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EDITORIAL STAFF
AIXÒ SÍ QUE NO, ELS DISCAPACITATS NO SOM CIUTADANS DE 
SEGONA, RESPECTE I DIGNITAT A LA DISCAPACITAT, …..

Centenars de discapacitats i els seus familiars han omplert places i carrers 
amb aquests eslògans i altres. De la Plaça Sant Jaume fins a la Puerta del 
Sol,  passant per totes les ciutats de l’estat s’han hagut de sentir aquests 
crits… però sembla que aquestes mobilitzacions no tenen cap mena de 
repercussió pel que fa als partits polítics que manen, fins i tot, creiem que 
a nivell de comunicació tampoc estan a la alçada, i ens ho hem de fer tot 
sols, famílies, usuaris, centres, institucions, associacions, amics, profes-
sionals, gent de l’entorn. Això és inclusió?, o exclusió?. 
Aquesta redacció no vol denunciar el maltracte que estem patint a nivell de 
retallades, en relació a altres sectors o col•lectius, ni volem donar números 
d’aquestes, ja que Internet en va ple i qualsevol ho pot consultar fàcilment.
Sembla que s’ha avançat molt en alguns temes, s’han fet rampes per 
treure esglaons, sí, però a nivell mental esta clar que encara existeixen 
alguns obstacles insalvables, i que en aquests moments ens fan veure la 
crua realitat.
El pitjor no són les retallades, el pitjor és sentir-se com un mico, el pitjor 
és la frustració davant l’exclusió a la que ens han sotmès els polítics, (està 
clar que tant sols som vots en època d’eleccions). El pitjor és que som els 
últims de la cua, i que això està acceptat com una cosa normal (excepte 
per al nostre entorn immediat).
Som el tercer món d’una societat que presumeix de civilitzada, normal, 
ètica i moderna. <

NOSALTRES EXISTIM, NO SIGUEU INCONSCIENTS!!
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Els propers 11,12 i 13 
d’octubre tindrà lloc a 
Barcelona la celebració 

del Dia Mundial de la 
Paràlisi Cerebral. Aquest 
esdeveniment, que coincidirà 
amb la celebració el 12 
d’octubre, de la 3a edició de 
la cursa solidària “En Marxa 
per la Paràlisi Cerebral”, 
preveu organitzar una sèrie 
d’activitats i tallers que donin 
compliment a les demandes 
fetes pels propis usuaris, 
familiars i entitats.

Reconèixer, mostrar, 
implicar i cohesionar el 
col•lectiu, són els principals 
objectius del Dia Mundial 
de la Paràlisi Cerebral. Creat 
per i per a les persones amb 
paràlisi cerebral, amb aquest 
dia, ASPACE vol mostrar a la 
societat la seva capacitat de 
lluita, reivindicar la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a 
l’ocupació i l’oci, i implicar, 
encara més, a les famílies, 
professionals i voluntaris en 
la millora de la seva qualitat 
de vida i la participació. <

La Redacció

LA SEU DEL DIA MUNDIAL DE LA PARÀLISI CEREBRAL 2013 ÉS BARCELONA

Èlia Campdepadrós /Responsable de Projectes i Fundraising d’ASPACE
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El dia 23 d’Abril, amb motiu de 
la Diada de Sant Jordi, ASPA-
CE va participar en una para-

da de venda de roses, a l’interior 
del Palau de la Generalitat, seu del 
Govern de Catalunya.

Van participar un total de vuit 
entitats socials en la venda de 
roses.

Primerament, el president de 
la Generalitat, Artur Mas, va fer la 
“crida de Sant Jordi”, una Decla-
ració institucional per celebrar la 
Diada. Més tard, l’arquebisbe de 
Barcelona, Lluís Martínez Sistach, 
va oficiar la missa en honor a Sant 

DIADA DE SANT JORDI 2013
ASPACE PARTICIPA EN LA VENDA DE ROSES AL       
PALAU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Sílvia Alba i Llorenç Ladero / Treballadors d’ASPACE LLAR

Jordi, a la capella de Palau, amb 
l’assistència del president de 
la Generalitat, així com d’altres 
membres del Govern i autoritats 
de Catalunya.

Més tard, l’arquebisbe de Bar-
celona va beneir les parades de 
roses organitzades per les entitats 
d’iniciativa social.

Tot va concloure en un dia ple 
d’emocions, en el qual vam donar 
a conèixer la nostra entitat al 
públic que visitava el Palau, i vam 
compartir experiències amb altres 
persones i entitats.

En la parada de roses d’Aspace 

ASPACE
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van participar treballadors i usua-
ris, voluntaris i algunes famílies. 
A tots ells, els volem agrair la seva 
desinteressada i tan imprescindi-
ble col•laboració, en aquest acte 
cultural i social, tant especial.

També volem agrair de mane-
ra molt especial al personal del 
Palau, per facilitar-nos l’estada en 
un dia tan entranyable pel nostre 
país. <



COPA DEL MÓN DE FUTBOL – 7
Luís Sierra / Redacció

Aquest campionat l’organitzen 
la Cerebral Palsy International 
Sports and Recreation 

Association (CPISRA), la Federació 
Espanyola d’esports de persones 
amb Paràlisi Cerebral (FEDPC), I LA 
Federació Esportiva Catalana de 
Paralitics Cerebrals (FECPC).

Les principals seleccions 
mundials són Ucraïna, Rússia, 
Iran i Brasil. En els últims JJPP de 
Londres 2012 el pòdium va ser 1r 
Rússia, 2n Ucraïna i 3r Iran. El millor 
resultat històricament de la selecció 
Espanyola va ser bronze als JJPP 
d’Atlanta 96 i en l’últim campionat 
d’Europa disputat l’any passat 
a Holanda, va quedar en setena 
posició. El principal problema que té 
la selecció Espanyola en comparació 
amb altres països són les poques 
fitxes federatives que hi ha al 
nostre país, ja que la repercussió 
mediàtica és molt reduïda per no dir 
nul•la, i això fa que molts jugadors 
potencials no saben que existeix 
aquest esport federat.

... i tant de bo arribi a moltes 
persones amb Paràlisi Cerebral a 
qui els agrada practicar el futbol.

Cal destacar que el jugador del 
F.C. Barcelona Xavi Hernández 
apadrina el torneig com a 
ambaixador de l’Obra social 
“la Caixa”, principal entitat 
col•laboradora. Va comentar 
que estava molt content i molt 
il•lusionat de poder participar 
en aquest projecte, i que l’omple 
d’orgull veure com les persones 
amb paràlisi cerebral supera les 
seves limitacions per practicar 
esport. <

Aquest estiu concretament entre el 24 de juliol i l’11 d’agost es disputarà a Sant 
Cugat del Vallès la Copa del món de futbol – 7 per a persones amb Paràlisi Cerebral 
i Lesions Cerebrals.
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http://www.icup2013.com/index.php/ca/

Si algú esta interessat en veure alguns partits
podeu informar-vos dels horaris i l’adreça a la Web:

Aquesta és una bona 
oportunitat de fer promoció 
d’aquest esport dintre del 
nostre col•lectiu...
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LOS MILAGROS Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL EXISTEN, 
PERO SÓLO DEPENDEN DE LA ACTITUD PERSONAL
Manolo Martínez Fernández. / Redacció

Al hilo de esto también escuché 
una frase que decía, para 
poder ser ayudado, primero 

uno debe ayudarse a sí mismo, y 
esto ya me hizo pensar más...
Desde los 9 años el término, 
integración escolar, llegó a mi 
vocabulario, para mí era algo casi 
mágico que significaba que los 
niños con dificultades ya podíamos 
ir a coles normales junto a los 
hermanos y vecinos, lo cual, en 
mi visión infantil lo veía como 
sinónimo de alegría absoluta y 
curación, de hecho ya  conocía a 
mis nuevos profesores pero en el 
último momento la negativa de la  
administración en poner un profe 
de apoyo para 2 niños tiró al traste 
aquella expectativa de integración, 
la cual, regresó para materializarse 
unos años más tarde.   

