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El proper 26 d’abril tindrà lloc l’Oxfam Intermón Trailwalker, el major desafiament 
esportiu i solidari del món que transcorrerà per la ruta senderista “via verda” 
entre Olot i Sant Feliu de Guíxols, a la Costa Brava. 

El repte consisteix que equips de 4 persones recorrin juntes a peu 100 quilòmetres 
en un temps màxim de 32 hores. Els membres de cada grup han de començar 
i acabar junts en un clar exemple de solidaritat i treball conjunt. Cada equip es 
compromet a aconseguir un mínim de 1.500 euros  per donar suport als centenars 
de projectes que Oxfam Intermón porta a terme a Àfrica , Àsia i Amèrica Llatina.

Actualment gairebé 900 milions de persones se’n van a dormir amb la panxa 
buida cada dia. Tot i que el planeta produeix aliments suficients per a tothom, 
moltíssimes famílies segueixen subjectes a la fam i no poden sortir de la pobresa. 
Per això, sota el lema “Quilòmetres que canvien vides” tindrà lloc aquesta 
nova edició, en la qual els participants “caminaran” per canviar les vides de les 
persones que passen gana, facilitant el seu accés als aliments perquè puguin 
seguir endavant amb les seves vides d’una manera digna.

En aquest sentit, el director general 
d’Oxfam Intermón, José María Vera, 
ressalta l’esforç dels integrants 
dels 777 equips que han participat 
fins ara: “Aquest esforç s’ha traduït en l’execució de projectes que han canviat i 
segueixen canviant la vida de milers de persones a tot el món. Els diners recaptats 
s’han destinat, per exemple al Banc d’Aigua d’Etiòpia, que permet que 115.916 
persones accedeixin avui a l’aigua potable i també a la crisi alimentària del Sahel, 
on vam aconseguir que més de 500.000 persones sobrevisquessin a la sequera”.

ASPACE creu en la missió d’Intermón i vol aportar el seu granet de sorra a la 
causa, és per això que ha creat per a aquest repte l’equip ASPACE CAMINA G178.

L’equip ASPACE CAMINA  G178 estarà format per 6 professionals de l’entitat: 
Patricia Burgos, Albert Tribó, Miquel Guerrero, Adrià Domingo, Miriam Tur i Anna 
Vidal, i excepcionalment i per primera vegada Intermón Oxfam ens ha permès 
que puguin participar 2 nois amb paràlisi cerebral: Dani Rovira i Diego Heredia, 
caminant amb nosaltres alguns trams de l’etapa de la Trailwalker Girona 2014 el 
proper dissabte 26 d’Abril.

ASPACE CAMINA, però, s’extén al diumenge 27 d’abril perquè les famílies que 
vulguin venir amb els seus fills a col·laborar com a voluntaris, tinguin l’oportunitat 
de fer unes estades de respir compartit a la casa de colònies “Can Maiol”, a prop 
de Girona.

Des d’ASPACE hem pensat que l’Oxfam Trailwalker és una forma perfecta per 
unificar esports, valors i solidaritat.

Per fer-ho possible comptem amb la col·laboració de moltes persones que ens 
encoratgen i ens donen suport. Però, sobretot, comptem amb la col·laboració de 
la companyia farmacèutica Ipsen Pharma. Per a Ipsen, la Responsabilitat Social 
Corporativa està integrada i immersa en l’ADN de la companyia i accions com 
aquesta s’emmarquen en la visió que té com a empresa farmacèutica sobre les 
relacions amb la societat.

Per poder aportar el màxim 
a aquests “Quilòmetres que 
canvien vides” necessitem, 

però, encara la vostra 
col·laboració. Us recordem 

com ho podeu fer:

Fent una aportació a:  
http://www.migranodearena.
org/es/reto/3065/aspace-

camina-a-la-trailwalker/

Enviant un SMS al 28018  
i la paraula TW G178

Comprant una samarreta 
dissenyada per a 

l’esdeveniment. Preu: 7€ 
(punts de venda als centres 

d’Aspace)

Fent una aportació 
econòmica al C/C: 

2100-0814-06-0200433304 
(especificant com a concepte 

Aspace Camina)

La informació a l’abast
Publicació trimestral d’ASPACE per a familiars i socis | Núm. 24 març 2013

“ASPACE APORTA EL SEU GRA 
DE SORRA EN LA LLUITA PER 
LA POBRESA”

Entitats col·laboradores:

Aspace Camina
Un projecte de tots.  
Ja estem a la recta final!
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Jornada de portes obertes per a treballadors 
al CIM per presentar el seu ideari i objectius 
estratègics del 2014 
El passat 24 de febrer es va presentar el renovat 
ideari d’Aspace i els objectius estratègics pel 
2014 a tots els treballadors de l’entitat en el nou 
equipament Centre Integral Montjuïc.

