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Editorial

ANYS
D’ASPACE
BADALONA

F

a 10 anys que el Centre d’Integració Social ASPACE es va traslladar a Badalona.
El nostre Centre va ser creat per ASPACE l’any 1981, aleshores estava situat al carrer
Numància. Va arribar un moment on a l’entitat hi havia la necessitat d’augmentar
les places de Centre Ocupacional, i així és com a principis del 2004 ens vam traslladar a
Badalona , a un local més gran cedit per l’ICASS.
Per a nosaltres va ser un canvi molt important i tot un repte. Valorant ara aquests 10 anys,
estem molt contents de com ens ha acollit la ciutat de Badalona i de tot el treball en xarxa
que hem establert amb els Centres, Entitats i Ajuntament de Badalona.
La celebració d’aquests 10 anys era molt significativa, per a nosaltres. Per una part volíem
compartir amb tothom (famílies, professionals i amics...) la nostra filosofia de Centre,
la feina que fèiem i que els nois poguessin explicar i ensenyar com treballem, i per això va
sorgir la idea de la Jornada de Portes Obertes. L’experiència de les Portes Obertes va ser
molt enriquidora, tant per als nois com per a les persones que ens van venir a visitar. Es va
crear un ambient molt bonic i molt normalitzador. El dia de les famílies va ser molt emotiu.
També volíem fer amb les nois alguna cosa més original, un projecte especial, diferent, i així
va ser com va sorgir el Lipdup del 10è Aniversari amb la col·laboració dels voluntaris de
Telefònica, i el Calendari Solidari amb els Bombers de Badalona, que es van donar a conèixer
en l’Acte de presentació de les Activitats del 10è Aniversari. Aquest es va fer al mes de
novembre, al Centre Cívic La Salut de Badalona, amb la participació en una taula rodona de
les famílies, nois i professionals del Centre, així com els Bombers de Badalona.

El Calendari Solidari amb els Bombers de Badalona, va ser una experiència increïble per
a nosaltres. Veure com s’implicaven en el projecte, la il·lusió que posaven en tot i la relació tan
especial que es va crear el dia que vam anar al Parc de Bombers a fer la sessió de fotos amb
els nois, va fer que fos un dia màgic. Gràcies a la seva col·laboració , així com les fotos d’en Toni
de Ros, amb els diners que vam fer amb el Calendari, hem pogut comprar una pissarra digital
pel Centre.
Com a Cloenda, el dissabte 14 de juny, al recent estrenat CIM (Centre Integral Montjuïc) vàrem
celebrar un acte molt especial, un Dinar d’Aniversari on vam convidar tant a les persones que
assisteixen actualment al Centre i a les seves famílies, com a totes les persones que en un moment
o altre han participat de l’esdevenir del Centre, ja fos com a usuaris o com a professionals. >>

Actualitat

DE L’ESCOLA
D’EDUCACIÓ
ESPECIAL

A

quest trimestre va venir a l’escola una
narradora de contes! Fa uns mesos es va
posar en contacte amb nosaltres la Patrícia, una
noia que es dedicava a explicar històries i contes
sensorials. Ens va proposar venir a l’escola
i explicar un conte que havia p reparat amb
diversos materials. Vam organitzar-ho perquè
vingués divendres 30 de maig.

Ens va encantar! Tots els nens i nenes i nois i
noies que hi van assistir van estar molt atents
i participatius, tocant, escoltant i cantant les
cançons. Va ser molt maco i molt divertit.

Va fer dues sessions, una pels més petits i una
altra pels més grans. Va explicar un conte molt
bonic i ho va fer utilitzant molts objectes i
materials que els nostres alumnes coneixen molt
bé (cebes, terra, paper, taps d’envasos, olles,
cullerots, espremedora i triturador, etc...).