Tras conseguir ir a un cole 
normal, fui uno de los 2 primeros 
estudiantes de Sabadell integrado 
,oficialmente, en un instituto 
público de secundaria, e incluso 
me hicieron un pequeño reportaje 
en la televisión local. Al margen 
de la parafernalia, y tras esperar 
casi un mes a que pusieran rampas 
y barandas por todo el instituto, 
recuerdo que aquello fue como una 
inyección de vitaminas y optimismo 
personal y familiar, ya que dejé de 
ser un niño de educación especial 
y me convertí en un estudiante 
más, capaz de estudiar, aprobar 
y de decidir sobre mi vida como 
el resto de estudiantes, y sobre 

todo, sin estar sometido a informes 
ni valoraciones de personas que 
muchas veces ni me conocían. La 
parte menos positiva es que los 
años de instituto coinciden con 
la inseguridad por excelencia de 
la adolescencia, por ello debo 
reconocer que hice muchos 
conocidos pero menos amigos de 
lo que me hubiera gustado, creo 
que mi error fue estar demasiado 
ocupado en pedir apuntes, en 
estudiar y en intentar adivinar lo 
que mis compañeros pensaban 
de mí, y por ello, no aprendí a 
relajarme ni a ser yo mismo para 
que los demás pudieran conocerme 
de verdad y yo a ellos. Esa fue mi 
asignatura pendiente hasta llegar 
a la universidad donde poco a poco 
la conseguí aprobar. El hecho de 
conocer gente más madura me 
hizo darme cuenta de que, además 
de la familia y amigos de toda la 
vida, también había más personas 
que me apreciaban y valoraban 
como persona sin importarles 
mis gestos ni mi voz. Esto me hizo 
reflexionar y aprendí que si te 
sinceras y te muestras tal y como 
eres, los demás también se relajan 
y terminan viéndote una persona 
igual que otra. Sin embargo, si vas 
con miedos, los demás perciben esa 
inseguridad y entonces por instinto 
evitarán acercarse demasiado a 
ti, se genera así un clima donde 
difícilmente puede fluir una relación 
de igual a igual.

Desde mi experiencia creo que 
no existe la integración absoluta 
y universal, la integración no es 
magia, no depende de conferencias, 
de seminarios ni de la buena 
voluntad de los demás, sino que, 
la integración es el resultado de 
una actitud y un derecho de toda 
persona y depende de ella el 
ejercerlo o no.

Considero que La Integración 
es mucho más que ir a colegios 
normales, la verdadera integración 
se produce cuando vas solo por 
la calle, a comprar, al peluquero, 
cuando pides ayuda para sacar el 

billete del tren, cuando estudias, 
cuando lees, cuando sacas tus 
propias conclusiones, cuando 
quedas con amigos para tomar un 
café, cuando das un consejo o te 
lo dan a ti, cuando defiendes tus 
derechos y llamas la atención a 
quien los ha vulnerado, cuando 
usas el tablero y consigues hacerte 
entender ante los que no están 
acostumbrados a tu forma de 
hablar. Todo esto es integración 
social y lo mejor de todo es que sólo 
depende de la actitud personal. 
Es decir, para ser aceptados o 
considerados, personas normales, 
primero hay que dar ejemplo y 
comportase como tal, hay que ser 
uno mismo tomando decisiones, 
siendo el protagonista de su 
vida y dejando que los demás se 
acostumbren a los movimientos 
algo descontrolados. Es mas 
sencillo de lo que parece, aunque 
entiendo que a veces las cosas 
sencillas son las más difíciles de 
ver.

Creo que el truco está en 
convertirse en una especie de 
profesor, y demostrar con el día a 
día y de forma natural que, pese 
a las dificultades, uno puede 
comunicarse, pensar, salir, entrar, 
decidir, tener amigos, pareja y una 
vida activa aunque se necesiten 
ciertas ayudas adicionales. Cuando 
esto se convierte en el día a día de 
la persona, la sociedad empieza a 
conocerla y entonces la pc pasa a 
ser anecdótica. Ante la evidencia, 
la gente ya sólo puede cambiar 
sus esquemas y aceptar que una 
persona con lesión cerebral puede 
hacer una vida autónoma e igual 
que los demás, y seguramente, 
compartirán estas impresiones 
con sus conocidos. De esta manera 
iremos tejiendo una sólida red 
de conocimientos y consciencia 
social y al final los viejos mitos 
desaparecerán. Y así, sin necesidad 
de gritos ni pancartas, fue como 
volví a ser yo mismo y sin miedos, 
así fue como conseguí integrarme 
de verdad y ser una persona más. <

Desde siempre he escuchado que para conseguir algo se debe dar el primer 
paso, sin esperar a que nos den todas las soluciones en la mano porqué eso 
simplemente nunca ocurrirá. 
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IMAGINA

AVIAM, I ARA QUÈ?

Redacció 

Jordi Cabrera / Redacció 

Una vida on no només tens èxit 
personal i èxit professional, sinó 
també gaudeixes d’èxit social, 
també de fama, de sort, i per què 
no, de poder… 

Ens hem imaginat nosaltres 
mateixos en aquesta situació, i el 
primer que hem pensat ha estat: 
quin luxe, què valuós, quina sort, 
inclús ens hem preguntat: si a tu et 
passés, no ho cuidaries?, No estaries 
molt agraït? ho mencionaries, que la 
vida t’ha donat aquest do. 

No fa tant temps, que hi havia 
a Catalunya un famós eslògan 
que deia “SOM 6 MILIONS”. 

Doncs ara, també som 6 milions, 
però a l’atur. M’hi afegeixo...

Aviam, la feina a la fundació on 
treballava aquest últim any ha anat 
molt malament, i concretament 
la feina que tenia a veure amb 
el meu lloc de treball (tasques 
administratives de projectes 
europeus).

Aviam, el director em va oferir 
buscar una solució, però veient 
com està el panorama a hores d’ara 
és impossible, llavors veient que 
segons la meva situació física i la 
meva edat em podia jubilar, ho vaig 
valorar, i així ha estat.

M’hagués agradat poder 
prendre la decisió a mi mateix, 

Doncs sembla que hi ha persones 
que han jugat amb aquest do i amb 
tot el que la vida, generosa, els 
hi havia donat i no entenem quin 
mecanisme psicològic els hi passa 
pel cap, per saltar-se totes les 
normes bàsiques, les que a tots ens 
inculquen, per cagar-la (perdoneu 
l’expressió) i perdre el seu do. 

És veritat que ens agradaria tenir 
un do com al Xavi, per exemple, a 
qui li agradaria tenir èxit esportiu 
i casar-se amb una infanta i ser 

de quan em volia jubilar, però les 
circumstancies econòmiques de 
l’empresa em van abocar a agafar-
la. Bé primer haig de passar uns 
mesos “fitxant” a l’atur.

