT DE VIDA de les persones amb paràlisi cerebral a través de teràpies com 
la hipoteràpia. I això es pot aconseguir amb 1 euro al mes!

També oferim la possibilitat d’assolir més visibilitat i notorietat de marca res-
ponsable i compromesa, ja que aparèixer en els mitjans de comunicació de la 
nostra entitat és una altra de les contraprestacions de la nostra aliança. Volem 
que tothom sàpiga que contribuïu a oferir una vida digna a les persones amb 
discapacitat.

I per conscienciar i donar a conèixer les CAPACITATS de les persones amb 
paràlisi cerebral, podem oferir una xerrada de sensibilització a càrrec d’una 
de les persones usuàries del nostre centre, que pot oferir un testimoni en prime-
ra persona dels beneficis que aporten directament a les persones les aliances 
i col·laboracions amb la nostra entitat.

Perquè hi ha somriures que no tenen preu... GRÀCIES!

Qui som?

L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta és una 
entitat sense ànim de lucre, amb 37 anys de recorregut en l’àmbit 
de l’educació i els serveis socials. La nostra missió és la defensa dels 
drets de les persones amb paràlisi cerebral. Atenem 104 persones i 
comptem amb prop d’un centenar de professionals. Gestionem tres 
serveis: una escola, un taller ocupacional i una residència.

La missió de l’APPC és la defensa dels drets de les persones 
afectades de paràlisi cerebral i/o etiologies similars, a més d’oferir-
los tots els serveis necessaris per a la seva educació, atenció a la salut, 
atenció residencial, inserció social, inserció laboral, gaudiment de l’oci 
i temps de lleure i tot allò que permeti el seu desenvolupament.