A més vàrem convidar els professionals que treballen als diferents Centres d’ASPACE,
i sobretot aquells professionals que en un moment o altre han compartit vivències amb les
persones que venen al Centre. El dia va ser molt emotiu, vam començar amb una xerrada
on primer de tot vàrem veure un vídeo preciós amb fotos i reportatges dels 10 anys,
i a on, a més de fer una petita valoració per part de la Marina, directora del centre, la Mery,
treballadora social, i el Chema, també els representats dels usuaris del Centre van llegir un
decàleg de quines són aquelles coses importants per a ells pels futurs 10 anys.
Després vàrem tenir temps per parlar amb cadascuna
de les 170 persones que hi van assistir, temps per signar
en un mural i escriure un desig, temps per fer-nos
una foto en el photocall commemoratiu “Temps per
recordar i Temps per gaudir”. Vàrem fer un pica pica
a les instal·lacions del CIM , vam cantar l’aniversari feliç
i finalment al pavelló vam xalar amb un gran concert,
realitzat pels nois/es del Centre que fan música amb el
Dani, i que va fer vibrar a tothom, principalment a les
famílies.
Després d’aquest any de celebracions, volem agrair
i felicitar als nois i a l’equip de professionals del
Centre, pel treball i tot l’esforç i il·lusió que han posat
en aquest any, sense ells aquest projecte no hagués
estat possible. També volem agrair a les famílies la
seva implicació i el seu suport en tot el que fem.

DEL CENTRE
D’INTEGRACIÓ SOCIAL
ASPACE BADALONA

A

quest trimestre continuem amb els actes per
celebrar els 10 anys del Centre a Badalona.
Al mes de abril vam fer Jornada de Portes
Obertes tres dies, un per les famílies dels nois, un
altre per professionals d’ASPACE i altres entitats,
i un altre per amics i familiars. A les Jornades,
els nois van fer una presentació del Centre molt
professional que va agradar molt, i després es
van fer uns tallers participatius a les àrees. Van
ser unes Portes Obertes molt maques, on es va
crear una interacció molt especial entre els nois i
la gent que ens va venir a visitar. També al maig
vam fer unes Portes Obertes molt divertides
pels Bombers de Badalona, on vam estrenar la
Pissarra digital que hem pogut comprar gràcies
al Calendari Solidari que vam fer amb ells. Aquest
mes de maig vam acabar el Campionat d’Escacs
amb l’escola del Centre Pilot, ha sigut una
experiència molt positiva i tots hem gaudit molt.

Volem també tenir un record per a tots aquells nois i
professionals que han passat pel Centre i que ens han
ajudat també a ser el que som avui.

Al mes de juny vam fer l’obra de Teatre
“Un passeig pel temps”, que era una recopilació
dels últims 10 anys de Teatre. Com sempre, va
ser tot un èxit!

Per últim ens agradaria acabar donant la paraula a un noi del Centre, en Jordi Cusell, agafant
un fragment del discurs que va dir en la presentació dels actes del 10è Aniversari, i que parla
per si sol: “El Centre és per a mi la meva segona casa de tota la vida, aquí he après tot el que
sé i he tingut uns professionals molt eficients perquè el dia a dia han estat sempre pendents
de nosaltres i gràcies a les seves atencions i saviesa de saber-nos portar, hem arribat a on som”.

Les
àrees
continuant
amb
les
seves
programacions i activitats. Hem fet també les
tradicionals celebracions de les dues botiguetes
de roses per Sant Jordi a Badalona i els X Jocs
Florals de Centre.

Marina López i Chema Martín

Hem participat amb el MNAC en el projecte
“Mapes audiovisuals de la Ciutat”, on s’ha fet

una sortida amb professionals del MNAC per fer
fotos de l’entorn de Badalona, i s’ha fet una visita
al MNAC per treballar els conceptes del Projecte.
Per tancar el Curs, vam fer, el Dinar del 10è
Aniversari del Centre de Badalona, a les
instal·lacions del CIM . Vam estar contents de la
resposta de la gent, que van venir 170 persones,
entre nois, famílies, professionals, així com antics
usuaris i professionals del Centre. Va ser una
jornada molt emotiva!