Ha estat impactant, però no tant 
perquè jo ja m’ho veia venir. En 
el moment de prendre la decisió 
es barregen moltes sensacions i 
emocions, com nostàlgia a l’hora 
de plegar, satisfacció i orgull per 
l’etapa acabada de la meva vida, i 
incertesa per l’etapa que comença. 
És un canvi radical perquè jo sóc 
una persona molt activa.

Han estat quasi 28 anys 
treballant. Vaig començar amb uns 
20 anys (just acabar del Centre Pilot) 
amb un negoci familiar, una granja 
que els meus pares van muntar 
pensant en el meu futur laboral. 
Mentrestant vaig fer força cursos 
adaptats a l’INEM (d’informàtica, 
administratiu, comptabilitat...), al 
Pont del Dragó i també a la plaça 
Orfila a Sant Andreu.

L’aventura de la granja va durar 
10 anys, vam haver de tancar 
quan el Felipe González, a la 
Moncloa, ens va augmentar els 
impostos i la granja no era rendible 
econòmicament. La meva feina a la 
granja consistia en cobrar, conèixer 
els proveïdors, tractar amb la gent 
(que haig de dir que m’ajudaven 
molt)... Va ser una experiència molt 
maca, era un negoci molt familiar 
al barri on vivia a Cornellà; entrava 
gent coneguda i també clients 
que no coneixia (de tot una mica). 
Crec que va ser molt didàctic ja 

del comitè olímpic, però ell no ha 
tingut aquest do, en té un altre de 
més especial, el de superar- se dia a 
dia, el de lluitar per les seves fites: 
trobar feina, tenir parella, futur...

Imagina que tens un do, tots el 
tenim. Fins i tot els que ho tenim 
més difícil, i hem de demostrar 
que aquest do és vàlid, que poden 
confiar en nosaltres. <

que es podia veure que som com 
som, vull dir, que al principi la 
gent no es creia tot el que podia 
fer, i se n’adonaven que, malgrat 
les dificultats, i amb una mica de 
temps, podia atendre’ls i cobrar 
com qualsevol altra persona.

En aquell moment, un amic 
meu, el Toni, em va dir: Jordi t’has 
de moure (en el sentit laboral, 
és clar!!). I llavors, a través d’un 
patronat de disminuïts, vaig tornar a 
apuntar-me a l’INEM a Barcelona.

Em van cridar a l’estiu del 92 
de la fundació CIREM, per fer una 
entrevista, i curiosament allà amb 
vaig trobar amb dos amics íntims, 
de l’escola del Centre Pilot, el 
Manolo Almendros i una amiga d’un 
curs.

Finalment vaig entrar a fer 
pràctiques de 3 hores diàries durant 
1 mes. Em van fer el primer contracte 
de pràctiques a principis del 94. 
Del 1994 al 2012 vaig treballar a la 
Fundació CIREM. 18 anys!

Han estat uns anys on vaig poder 
conèixer molta gent, amb qui 
crec que hem après moltes coses 
mútuament, uns anys inoblidables, 
on em vaig poder realitzar com a 
persona en el món laboral, cosa que 
no m’ho podia imaginar.

Avui en dia el tema laboral està!! 
molt complicat. Jo diria als joves que 
les persones no podem despreciar 
res, que es preparin al màxim per 
aconseguir una feina digna i que 
reivindiquin el dret a la igualtat 
d’oportunitats.  <

Imagina, imagina una vida amb tot, 
una vida amb tot el que vols i més. 
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El treball a l’aula d’estimulació multisensorial 
(Snoezelen) amb persones amb discapacitat
Maria Roig /  alumna de 4rt grau de fisioteràpia de la FCS Blanquerna

Maria Roig, alumna de 4rt grau de fisioteràpia de la FCS Blanquerna 
ha realitzat un treball de final de grau en el que planteja els 
beneficis a nivell postural mitjançant el treball realitzat a l’aula 
d’estimulació sensorial (Snoezelen). Malgrat encara s’ha de 
seguir investigant, la hipòtesi de l’estudi és que els nens amb 
pluridiscapacitat tenen un millor control postural dins l’aula 
multisensorial realitzant sessions Snoezelen que quan es troben a 
l’aula realitzant tractament convencional de fisioteràpia. En aquest 
article ens explica el concepte Snoezelen.

El concepte Snoezelen va 
ser creat l’any 1987 per Ad 
Verheul i Jan Hulsegge a 

Holanda. El nom d’aquesta tècnica 
ve determinat per la contracció de 
dos mots holandesos, snuffelen 
i doezelen, que respectivament 
signifiquen explorar i relaxar-se. 
És per aquest motiu que aquesta 
intervenció pretén proporcionar a la 
persona amb discapacitat un estat 
de benestar emocional i un augment 
del nivell de relaxació.

El treball a l’aula d’estimulació 
multisensorial ens permet oferir 
a la persona situacions on poder 
explorar el seu entorn en un 
ambient més calmat i controlat, 
ampliar el camp d’activitats i 
reforçar el treball que es fa fora 

de l’aula convencional. També, 
ens permet conèixer millor les 
preferències i competències de la 
persona i a la vegada millorar el 
vincle afectiu amb ella.

Per altra banda cal tenir en 
compte que és una activitat lúdica 
i a la vegada terapèutica ja que no 
requereix cap aprenentatge previ 
per beneficiar-se’n. És una eina molt 
útil per a infants que presenten un 
cert grau d’irritabilitat o dificultat 
per relacionar-se amb l’entorn. 
També, cal tenir present que no 
tots els infants són susceptibles 
d’aprofitar l’entorn que ofereix 
aquesta aula, cal estar sempre 
present i concentrat durant la 
sessió.

L’aplicació d’aquesta tècnica 

ens ajuda a anar a la trobada 
amb la persona, a redescobrir-la i 
valorar-la tal i comés, oferint-li una 
vida amb qualitat. Trobem un gran 
ventall de persones que poden 
beneficiar-se d’aquesta tècnica, 
com ara individus amb un grau de 
discapacitat psíquica, sensorial i 
motriu, trastorns conductuals, de 
comunicació, entre d’altres.

És necessari que el professional 
de la salut que realitzi la sessió 
tingui molt clars els objectius que 
es planteja amb el pacient, tenint 
en compte l’edat, la patologia i els 
dèficits que aquest pugui presentar. 
Se sap que la hiperestimulació, la 
estimulació fluctuant i l’estimulació 
a des temps poden ser tan nocives 
a nivell funcional com la manca 
d’aquesta.

L’efectivitat d’aquesta tècnica 
es segueix investigant ja que en 
els estudis realitzats fins a dia 
d’avui, la manca de grups control 
no permeten extreure conclusions 
definitives, és per aquest motiu que 
cal seguir la investigació per tal de 
corroborar de manera més objectiva 
l’efecte de la intervenció Snoezelen 
tant a curt com a llarg plaç. <

Cal tenir en compte que és 
una activitat lúdica i a la 
vegada terapèutica ja que no 
requereix cap aprenentatge 
previ per beneficiar-se’n



Se agolpan las ideas en mi 
cabeza y no sé si seré capaz 
de darles forma por tanto 

no esperéis gran cosa de este 
artículo. Lo escribo casi como 
escritura automática y oyendo, que 
no escuchando, música suave y 
tranquila ¡A ver qué sale!