La Sra. Anna Aurell, el Sr. Lluís Farrés, el Sr. 
Jordi Portella i el Sr. Josep Mª Roch van iniciar 
l’acte donant la benvinguda i expressant el 
seu agraïment a tots els professionals de 
l’organització per la feina que realitzen dia a dia.

Van destacar el significat que té el nou 
equipament per l’entitat, un projecte de tots i 
per tots els usuaris d’Aspace que omple d’ il·lusió 
i marca un punt d’inflexió en la seva història. En 
aquesta mateixa línia van manifestar la voluntat 
de renovar l’escola i les consultes externes en els 
propers anys.

A continuació, el Sr. Carles Sanrama, Director 
General d’Aspace, juntament amb els membres 
del Comitè de Direcció van presentar l’ideari 

i objectius estratègics per aquest any fent 
especial èmfasi en la voluntat que tothom hi 
participi i formi part d’aquesta nova etapa tenint 
molt present la raó de ser, la visió i els valors de 
l’entitat.

Per tancar la jornada, es va fer un recorregut 
per totes les dependències del nou equipament 
que integra una residència, un centre d’atenció 
diürna, els serveis de rehabilitació, esports, 
lleure, els serveis centrals de l’organització i la 
sala de docència.

El Centre Integral Montjuïc es posarà en 
funcionament al llarg d’aquest 2014.

El projecte ha estat possible gràcies a la 
implicació del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i a la 
col·laboració d’empreses i particulars.



A finals de febrer, a l’escola vam començar 
a celebrar la Festa de Carnaval. Aquest any la 
comissió de festes estava formada pel claustre de 
mestres i van ser les encarregades d’organitzar 
tots els dies dels que consta aquesta festa. 

Per començar van triar un tema: Països del 
món. Cada grup tenia un país i, en funció 
d’aquest havia de pensar com es vestiria i 
quina actuació faria el dia de la festa. També 
havia de fer la bandera del país per penjar a la 
porta de classe i una altra pel dia de l’arribada 
del Rei Carnestoltes. Aquest, al final va ser una 
Reina i va arribar el dia 21 de febrer al pati de 
l’escola acompanyada per les mestres. Igual que 
aquestes, anava vestida de turista i ens va dir 
que volia fer un viatge pel món i visitar diferents 
països. Cada grup li va entregar la bandera del 
seu país i una postal que explicava o definia 
algun tret d’aquest. Les postals es van col·locar 
en un mapa mundi gegant que les mestres 
havien col·locat al pati. També, entre tots, la vam 
ajudar a omplir una maleta amb tot el necessari 
per fer un viatge tan llarg. Per acabar vam posar 
música i vam començar el període de diversió  
i disbauxa ballant tots junts al pati!

El dia 28 de febrer vam celebrar la festa de 
Carnaval. Les mestres, com a guies turístiques, 
anaven a buscar als nens a les classes per a 
portar-los a la festa. La gran sorpresa va ser 
que vam poder celebrar-la estrenant el nou 
equipament del Centre Integral Montjuïc i fent-

la al seu poliesportiu. Tothom es va posar molt 
content en descobrir-ho i ens hi vam sentir molt 
a gust. Va ser una festa molt bonica!

Les mestres de cerimònies anaven presentant 
als diferents grups i aquests van fer les seves 
actuacions. Totes van ser molt originals i molt 
maques. Amb músiques molt característiques 
de cada país que ens van encantar! Ens ho vam 
passar molt bé!

Finalment, dimecres 5 de març vam acomiadar a 
la Reina Carnestoltes i vam donar la benvinguda 
a la Vella Quaresma. Cada grup havia fet un 
mitjó per posar-li als peus, tots ben originals i 
diferents. També vam enterrar la sardina. Per 
donar per acabades les festes vam ballar tots 
junts al ritme de la música.  