Actualitat

DEL CENTRE DE TERÀPIA
OCUPACIONAL ASPACE
POBLENOU

E

l mes d’abril vàrem realitzar una de les
activitats programades per l’àrea de
CINEMA. Aquest any estem treballant tècniques
d’animació, i per aquest motiu hem fet uns tallers
sobre les diferents tècniques que hi ha per fer
aquest tipus de pel·lícules i com utilitzar un dels
programes per crear-les: “Stop motion”.
El resultat va ser un videoclip d’objectes on es
podia veure com canviaven de forma i de lloc.
Per poder realitzar el taller es varen organitzar
unes sessions prèvies per tal de crear el material
per poder-lo fer. Aquest taller es va portar
a terme pel personal de la Fundació Godia .
Durant aquest mes també vàrem celebrar, com
cada any, la festa de Sant Jordi i per aquest motiu
vam muntar un bar i una paradeta per a la venda
de roses i fundes de mòbils. Cada funda portava
un disseny de cadascun dels nois /es del centre
i on es podia veure la seva creativitat. Durant tot
el dia vam tenir moltes visites al Centre, força
clients en el bar i compradors de roses i fundes
de mòbils. Va ser tot un èxit!!!
Dins de l’àrea d’ECOLOGIA, vàrem organitzar
una xerrada sobre els gossos pigall, a càrrec
de la Sra. Cristina Castellano, que ens va fer
una demostració pràctica de com aquests
gossos d’assistència poden ser de gran suport
a les persones que presenten algun tipus de
discapacitat: ajuden a les persones amb pèrdua
de visió, guiant-les per tal de superar obstacles
físics i ajudar-les a l’hora de trobar seient, creuar
carrers, entrar i sortir de llocs tancats, utilitzar
ascensors i escales, etc.

El mes de juny vàrem participar del nou
projecte del MNAC, que portava per títol
Mapes audiovisuals de la ciutat. Aquest any el
projecte realitzat era sobre imatges i sons del
nostre entorn, de la nostra vida quotidiana.
Per aquest motiu vàrem organitzar sortides
per diferents zones del barri i així poder veure
imatges i escoltar els sons que ens envolten i
que moltes vegades no ens aturem per escoltar
o contemplar.

E

Actualitat

J

a sabeu que l’ASPACET ha ampliat la seva
línia de negoci de la copisteria-impressió
digital amb les activitats de disseny gràfic i de
destrucció de documents.

• Copisteria-impressió digital en diferents
formats i gramatges, enquadernacions amb
espiral i encolat, targetes de visita, plastificació,
díptics, tríptics, flyers, etc

El CET s’ha encarregat del disseny, l’edició i la
producció de la Memòria Anual 2013 d’ASPACE.
Podeu consultar-la al nostre web: www.aspace.cat

• Manipulats: mailings manuals, preparació de
carpetes per a cursos i jornades

Recordar-vos que ASPACET és un centre de
treball que realitza els següents serveis:

• Serveis de suport a l’empresa: digitalització
de documents, gestió i actualització de bases
de dades, cerques especialitzades, introducció
d’ítems d’enquestes, etc.

• Estudi de Disseny: de papereria (targetes
de visita, paper de carta), de publicitat (flyers,
pòsters, calendaris, ...), disseny editorial
(memòries, revistes,...) i disseny d’identitat
corporativa (redisseny, marca, logotip)

• Serveis de secretaria tècnica: gestió de les
inscripcions d’assistents a jornades o congressos,
recepció i emisió de trucades.
• Destrucció
de
documents:
destruïm
documentació especialment sensible establint
mesures de seguretat, segons la LOPD (Llei
Orgànica de Protecció de Dades).
Podeu sol·licitar un pressupost a:
comandescet@aspace.cat

El projecte implicava també anar al MNAC a veure
l’exposició de fotografies d’en Joan Colom, eren
fotografies en blanc i negre on es podien veure
imatges de la vida quotidiana del barri del Raval
en els anys 60 i també algunes imatges en color
del final del segle passat. L’exposició finalitzava
amb un vídeo en blanc i negre de les imatges
dels anys 60 i dels sons que es podien escoltar
en el barri del Raval.

ACTIVITATS CONJUNTES DEL CIS
BADALONA I DEL CTO POBLENOU
l 21 de maig vàrem organitzar una sortida
a les instal·lacions del Centre Integral
Montjuïc - CIM d’ASPACE. Va ser una jornada de
retrobament de tots els usuaris d’ambdós centres

DEL CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL ASPACET

i un motiu de festa per conèixer aquest nou servei
de l’Entitat, poder fer un dinar de germanor i a
la tarda escoltar un espectacle musical amb les
actuacions d’usuaris dels centres ocupacionals.

D’ASPACE ESPORTS

D

urant el segon trimestre el servei d’esports
ha dut a terme moltes activitats esportives.