Me he comprado un piso en mi 
pueblo, por lo visto en mi vida las 
cosas importantes pasan entre 
abril y mayo, pero se gestan entre 
noviembre y marzo. Mi familia, 
al principio, no parecía muy 
entusiasmada con que acabase mi 
vida en Pego, más bien no les gustó 
nada pero una es muy suya y he 
pasado un poco de todo, no de sus 
consejos y advertencias las cuales 
agradezco, y tengo una planta baja, 
garaje y trastero en Pego (Alicante), 
mi pueblo. Bueno, la tiene el BBVA, 
yo estoy empezando a pagarla. 
Todos me dicen que voy a tener que 
pagar impuestos y que Pego no es 
Barcelona, muy hábiles ellos, es 
mucho más pequeño, no tiene los 
servicios, ni está adaptado, ni hay 
casi diversiones, cines, teatros, 
exposiciones... Tampoco saben, 
dicen, que es una persona con 
discapacidad como yo y que me 
trataran de pobrecita y que la gente 
hablará. Parece que la situación 
de pánico ha pasado, la verdad, 
no entenderé nunca a las madres. 
La mía ha pasado de no entender 
mi decisión y estar enfadada a 
regalarme toallas, cubertería, 
plancha... con una alegría inusitada. 

 Primero: No voy a dejar 
Barcelona, de momento, supondría 
un cambio demasiado radical en 
mi vida y después perdería muchos 
derechos como la rehabilitación y 
las visitas de ASPACE, primero he 
de indagar sobre la rehabilitación 
y os he de decir que cuando la 
Doctora Gimeno me dijo que no 
podría visitarme, oficialmente, 
si me iba de Cataluña porqué 
ahora cada comunidad gestiona 
su seguridad social y no paga 
las visitas en otras comunidades 
además ahora lo castiga, si no es 
un caso excepcional, pensé que 

No sé...

una persona como yo ya no puede 
tener una segunda opinión, la 
Seguridad Social lo penaliza, no 
paga la visita, hemos pasado del 
gratis total al si te vas del bloque de 
casas a consultar al vecino, te pagas 
un alquiler y encima le quitamos 
un piso al vecino porqué puede 
atenderte ¡Por Dios dónde hemos 
llegado! Estas son las razones 
más poderosas que me llevan a ir 
dejando Barcelona sin prisa pero sin 
pausa, eso y mi madre.

Respecto a lo de las adaptaciones 
y el trato con la gente, es cuestión 
de tiempo y de hablar, protestar, 
convencer y de que se convenzan, 
de luchar un poquito más pero creo 
que esta vez empezaré de cero y 
sola, bueno, con el apoyo de mis 
amigos, de la pandilla de verano 
y de quien se quiera apuntar. No 
será fácil pero tampoco imposible. 
Primero he de vivir una temporada, 
corta al principio, después veré qué 
necesito y cómo me muevo por allí 
sola, con una asistente personal 
que ya está buscada, por eso quiero 
ir despacito.

La hipoteca es cuestión de 
pagarla, como el agua, la luz, el 
teléfono y los impuestos. Médicos 
hay en todas partes. Cines, teatros, 
exposiciones y servicios, hay por los 
alrededores, Tengo Valencia a una 
hora, aunque las comunicaciones 
no sean muy buenas si no tienes 
coche. RENFE ¡Ay RENFE de mi vida 
que mal nos tratas! Con lo poco 
que costaría poner los cercanías de 
suelo bajo, que tienes los vagones 
pero no te da la gana ponerlos en 
cada tren y sólo pones uno y no 
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Rosa Ortolà / Redacció
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Volvemos a la página en blanco, pesadilla de toda persona que ha de escribir algo y no sabe el qué. 
Tengo tantas cosas en la cabeza que no sé cómo ordenarlas para escribir mi artículo para nuestra revista. 

en todos, como los Ferrocarriles 
Catalanes o el Tranvía de Barcelona 
y los autobuses mejor no hablar, no 
creo que cueste tanto adaptar un 
autobús de línea. En Pego no hay 
estación, la más cercana es Gandia 
con lo cual estás a merced de que 
alguien te acompañe en coche.

Fui una semana por mayo, 
dejé mis clases de inglés, mi 
rehabilitación y mi masaje y fui a 
poner aquello en marcha. Agua, 
luz, bombillas, electrodomésticos, 
los muebles básicos, platos, 
vasos, cubiertos... Pepa, mi amiga 
y asistente personal, me alojó en 
su casa, como siempre que iba por 
un corto espacio de tiempo, la mía 
estaba vacía, y en el poco tiempo 
que estuve, Pepa ya había echado 
un vistazo, por lo que fuimos a tiro 
hecho, lo miré todo y las personas 
del pueblo, los comerciantes, no 
me trataron de manera especial 
por ser como soy y por la calle 
poco fuimos, íbamos en coche para 
que la pobre Pepa no tuviera que 
empujar la silla manual de viaje, 
pero no paramos. He dejado la casa 
en manos de mi amiga Pepa, que 
me hace de guardesa, y cualquier 
cosa que surge, me la dice, la llamo 
regularmente y dirijo mi casa desde 
Barcelona. Esta aventura que he 
emprendido a mis 54 años no sería 
posible sin ayuda de Pepa y demás 
personas que me están ayudando 
y que jamás podré agradecerles lo 
que han hecho y están haciendo por 
mí. ¡Ventajas de un pueblo!  <

“No voy a dejar 
Barcelona, 

de momento, 
supondría 
un cambio 

demasiado radical 
en mi vida.” 



Viernes 1/2/13. Fue un día 
espectacular, emocionante 
y emotivo porqué algunos 

chicos de Pueblo Nuevo y Badalona 
tuvimos la oportunidad de ir a ver el 
concierto de El Arrebato, gestionado 
por Aspace Llar.

Como siempre, Aspace Llar 
gestionó la salida. Todo el grupo 
disfrutamos como niños pequeños 
de la experiencia. El concierto fue 
en Barcelona, en la Sala Bikini, 

Concierto de El Arrebato.
Una tarde/noche inolvidable

al lado de la Illa Diagonal. Al 
llegar allí entramos los primeros, 
evitando toda la cola de gente que 
esperaba para entrar en la sala. La 
organización nos tenía reservada 
toda la primera fila. Perfecto!!

Éramos un grupo de unas 20 
personas aproximadamente, y lo 
vimos perfectamente. Durante todo 
el concierto nos emocionamos 
mucho porqué mientras cantaba se 
giraba hacia nosotros y nos guiñaba 
el ojo y nos tiraba besos, nos hizo 
cantar, chillar, hasta incluso llorar, 
en una experiencia inolvidable. 

Al acabar el concierto nos 
fuimos a otra sala a esperar a que 
él acabara de recoger todo y se 
acercara a hablar con nosotros.

Entonces Javier Labandón (El 
Arrebato) vino y nos hicimos fotos 
con él y hablamos de la ilusión que 
nos hizo verlo en directo, mientras 
nos hicimos las fotos nuestro 
compañero Raúl se marcó un dueto 
a capela con él. Nos trató muy bien, 
como si lo conociéramos de toda la 
vida.

Resumiendo, fue un día 
histórico y de muchas emociones, 
gracias por todo, al Arrebato y a 
tu organización. También, gracias 
especialmente a Aspace Llar por su 
esfuerzo.  < 

REPO
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Jordi Viana / Centre d’Integració Social Aspace Badalona

Jordi Viana ha pasado, como aquel que dice, por todos los centros de Aspace, el Centro Piloto, C.O. 
Poble Nou, y ahora en Aspace Badalona. Es una persona muy sociable y alegre, y muy comprometida en 
su entorno.