DE L’ESCOLA 
D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL
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El dia 29 de novembre de 2013 vam fer en un 
acte obert al Centre Cívic La Salut, de Presenta-
ció de les activitats del 10º Aniversari del Cen-
tre a Badalona. Entre elles, la presentació del 
Calendari Solidari amb els Bombers de Badalona 
i el Lipdub del 10º Aniversari amb els Voluntaris 
de Telefónica. L’acte va estar presidit, per part 
de l’Ajuntament de Badalona, pels Srs. Antonio 
Garcia, coordinador de l’Àrea de Serveis Socials 
i Salut, i Martí Moliner, Cap de Serveis de l’Àrea 
de Serveis Socials i Salut. Per part d’ASPACE, les 
Sres. Anna M. Aurell, membre de la Junta d’AS-
PACE, i Míriam Torrella, Directora de Serveis Co-
munitaris d’ASPACE. A les taules rodones vam 
comptar amb la participació de familiars, nois i 
professionals del Centre, així com dels Bombers 
de Badalona, en Toni de Ros, i els Voluntaris de 
Telefónica. L’acte va ser molt emotiu i volem 
agrair a tothom el seu suport.

Les àrees continuen amb la seva activitat.  
A cuina els nois han fet un Taller de Cupcakes. 
A Ecoaula estan fent clauers per la Trailwalker 
i decorant el sorral de l’entrada al Centre amb 
la temàtica de la Selva...han fet un superelefant 
amb paper maché!. A informàtica i gestions es-
tan fent les xapes commemoratives del 10º Ani-
versari del Centre, on també han participat els 
nois del Taller de Vídeo. A Ràdio s’estan espe-
cialitzant aquest trimestre en fer entrevistes a 
la gent que ens visita o visitem. Hem continuat 
amb el Campionat d’Escacs que tenim amb els 
nois de l’escola del Centre Pilot.

El Centre, amb la figura d’en Chema Martín, va 
participar en l’acció formativa Atenció centra-
da en la persona i qualitat de vida aplicada a la 
intervenció social, que va organitzar el Gabinet 
Tècnic del Departament de Benestar Social i Fa-
mília i l’ICASS. Arran d’aquesta acció formativa 

el Gabinet Tècnic va escollir el “Projecte de la 
Tutoria”, elaborat i desenvolupat per en Chema 
Martín, com a Bona Pràctica que va ser exposat 
en el Taller de Discapacitat Física, el dia 3 de fe-
brer, dins de l’activitat formativa.

Dins del Programa de tintercambio de profesi-
onales ASPACE, que organitza la Confederación 
ASPACE, els dies 19 i 20 de febrer va venir al Cen-
tre en Nicolas Merino, director tècnic del Centre 
Ocupacional d’ASPACE León, per desenvolupar 
la formació “Visión general de los Talleres Ocu-
pacionales”, que van dur a terme els professio-
nals del nostre Centre. La visita va ser molt enri-
quidora, tant per en Nicolás com per a nosaltres, 
que també vam aprendre coses d’ell, i els nois 
del Taller de Ràdio li van fer una entrevista. 
Al febrer vam tenir la visita d’en Ricki Cardús, 
corredor de motos. Va ser una experiència fan-
tàstica! Ell va estar explicant la seva feina, ens va 
portar el casc i el mono que porten a les carre-
res, i els nois li van fer un munt de preguntes. En 
Ricki va estar en tot moment encantador, es va 
fer fotos amb tots els nois, i els nois del Taller de 
Ràdio li van fer una entrevista, que podeu escol-
tar en la nostra pàgina de facebook. Volem des 
d’aquí donar les gràcies a en Jaume Sánchez i els 
seus pares per fer tot això possible!

Al febrer vam celebrar també El Carnestoltes, 
amb l’elaboració, per part del grup de manuali-
tats, d’unes disfresses genials, els nois estàvem 
guapíssims! Vam fer el Concurs de Carnestoltes, 
amb uns premis molt repartits. 

El dia 22 de gener Marina López, directora tècnica 
del Centre, juntament amb Isabel Caba, respon-
sable de Comunicació d’ASPACE, van participar 
en el Programa de Ràdio Medicina i Companyia, 
gravat a l’emisora ONA MAR de Badalona, on van 
explicar l’entitat ASPACE i el Projecte d’actes del 
10º Aniversari del Centre de Badalona.

Els dies 24, 25 i 26 de febrer dos nois del Centre, 
en David Utanda i en Diego Heredia, juntament 
amb un monitor, l’Adrià Domingo, van participar 
en el Mobile World Congress (MWC) fent la pre-
sentació a l’estand de Vodafone, juntament amb 
l’Angel Aguilar, director del CRA, del Projecte 
CROSS d’ASPACEnet, que permet fer accessi-
bles els smartphones a les persones amb paràlisi 
cerebral. L’experiència per a tots ells va ser molt 
positiva, i van tenir moltes visites a l’estand per 
veure les demostracions que feien. Entre les visi-
tes que es van interessar en aquest projecte, van 
ser l’Excm. Sr. Xavier Trias Alcalde de Barcelona, 
i el Sr. Vittorio Colao, CEO de Vodafone.