Entre elles hem realitzat la TrailWalker, el cap
de semana del 26 i 27 d’abril. Es tracta d’un
dels esdeveniments esportius solidaris més
importants de tot el món. Vam caminar 100km
des d’Olot fins a Sant Feliu de Guíxols, en menys
de 28 hores. L’equip d’Aspace Camina estava
format pels tècnics d’ASPACE Esports, l’Adrià,
monitor del taller de Badalona, i el Dani i el Diego,
dos nois del mateix taller. Per poder participar
en aquest repte vam haver de recollir 1500€,
amb l’ajuda de tots els nois i noies dels tallers de
Poblenou i Badalona i del Centre Pilot, així com
el servei d’ASPACE Llar, famílies i treballadors
de l’entitat. Els diners recaptats són destinats a
diversos projectes de cooperació internacional.
El passat 8 de maig vam realitzar un cop més
l’intercanvi esportiu amb l’escola “Era de dalt”
de Tona. Vàrem anar-hi amb un grup de nois
que practiquen esport al taller ocupacional de
Badalona. Allà vam fer eslàlom i boccia. Va ser
una experiència molt enriquidora per a tothom.

L’altra activitat en la qual van participar alguns
nois i noies va ser l’Open Day de la Fundació
Cruyff el passat 30 de maig. Aquesta fundació
dóna suport a projectes esportius amb infants
amb discapacitat o en risc d’exclusió social i un
cop a l’any, fa una festa on els reuneix a tots per
practicar junts diferents esports adaptats.

Actualitat

ÈXIT DE LA JORNADA DE PORTES
OBERTES AL CENTRE INTEGRAL
MONTJUÏC –CIM

El passat dia 24 de maig va tenir lloc la Jornada
de Portes Obertes al Centre Integral Montjuïc CIM per a familiars, usuaris dels centres i serveis,
professionals i amics d’ASPACE.
Va ser tot un èxit. Amb una participació de
més de tres-centes persones, va ser una ocasió
única perquè els assistents poguessin conèixer i
recórrer de primera mà les instal·lacions del nou
equipament: el poliesportiu, la piscina, el centre
de dia, la residència, l’espai multisensorial i els
serveis centrals de l’Associació i la Fundació.
Els assistents van elogiar l’excel·lent projecció
arquitectònica de l’edifici, dissenyada amb
precisió per a les futures persones usuàries, la
seva funcionalitat, la lluminositat, la grandària
i, també, les magnífiques vistes de la ciutat de
Barcelona des de la tercera planta.
La Jornada va tenir un fermall d’honor que va
ser la interessant conferència sobre L’ètica de
les organitzacions, que va anar a càrrec de la
Dra. Begoña Román Maestre, Dra. en Filosofia
per la Universitat de Barcelona, Presidenta del
Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya i
membre del Grup de Recerca “Ètica i pensament
contemporani” de la Generalitat de Catalunya.

DEL CENTRE DE RECURSOS
I TECNOLOGIA DE SUPORT
Actualitat
Al CRA continuem amb les tasques habituals de
consulta externa i atenció i assessorament als
centres. Aquesta feina la volem fer millor cada
dia, així que hem d’anar innovant les eines i els
procediments que fem servir. En aquest sentit
hem implementat un racó sensorial que permet
adaptar l’entorn a la mida que necessita el pla
d’intervenció de cada usuari.
També recollim les demandes i inquietuds de
les persones que atenem i col·laborem amb el
nostre entorn per poder-hi donar resposta. Així,
formem part de la comissió de noves tecnologies
de confederació ASPACE qui està tirant endavant
el projecte Aspacenet.
En aquest trimestre continuem amb el
projecte HaxHa iniciat fa dos anys, en el qual
es proposava donar elements motivadors als
usuaris per fomentar la comunicació. En aquest
sentit hem col·laborat en dos projectes de
desenvolupament: per una banda, el projecte
Hermes, que és un sistema de comunicació
per tablets i mòbils Android i el projecte
Amialcance, que és un ecosistema d’aplicacions

que fan l’Android accessible. Ara estem provant
whatsapp als tallers i està esdevenint molt
motivador pels usuaris. Totes dues aplicacions
s’entenen entre sí i per tant és possible enviar
per whatsapp els missatges que preparo amb el
meu comunicador. Ja es troben disponibles al
play store.
Això ens ha portat a estar molt en contacte
amb altres entitats i generar sinèrgies. Així, hem
tingut la visita de València i Esclat per conèixer
el nostre projecte i nosaltres el seu i també hem
participat al World Mobile Congrés de la mà de
la Fundación Vodafone.
Per últim agrair l’ajut i les aportacions de la Maria
Carrasco, antiga alumna de l’escola d’ASPACE,
qui ha fet les pràctiques del cicle formatiu de
Integració laboral al nostre centre. També volem
agrair tots aquests anys de dedicació a l’Anna
Sánchez, la nostra Terapeuta i amb qui hem
après molt, i finalment donar la benvinguda al
nostre servei a la Nausica Prat qui ja ens està
ajudant i aportant sàvia nova que ens fa millorar,
aprendre i tenir molta il·lusió pel futur.