“En mi vida había asistido 
a un concierto así, cuando 
acabó canté con él una de 
las mejores canciones de su 
repertorio”. 

                          Raúl Martínez. “Em vaig quedar afònic 
de cantar, estava molt 
emocionat”                            
            Gerard Penela 

“Me encantaría volver 
a ir a un concierto de El 
Arrebato “                          
                      David Nogales.
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Un programa d’exercicis 
aquàtics pot ser una 
forma molt beneficiosa de 

tractament per a persones amb 
paràlisi cerebral, tant a nivell físic, 
emocional com social. L’activitat 
aquàtica suposa una font de plaer, 
noves experiències i una millora de 
la qualitat de vida. Les propietats 
físiques i tèrmiques de l’aigua 
proporcionen un medi únic per a 
aquest col•lectiu, en especial per 
a aquelles persones que presenten 
una mobilitat més reduïda en 
les que les activitats a terra són 
complicades de realitzar. 

Un dels avantatges terapèutics 
més importants que ens aporta 
l’aigua es la flotació, que és la força 
experimentada en sentit oposat a 
la gravetat; aquesta ofereix molts 
beneficis com són la disminució 
del pes corporal, la reducció de 
l’impacte sobre articulacions, i 
la facilitat en l’execució de certs 
moviments que fora de l’aigua 
serien difícils, per tant dóna una 
llibertat de moviment única. Una 
altra característica molt important 
d’aquest medi és la pressió que 
ofereix l’aigua al voltant de tot el 
cos, que produeix una estimulació 
sobre la pell que contribueix a un 
augment de la sensibilitat i una 
millora de la percepció del cos. Un 
altre factor clau és la temperatura 
de l’aigua, quan ens banyem en 
aigua calenta es produeix una 
vasodilatació del sistema circulatori 

Activitat Aquàtica

que comporta una disminució del 
to muscular que dóna un estat de 
relaxació generalitzat.

A nivell emocional, el fet de 
treballar en un entorn segur, on 
s’eviten els cops i les caigudes, 
juntament amb la facilitat 
d’execució dels exercicis, permet 
aconseguir un augment de la 
confiança i de la motivació personal.

A nivell social, poder participar 
en una activitat que es realitza en 
una instal•lació pública fa que 
augmenti el sentiment d’integració 
i pertinença a un grup. També 
ens permet afavorir les relacions 
amb els altres, tant amb el tècnic 
esportiu o fisioterapeuta i la resta 
de companys.

Cal ressaltar també el fet de que 
és una activitat adient per totes les 
edats, tant pels més menuts, com 
en el cas de les persones adultes, 
on sovint s’afegeixen problemes de 

ASPACE ESPORTS

sobrepès, fatiga, etc... i és una bona 
manera de fer un bon manteniment 
físic de cara a l’envelliment.

En definitiva, és pot dir que és 
una activitat molt complerta, amb 
molts beneficis tant terapèutics, 
com emocionals i socials, i que es 
pot adaptar a qualsevol persona, i 
ens permet abordar molts i diferents 
objectius segons l’edat i les 
necessitats de la persona. De fet a 
Aspace Esports atenem actualment 
a més de 100 usuaris d’edats 
compreses entre 5 i 50 anys.

L’activitat aquàtica és un bon 
hàbit, és una bona pràctica de 
vida saludable, que a més incideix 
de manera positiva en la nostra 
autoestima, que ens permet 
practicar un esport, que pot ser 
un divertiment, i que també és un 
compromís amb el nostre cos. < 

En els darrers anys l’activitat aquàtica està adquirint un paper molt important dins de l’àmbit 
de la salut. És àmpliament conegut l’aspecte educatiu i lúdic del medi aquàtic i cada cop més 
s’està reconeixent l’aspecte terapèutic.

Un dels avantatges 
terapèutics més 
importants que ens 
aporta l’aigua es 
la flotació, aquesta 
ofereix molts beneficis 
com són la disminució 
del pes corporal, la 
reducció de l’impacte 
sobre articulacions 
, i la facilitat en 
l’execució de certs 
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La musico teràpia permet d’una 
forma global que els nois 
puguin fer-se partícips d’una 

activitat on estan implicats tots 
el sentits: els ritmes respiratoris, 
l’expressió verbal i física, el 
desenvolupament emocional i 
afectiu, la percepció auditiva i tàctil, 
la millora de la coordinació motriu i 
la interrelació social.

Els components més poderosos 
de la música són; la seva capacitat 
de motivació, la seva característica 
no - verbal, i la seva flexibilitat a 
nivell pràctic i emocional. 

D’aquesta manera, aplicada com 
a eina terapèutica, la música exigeix 
dels participants el mantenir-
se dins de la disciplina d’una 
estructura, d’un aprenentatge, d’un 
esforç i de la seva pròpia implicació. 
La contrapartida és que gaudeixen 
de sentir-se persones creatives, 
protagonistes, i amb l’oportunitat 
d’influir positivament sobre el seu 
propi entorn.

L’activitat de musico teràpia 
al Centre de Teràpia Ocupacional 
Poblenou va iniciar-se l’any 2008 
a partir d’una proposta realitzada 
per la Catherine Clancy. Aquesta 
proposta inicial va ser de realitzar-
hi cinc hores setmanals en sessions 
de quaranta o seixanta minuts 
per grups de vuit nois/es. En les 
sessions també hi col•laboraven 
els monitors per tal d’aconseguir 
una millor implicació entre els 
professionals.

MÚSICA: Els beneficis de l’activitat musical

En aquests anys l’Entitat ha vist 
la necessitat de potenciar aquesta 
activitat i per aquest motiu, s’ha fet 
extensa a altres Centres d’ASPACE.

En el Centre de Teràpia 
Ocupacional de Poblenou es van 
ampliar les hores de sessions de 
musico teràpia i aquest fet ha donat 
els seus fruits: per una banda s’ha 
continuat amb les sessions dels 
grups i per l’altra, la creació d’un 

Josep Mauri / DIRECTOR DEL CTO ASPACE POBLE NOU

grup coral i un conjunt de rock, “Los 
Cojonudos”.

Aquest grup ha creat diferents 
composicions musicals amb lletres 
dels nois/es on expressaven 
les seves emocions i idees, i 
posteriorment han gravat les 
cançons com a fruit del treball 
d’aquest curs.  <

9
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Al número del mes de maig de la revista GEO va sortir un artícle sobre la “Musicoteràpia” 
basat en l’experiència que durant més de 5 anys es porta a terme en el Centre Ocupacio-
nal de Poble Nou d’Aspace. En Josep Mauri, director del centre, ens parla dels beneficis 
d’aquesta activitat. 

És una activitat molt 
recomanable i positiva.
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1.Què és SARAU? Per què aquest 
nom Quin va ser el punt de partida?

Sarau és una associació que 
va crear un grup de persones que 
treballàvem en serveis residencials 
i educatius, ja fa quatre anys, amb 
l’objectiu d’engegar projectes que 
promoguin el valor de la diversitat.

Segons aquesta premissa 
organitzem projectes de 
sensibilització, formació, oci i 
voluntariat.

L’associació neix també 
amb voluntat reivindicativa i 
transformadora tant en l’àmbit 
professional, on s’incideix en la 
reformulació dels rols i les identitats 
de les persones vinculades a les 
entitats, com en la mentalitat i 
actituds de la ciutadania vers les 
realitats diferents. 