DEL CENTRE D’INTEGRACIÓ SOCIAL 
ASPACE BADALONA
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DEL CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL 
ASPACE POBLENOU

Després d’un període de vacances nadalenc, 
tots els nois van tornar amb moltes ganes de tre-
ballar i de retrobar-se amb els seus companys.

Aquest segon trimestre de curs, hem seguit tre-
ballant en el nou el exemplar de la nostra revista 
“ Ep! Estem aquí”. Per aquest motiu, en el Centre 
hem organitzat tres activitats relacionades amb 
les àrees d’ECOLOGIA i  de CINEMA. 

En l’àrea d’ECOLOGIA hem participat en un ta-
ller sobre animals exòtics organitzat per l’Entitat 
CAN, Centre d’Apropament a la Natura, on và-
rem poder veure i tocar diferents espècies d’ani-
mals: serp, pogona, tortugues, conill porqui, gra-
nota, milpeus, dracs, camaleó.... En el nostre blog 
ens podeu seguir i veure una petita pinzellada 
d’aquesta activitat. La nostra adreça és aspace-
poblenou10.blogspot.com

En l’àrea de CINEMA vàrem organitzar una xer-
rada a càrrec del Sr. Raül Herrera, tècnic d’ani-
mació audiovisual, que ens va explicar i ensenyar 
com és el procés de muntatge d’una pel·lícula 
d’animació. Dins d’aquesta àrea també es va or-
ganitzar un taller a càrrec de la Fundació Godia 
on els nois van aprendre com es fa una pel·lícula 
d’animació amb material reciclat i com es va cre-
ant el seu moviment en la filmació.

Durant aquest trimestre també hem realitzat 
dues sortides:

· Una de caràcter cultural al Museu d’Història de 
Barcelona per veure l’exposició “1714”, on els nois 
varen gaudir d’una mostra de com era el món a 
principis del segle XVIII i com s’hi situaven Barce-
lona i Catalunya, en el moment cabdal de la guerra 
de Successió, que va implicar gran part d’Europa i 
que junt amb els altres grans conflictes europeus 
del moment va tenir repercussions mundials.

· La segona sortida també va ser de caràcter cul-
tural i vàrem anar al Centre Roca Gallery Barce-
lona per veure l’exposició sobre Sostenibilitat: la 
importància de l’aigua i com aquesta és la base 
essencial del cos humà i de la natura, on es tro-
ba, en quines quantitats, el consum de l’aigua en 
el món, i també sobre els costums i les tradicions 
del bany varien segons les societats. 

En el mes de febrer vàrem celebrar el carnes-
toltes. Aquest any les disfresses estaven relacio-
nades amb el món del circ, on cada sala estava 
decorada i cada grup anava disfressat d’un tema 
relacionat amb aquest món: màgia, pallassos,  
lleons i globus. 

En el mes de març hem començat a treballar en 
els nostres dissenys de Sant Jordi, sobre ocells, 
barrets, pastelets, insectes i la cultura russa. Com 
cada any, amb motiu d’aquesta festa, esteu tots 
convidats a venir al Centre, poder fer alguna 

compra de roses, dels dissenys fets per 
els nois i prendre alguna cosa en el nos-
tre bar. 
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D’ASPACE LLAR

Ja estem a les portes de la primavera i comen-
cem noves activitats de grups de lleure on gau-
direm del bon temps i de les activitats a l’aire 
lliure, aprofitant que els dies són mes llargs.

Aquest hivern hem realitzat diverses sortides de 
lleure, com ara: anar al cinema, a un espectacle 
de màgia, cantar al karaoke, sopar de Nadal, ju-
gar una partida de bitlles, etc..

Al mes de Març vam assistir tots plegats, a un 
concert Tribut a “El Último de la Fila”, on un grup 
de professionals van cantar cançons d’aquest 
grup, per rememorar la seva música.

A les estades respir dels mesos de novembre, 
desembre i gener, hem atès un total de 22 de-
mandes familiars. Les estades s’han realitzat, 
com sempre, a l’alberg “L’Esplai” del Prat de Llo-
bregat. 

Amb la participació d’ASPACE a la Trailwalker 
Intermón Oxfam, ASPACE Llar ofereix el ser-
vei respir a la casa de colònies CAN MAIOL,  
a fi i efecte que tothom s’impliqui activament en 
aquesta causa solidària. Tant usuaris, com mo-
nitors, voluntaris, famílies i personal de gestió,  
anirem a animar al nostre equip ASPACE Camina,  
i participarem en els punts d’ avituallament i in-
tendència. Ja hi ha un bon nombre d’inscripcions 
fetes per a la participació al respir, i en aquest 
acte festiu, així com voluntaris que hi participa-
ran.