Aspace Camina va rebre el premi Trailwalker
2014 Superació i al millor vídeo d’equip

La Jornada va ser també una oportunitat
d’intercanvi entre famílies, persones usuàries,
professionals i amics i des d’aquí volem agrair a
totes les persones que ens van acompanyar en
aquesta diada de descoberta i gaudi deixant per
una estona les seves obligacions quotidianes per
fer-nos costat.
MOLTES GRÀCIES!

E

n la passada edició de la Trailwalker 2014,
l’equip Aspace Camina va rebre el premi a la
superació i va finalitzar el recorregut amb l’equip
al complet, rodejat de l’afecte, emoció i admiració
de tots el participants en el Respir d’aquell cap de
setmana, famílies i professionals que van poder
acompanyar-los i seguir-los en directe.
Van ser uns dies molt emocionants on es va posar
de manifest que ASPACE és un gran equip.
Entre tots vam recaptar més de 7.000 euros.
Volem aprofitar per donar, un cop més, el nostre
més sincer agraïment a IPSEN PHARMA S.A. per
haver-nos ajudat a fer possible aquest repte.
Però el més important és que vam contribuir a
la recaptació dels 775.443,91 euros pels projectes
de lluita contra la pobresa d’Oxfam Intermón.

La Trailwalker 2014 va atorgar diferents premis
als equips en les següents categories:
• Premi Trailwalker Solidari:
a l’equip amb la recaptació més alta.
• Premi Trailwalker Difusor:
a l’entitat amb més equips inscrits.
• Premi Trailwalker Superació:
a l’equip o persona amb més superació personal.
• Premi Trailwalker Missatge:
al nom de l’equip amb el missatge més solidari.
• Premi Trailwalker Convocatòria:
a l’equip que hagi mobilitzat més participació

Com ja us hem dit, ASPACE Camina va guanyar
el Premi Trailwalker Superació i al millor vídeo
d’equip. El podeu veure en el següent enllaç:
http://vimeo.com/96911825

Racó de llibres

Caminant enmig dels somnis
Autora: Eduard Vilà
Editorial: Gregal
Caminant enmig de somnis és la biografia d’un pare amb una filla amb
discapacitat intel·lectual, expressada des dels sentiments, des de la senzillesa,
sense embuts, sent un mateix. És aquella branca d’arbre on poder agafar-nos
quan passem per moments difícils. És un tràngol plagat de preguntes sense
respostes. És un viatge virtual a l’interior de cada persona davant les situacions
adverses. És una vivència condimentada de cruesa, impotència, reflexions,
dubtes, però per damunt de tot, s’hi reflecteix il·lusió i ganes de viure, sempre
des de l’estimació.

El diari d’en Leo
Autora: Krusttyh Benyh (Cristina Benítez)
Editorial: Gregal
El llibre és el resultat de la inquietud personal i professional de l’autora i d’un
temps de formació a Carrilet, on va poder inspirar-se i entendre què era l’autisme.
Per tot això, el llibre està dedicat als nens i nenes de Carrilet. Aquest llibre és una
gran oportunitat per poder explicar a tothom, des d’una visió fresca, sensible,
acurada i pedagògica què volen dir les sigles TEA, sense quedar-nos només amb
un llistat de conductes superficials.

Un dia qualsevol
Autor: Tatiana Sisquella
Editorial: Columna
És fascinant veure com els dies més quotidians es poden convertir en els més
especials. Com hi ha dates que crèiem invisibles que recordarem la resta de la
nostra vida. Com fets que podrien haver passat desapercebuts els explicarem
fins a gastar-los durant anys. I sí, potser avui és aquest dia. Un dia qualsevol
és un recull exhaustiu dels articles que Tatiana Sisquella va publicar des del
desembre del 2010 fins al juny del 2013 al diari Ara.