El nom de Sarau el vam escollir 
tenint compte la primera activitat 
que vam organitzar: la discoteca. 
Vam  trobar una definició de Sarau al 
diccionari com a reunió de gent que 
es diverteix, ballant, i com era el que 
preteníem, vàrem triar aquest nom.

TITULO  ENTREVISTA con EDGAR VINYALS 
de l’Associació d’Oci Inclusiu Sarau 

2.Què persones gaudeixen dels 
vostres programes? A qui va dirigit?

Les activitats són obertes 
a qualsevol ciutadà amb una 
predisposició sensible als aspectes 
d’accessibilitat i suport personal 
que poden requerir alguns dels 
participants. Volem ser un punt de 
trobada entre realitats diferents i 
promoure la diversitat. De fet, a la 
pròpia junta directiva i a l’equip de 
voluntaris i voluntàries ja existeix 
aquesta convivència. Per aquests 
motius l’Associació Sarau està 
federada tant a Ecom com a Dincat i 
Fecafamm (Salut Mental Catalunya), 
també estem a punt de federar-
nos en la Federació Catalana de 
Voluntariat.

3. De la idea embrionària al que és 
actualment SARAU, quina ha estat 
l’evolució?

En un primer moment, innocents 
de nosaltres, tan sols plantejàvem 
fer una sessió de discoteca on a 
banda de gaudir de la festa, es 
poguessin trencar amb els rols 
jerarquitzants entre les persones 
usuàries dels serveis i els 

professionals. Vàrem pensar en 
la festa perquè és un espai ampli, 
obert i que ajuda a trencar amb 
els rols establerts, obrir-nos a 
intercanvis i redescobrir a l’altre des 
d’un altre lloc. 

Més endavant vam començar a 
organitzar altres activitats d’oci 
creatiu, turístic, lúdic... i poc a poc 
hem anat ampliant horitzons, fent 
publicitat, boca a orella, i el nostre 
impacte així ha crescut.

Segons els nostres registres en 
aquests anys ja han passat més de 
cent entitats del país registres i per 
les nostres activitats passen més de 
mil persones a l’any. 

4.Per què et vas ficar en aquest món, 
quina era la teva motivació?

Em vaig engrescar a endegar 
Sarau perquè treballant en serveis 
residencials veia que els recursos 
per al lleure eren molt escassos 
o inexistents. Malauradament a 
les institucions generalment els 
recursos que hi van destinats al 
lleure o al treball comunitari són 
les “engrunes” dels pressupostos 
donat que els programes d’atenció 
i als serveis mèdics i rehabilitadors 

Redacció

Edgar Vinyals, integrador social, ànima de SARAU. Ens explica la seva experiència com a fun-
dador i dinamitzador de l’Associació d’Oci Inclusiu Sarau i els projectes de lleure i formació 
que desenvolupen.
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ENTREVISTA
TITULO  ENTREVISTA con EDGAR VINYALS 
de l’Associació d’Oci Inclusiu Sarau 

esgoten els limitats recursos amb 
els que compten les entitats. Cal 
posar en valor que el lleure és una 
de les principals fonts de benestar i 
un dels principals indicadors d’una 
bona qualitat de vida.

5.Què és l’oci inclusiu? 

Són aquelles activitats que 
es desenvolupen en espais 
comunitaris, en l’oferta global i on 
qualsevol persona hi pot participar 
en igualtat d’oportunitats. El lleure 
inclusiu hauria d’estar construït, 
programat, dissenyat, tenint en 
compte totes les formes possibles 
de moure’s per la ciutat així com 
reconeixent com a vàlides les 
diferents formes de pensar, de dir i 
de fer.

6.Hem llegit a la web que teniu 
diferents programes; creatiu, 
lúdic, turístic... Quins són els més 
populars? Quin ens recomanaries?

Els que tenen més èxit són el 
programa d’oci turístic (amb 70 
usuaris al 2012), i l’oci festiu... 
Recomanar?, recomanaria qualsevol 
activitat que us desperti interès, 
d’aquesta manera segurament us 
trobeu a gust compartint aficions 
amb altres persones.

7. Com respon la comunitat? A nivell 
d’implicació… Com veus la societat 
envers al col•lectiu de persones 
amb discapacitat? 

La comunitat acostuma a 
respondre molt bé quan coneix el 
projecte encara que a la pràctica, 
la immensa majoria, no s’implica 
directament com a participant 
de les activitats. El treball amb 
altres sectors de la població per 
augmentar al diversitat és un dels 
nostres principals reptes pel 2014.

Volem continuar fent formacions 
a estudiants de l’àmbit, accions 
de sensibilització a equipaments 
públics i associacions per mobilitzar 
a la ciutadania o, si més no, afavorir 

posicionaments crítics. Desitgem 
que aquestes accions afavoreixin 
la implicació de més gent en el 
projecte associatiu de Sarau. 

Certament els resultats obtinguts 
fins ara han estat poc satisfactoris 
més enllà de persones properes, de 
voluntàries i voluntaris i persones 
vinculades directament a les 
entitats o als serveis. Continuem 
repensant per incrementar la 
participació d’altres sectors de la 
població. 

8. Un dels vostres principis és 
fomentar l’Autodetergestonomia, 
què és això? I com ho feu? 

Té a veure amb el valor de la 
llibertat, és un concepte que 
uneix Autonomia, Autogestió, i 
Autodeterminació. La barreja 
d’aquests tres conceptes ha d’estar 
present en tots els àmbits de les 
persones per poder parlar d’un 
projecte de vida amb dignitat. 
Al voltant d’aquest concepte 
s’estableixen mecanismes 
metodològics en les programacions 
i avaluacions de les activitats 
respecte la pressa de decisions, la 
importància de les expectatives 
individuals, les possibilitats 
d’elecció...

9. Creieu que ho aconseguiu?

En gran part sí. Especialment pel 
que fa a l’acompanyament i en les 
relacions que s’estableixen entre 
totes les persones que participen a 
les activitats. 

Per a nosaltres és molt important 
el respecte a la llibertat individual i 
les relacions, els rols, les identitats 
que s’estableixen entre les 
persones que requereixen suports i 
les persones que els ofereixen. 

10. Teniu entre mans algun projecte 
de futur? Dóna’ns una exclusiva?

Entre mans, uns quants. Tenim 
un programa de promoció del valor 
de la diversitat en la comunitat, 
un altre de justícia sexual (posant 
l’èmfasi tant en la sexualitat com en 
l’afectivitat...).

En el programa d’oci inclusiu 
explorem noves línies, com el 
projecte Enrenou, on ens agradaria 
incidir en espais on generar 
vincles interpersonals, que poden 
començar com una amistat i acabar 
en relació de parella.

També volem adreçar-nos cada 
vegada a sectors més diversos.

Una exclusiva? Que aquest estiu 
estem preparant en el programa de 
vacances un viatge a Cadaqués, i un 
creuer en el futur.

11. Una frase amb la paraula Oci?

Oci és allò que fem en total 
llibertat i ens dóna certa sensació 
de felicitat, plaer i benestar amb un 
mateix.  < 
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L’oci inclusiu són 
aquelles activitats que 
es desenvolupen en 
espais comunitaris, 
en l’oferta global i on 
qualsevol persona hi pot 
participar en igualtat 
d’oportunitats.



En estas páginas dos personas de la redacción o no, defienden su punto de vista sobre un  
tema concreto.

Introducció: 
En aquesta ocasió volem fer visible un dels debats que sovint tenim en el si de la revista. La 
situació de crisis total, i el constant degoteig de notícies en relació a retallades, corrupció, debats 
polítics… ens fa reflexionar molt sobre l’estat global del sistema polític, democràtic, i social que 
tenim. Tots tenim la nostra opinió, com és el cas del Luis i del Toni. 
Si voleu afegir algun comentari sobre el tema ens ho podeu fer arribar al e-mail: connexio@aspa-
cecat.org.
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El sistema no funciona. Cambio radical!!
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¿Que si creo en el sistema? 
Preguntarle al Urdangarín, al 
Bárcenas, a todos los políticos 

imputados en casos de corrupción… 
La sombra de la sospecha es tan 
grande que sinceramente el sistema 
es el problema, hay que cambiarlo 
de arriba a abajo, de izquierda a 
derecha, por dentro y por fuera… ¿o 
es que se  salva algo? Por ejemplo, 
cómo está la “institución” de la 
Monarquía!

El tema de los desahucios, ya 
puedes conseguir todas las firmas 
del mundo que los políticos cami-
nan por otros derroteros, aquellos 
donde los que mueven los hilos son 
los “Vildelber” de la patria (la suya, 
porqué miran por sus intereses)…, 
si no cómo se explica el rescate a 
los bancos y no al pueblo, o cómo se 
explica que llevamos años acrecen-
tando el paro (más del 27%, ¿ver-
dad?, y no se invierta en políticas 
de empleo, al contrario te ponen de 
patitas en la calle sin estornudar, 
y eso, teniendo una gran cultura 
sindical (los sindicatos también han 
metido un buen pelotazo !!!).

Tan grave es como los políticos 
nos engañan haciéndonos circular 
por un camino que no se ajusta a las 
necesidades reales de las personas, 
como ves que deportistas, actores, 
cantantes, famosos, cobren un 
pastizal en estos tiempos que hay 
tantas necesidades básicas y perso-

nas que viven por debajo del umbral 
de la pobreza. Estos elegidos como 
Messis, Cristianos, Nadals, Julios 
Iglesias…, que no saben donde 
tributar, podrían aportar algo más al 
resto de los mortales, que además 
les aplaudimos (si es que somos 
tontos….)

Bueno, me pongo negro, es 
intolerable que los abuelos con sus 
pensiones sean el sustento de mu-
chas familias. El sistema no funcio-
na, rompamos con él, e iniciemos un 
nuevo camino, que aquí no dimite ni 
“dios”, sólo el Papa.  < 

“EL SISTEMA: GAME OVER / INSERT COIN” 

Luís Sierra  / Redacció
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Luis Sierra, llegó a Aspace de 
la mano del equipo de Fút-
bol, llegó a ser portero de la 
selección española de fútbol 
para personas con parálisis 
cerebral. Ahora, es un fijo 
en la redacción de la revista 
Connexió Aspace.

Es intolerable que 
los abuelos con sus 
pensiones sean el 
sustento de muchas 
familias.



Encara confio en el sistema. Democràcia, “clicka actualizar”.
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Podríem fer una llista de moltes 
coses que han passat que ens 
portaria a pensar que el siste-

ma està esgotat, que no té capacitat 
per millorar, o regenerar-se, coses 
com corrupció (en majúscules), falta 
de valors, posseir, ambició malal-
tissa, però jo crec que hem de tenir 
la il•lusió en que això pot millorar, 
tenir confiança en ser solidaris, en 
tenir unes fites, uns anhels. 

Essent realistes, el sistema (polí-
tic, social, judicial...) està en crisis, 
però no mort. La crisi ha posat de 
manifest que estàvem vivint en una 
bombolla, i els partits polítics s’han 
convertit en lobbies que defensen 
els seus interessos personals, 
en comptes de la seva ideologia 
política.

Si aconseguim que la classe 
política torni a treballar pel conjunt 

del poble, si cal, fent sacrificis parti-
distes, aconseguirem revifar aquest 
sistema democràtic que ja fa més de 
35 anys es va instaurar, i actualitzar 
la nostra democràcia.

Tots els moviments fora dels 
partits polítics em semblen molt 
bé, però acaben sent moviments 
populistes i locals, com el 15 M, o en 

Itàlia, el Pepe Grillo.
Malgrat els moviments són cívics, 

amb transfons social, buscant 
l’equitat, igualtat social... m’evoca 
a reminiscències dels anys 70. Si 
estem d’acord en jugar al joc de la 
democràcia haurien d’evolucionar i 
transformar-se en política, ja sigui 
amb els mecanismes d’un nou 
partit polític, o que altres partits 
actuals que ja existeixen, assimilin, 
interioritzin i facin seves les reivin-
dicacions de la societat civil, i dels 
diferents col•lectius de persones.

Amb aquesta refundació po-
lítica, amb partits i persones 
honestes (noves generacions), 
revisaria la llei electoral, faria una 
llei d’incompatibilitats de càrrecs, 
intentaria minimitzar la corrupció 
a través de la llei, posaria meca-
nismes de control els tractes de 
favor i el finançament dels partits, 
i intentaria aconseguir que la 
democràcia s’ajusti veritablement a 
la majoria de les majories, no a les 
majories fictícies. Crec que tot això 
revitalitzaria la democràcia. Qui 
digui el contrari és un demagog i un 
populista. < 

Toni Molina / Redacció
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Toni Molina és una persona 
incansable, sempre amb 
algun projecte entre mans, 
bon company, crític i re-
flexiu.

Essent realistes, el 
sistema (polític, social, 
judicial...) està en crisis, 
però no mort.



doble v doble v doble v
www.icup2013.com/index.php/ca/
En aquesta pàgina podeu trobar informació sobre el Campionat del món de Futbol 7 que es disputa a 
Barcelona (concretament a Sant Cugat del Vallès) aquest estiu. Horaris, equips participants...

www.sarau.org
Sarau és una Associació d’Oci Inclusiu, una entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 2009, que promou 
la millora dels moments de lleure, i la inclusió real i participativa en l’àmbit de l’oci. Organitza diferents 
activitats d’oci obertes a tothom.

www.albertcasals.cat
Albert Casals, un noi d’Esparreguera, de 23 anys, que ha viatjat pel món amb un pressupost d’1 euro al 
dia. Ha escrit un parell de llibres: El món sobre rodes, i Sense fronteres.

www.leoharlem.net
Leonardo González Féliz, més conegut com Leo Harlem, és probablement dels millors còmics.  Va parti-
cipar a “El Club de la Comedia”, on va descobrir que podia ser rentable això de viure fent riure als altres. 
Una pàgina web on pots veure uns quants monòlegs, ideal per evadir-se i pràcticar el millor esport que 
existeix: riure.

LECTURES

LLEGÓ EL AMANECER A MI VIDA.
En las páginas de la tercera edición de este libro podréis encontrar tanto las desespe-
ranzas,  miedos y las  frustraciones, como las ilusiones, fantasías y las vivencias de su 
escritora, Lorena Bogado Camacho.

Se puede encontrar en su FACEBOOK: http://facebook.com/lorenabclolo

ROSAS Y ESPINAS SOBRE  RUEDAS

Capítulo XXIII

Luís y Cristina se encontraban 
frente a la nueva pero antigua 
residencia pues hacía poco que su 
residencia se había trasladado a un 
palacete del siglo XV un poco más 
arriba de la Via Laietana. Estaba 
más cerca del locutorio, pero para 
coger los autobuses para ir a sus 
respectivos trabajos habían de 
rodar un poco más, como decía Luís, 
quien así dirigió a Cristina:

–No te puedes quejar, amor de 
mis entrañas: es un sitio con abo-
lengo.

–Ya sabes que esto no es lo que 
pedíamos.

–Hay que ver el lado positivo 
de las cosas: ahora la gente tene-
mos más tiempo para hablar entre 

nosotros mientras esperamos el 
ascensor. . .

–Y todo es más nuevo, pero. . . 
Luís puso la quinta a su silla y le 

preguntó a Cristina:
–¿Me acompañas al locutorio a 

ver cómo les va a Juanjo y a Lucía, 
aunque poca falta les hace tener 
compañía?

–¿Quieres decir que entre ellos 
hay algo?

–Más de una vez los he encontra-
do besándose detrás del mostrador. 
Me parece bien, porqué además de 
dar rienda suelta a sus sentimien-
tos, si se casan, ello facilitará la 
obtención de los papeles por parte 
de Juanjo. ¿Por  qué te piensas que 
aquí sólo consta como trabajador 

cuando él me ayudó a hacer todos 
los pasos para abrir el locutorio?

–Si al final resultará que eres un 
santo –irónicamente la Cristina–. 
Pero de aquí ya puedes quitar la 
quinta, que no quiero que te lleves a 
ninguna anciana por delante, como 
el otro día.

–Pero no se cayó.
–Porqué, sacando fuerzas de 

flaqueza, la señora dio un salto y te 
esquivó.

Por el camino hacia Luís fue un 
momento detrás de una rubia des-
pampanante y Cristina dijo:

–A ésta sí que te la llevarías por 
delante.

–De todos modos, me que-
do con tus muslos, cariño..<                                                                    
(Continuará…)

(En los capítulos precedentes, Luís Roberto Arturo y Cristina de los Álamos Caídos –dos “tetras” con eléctrica–, 
platican. Ella hace informática y pediatría. Él consigue trabajo de informático. Pasa un mes en una residencia y ella 
entra. Él pasa unas horas detenido y conoce a Juanjo, un joven “sin papeles”. Cristina hace prácticas de pediatría. 
Le proponen a Luís introducir droga amenazándole. Con Juanjo abre un locutorio. Ya no le amenazan y entra en la 
residencia de Cristina, jefe ya de practicantes. Les dan una habitación. Él habla con el narrador. La pareja critica no 
puede casarse y la dieta de la “resi”.)
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Martí Cuixart / Redacció

Redacció



HORITZONTALS: 1:  Nom de dona. – 2: Conjunt de monuments anti-
cs d‘Itàlia. − 3: Peça de ferro o d’un altre material molt fina. Vocal. – 4: N’hi 
ha moltes de ràdio (en castellà). − 5: Pintor francès reconegut per la seva in-
fluència sobre els primers pintors im-pressionistes. Part del cos humà que 
permet fer moltes coses. − 6: La capa-citat d’absorció de radicals d’oxigen. 
Serveix per tapar sobretot ampolles (a l’inrevés).  − 7: Consonant. Conso-
nant que a molts ens costa pronunciar. Un estat brasiler situat al centre de 
la regió Nord.  – 8: Hi serem.  a Cadis de l’efeminat i ara es diu que ha sortit 
d’armari.

 
VERTICALS: A: Company de Mortaledo. – B: Revista d’investigació 

musical. Vocal. – C: Que tenen forma de làmina. − D: Bar de Castelló. 
Consonant. – E: Ciutat situada al centre-nord de Dakota del Nord als Es-
tats Units. Producte alimentari primordial per a moltes persones.– F:  Un 
club d’automobilistes (a l’inrevés). Peix molt habitual en l‘alimentació (a 
l‘inrevés). − G: Sigles de l‘associació Nacròtics Anònims. Estimaré. − H: 
Vocal. Matés (en castellà i a l‘inrevés).
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Troba les 7 diferències 
Rulex / Redacció

Encreuat
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Antonio Mur, un trotamundos que actualmente vive y trabaja en Pamplona. Estudió en el Centro 
Piloto, con la quinta de Quintero, Arés, Irene Ferrer, María Eugenia Lucas, Maite García, Andrés Ji-
ménez… Le pedimos que nos explicara algo de su paso por el Centro Piloto, con el fin de recordar 
aquellos tiempos en los que el Sr. Mas dirigía la escuela.

Tengo muchos recuerdos de mi 
etapa en el Centro Piloto, tanto de 
los compañeros como de los profe-
sionales con los que coincidí, como 
Pilar Aragonés, Trini Hernández, 
Isabel Baena, Isabel Marín, la Betty, 
la Conce, el Josep Vilà, Josep Solà, 
Jordi Rietos … y por supuesto el Sr. 
Mas, pedagogo y primer director 
del Centro Piloto, de quien tengo el 
recuerdo de una persona tranquila, 
buena, sociable.

En los últimos dos años en el Cen-
tro Piloto Irene Ferrer, entre otras, 
nos volvía locos…, pero no es de eso 
de lo que os quería hablar.

Quería hablar de trastadas, tras-
tadas de niño, travesuras de infan-
cia, que es lo primero que me viene 
a la mente cuando pienso en aquella 
época.

Cuando estaba en el centro piloto 
con mis amigos hacíamos muchas 
gamberradas. Josep Solà y Jordi 
Rietos nos iniciaron en el tema del 
deporte, solíamos jugar al fútbol, 
de hecho se disputaba una liga de 
futbol con diferentes equipos, don-
de había mucha rivalidad y piques, 
además de un árbitro (Toni Molina), 
un poco casero y que nos obligaba a 

jugar bajo la lluvia. Lo que nos gus-
taba mucho era colgar las pelotas 
en el tejado y luego ir a buscarlas, 
lo que le sabía mal a Jordi Rietos, 
que nos gritaba, pero nosotros no le 
hacíamos ni caso. También habría 
que contabilizar los cristales que lle-
gamos a romper jugando, qué chute 
que teníamos... menos preciso!

Aún me acuerdo, también, de un 
día, en que no sé muy bien porqué 
discutimos con el Quintero, que era 
más malo que la peste, sería por 
tema de faldas…, cogí su estuche, y 
se lo tiré por la ventana… nos lo su-
bió una chica del taller (de carpinte-
ría, de ergoterapia, que estaba abajo, 
donde ahora hay consulta externa).

Éramos unos críos, y ya se sabe 
que donde hay críos hay líos. La 
más gorda que me pasó, todavía 
se me ponen los pelos de punta, 
fue cuando un monitor se dejó las 
llaves puestas de la furgoneta , y a 
mí no se me ocurrió otra idea que 
arrancarla. La furgoneta se fue ha-
cia atrás y no maté a nadie porqué 
no había niños en ese momento, yo 
me fui corriendo hacia el taller con 
un susto tremendo, estaba blanco. 
Al final supieron quien había sido: 
el revoltoso de Antonio Mur y de 
castigo al despacho del señor Mas. 
No os queráis imaginar la bronca 
que le cayó al que se dejó las llaves 
puestas…

Bueno, tengo muy buenos re-
cuerdos de aquella época. Aquellos 
tiempos en los que los niños hacían 
cosas de niños. Buenos recuerdos 
de los compañeros, de los profe-
sionales, del ambiente, del lugar 
en sí. No me podía imaginar en ese 
momento lo bien que me iban a ir 
aquellos años en el centro piloto 
para lo que vendría más adelante.  < 

De castigo al despacho del señor Mas 
Antonio Mur 
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Si vols formar part de la redacció de la nostra 
revista no ho dubtis. T’estem esperant!