Estem ja treballant els preparatius del casal  
d’estiu i el programa de vacances d’estiu 2014, i 
els esperem amb la mateixa il·lusió de cada any!

Enguany, el Sr. Om ens tornarà a acompanyar 
durant el casal d’estiu, animant-nos a ajudar-lo a 
descobrir noves emocions i aventures, i fent rea-
litat tots els seus somnis.

Al programa de vacances d’estiu es tornaran 
a oferir dos torns: a finals de juliol i la primera 
quinzena d’agost, a diferents cases de colònies 
de Catalunya.

DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

ASPACE continua treballant per a la inserció 
sociolaboral de persones amb paràlisi cerebral, 
i en aquest sentit, enguany es planteja com 
a objectiu mantenir els llocs de treball del seu 
Centre Especial de Treball –ASPACET, i donar 
oportunitat a nous talents per tal que formin 
part de l’equip del CET.

Per a tals objectius volem potenciar i impulsar 
la nostra línia de negoci de la copisteria i per a 
això hem volgut ampliar-la oferint el servei del 
Disseny Gràfic. Oferim solucions a mida (retoc 
de disseny, creació de logos, disseny de targetes 
de visita, disseny web, etc). Per tal de portar-
ho a terme, aquest trimestre hem contractat 
un dissenyador gràfic en jornada completa al 
nostre CET, un nou talent ple d’idees fresques i 
innovadores.

Recentment hem adquirit una copiadora-
impressora nova i d’última tecnologia, una 

destructora i una guillotina elèctrica per donar 
més professionalitat, qualitat i rapidesa als 
nostres clients. 

Algunes de les feines que oferim són: disseny 
i impressió de díptics, tríptics, flyers, revistes, 
memòries, enquadernacions, targetes de visita, 
guillotinats, plastificats, gravació de cd’s i dvd’s, 
secretaria tècnica, actualització de bases de 
dades i manipulats, entre d’altres.
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Benestar Social i Família ofereix avantatges  
i descomptes per a persones amb discapacitat 
als albergs de la Xanascat 

Aquests avantatges es podran gaudir en qualsevol dels 20 albergs que la Xanascat gestiona arreu 
de Catalunya:

Les persones que disposin de la targeta acredi-
tativa de la discapacitat tindran un descompte 
del 15% a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de 
Catalunya.
 
L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) i l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
han signat un conveni de col·laboració per afa-
vorir l’accés de les persones amb discapacitat 
als albergs gestionats per la Xarxa Nacional d’Al-
bergs Socials de Catalunya (Xanascat). A partir 
d’ara les persones que disposin de la targeta 

acreditativa de la discapacitat gaudiran d’un 15% 
de descompte en el servei d’allotjament i alimen-
tació dels albergs adherits a aquesta xarxa.

A més de gaudir d’aquests descomptes, les per-
sones amb discapacitat estaran exemptes del 
carnet d’alberguista. El descompte també s’apli-
carà a un altre membre de la unitat familiar de 
la persona amb discapacitat en el cas de tenir 
reconegut el reconeixement del barem de mobi-
litat i de necessitat de tercera persona per a les 
activitats de la vida diària.

• Alberg Casa Gran d’Altafulla

• Alberg Mare de Déu de Montserrat de Barcelona

• Alberg Torre Ametller de Cabrera de Mar

• Alberg Santa Maria del Mar de Coma-ruga

• Alberg L’Encanyissada de Poble Nou del Delta

• Alberg J. M. Batiste Roca de Masnou

• Alberg Cerverí de Girona

• Alberg Mare de Déu de les Neus de la Molina

• Alberg La Valira de la Seu d’Urgell

• Alberg Empúries de l’Escala

• Alberg Sant Anastasi de Lleida

• Alberg del Carme de Manresa

• Alberg Pic de l’Àliga de Núria

• Alberg Torre Malagrida d’Olot

• Alberg Pere Figuera de Planoles

• Alberg Mas Silvestre de Canyamars

• Alberg Canonge Collell de Vic

• Alberg dels Pallars de Tremp

• Alberg Mn. Antoni Batlle de Deltebre

• Alberg Jaume I de l’Espluga de Francolí

La targeta acreditativa de la discapacitat permet a les persones amb una discapacitat legalment 
reconeguda, i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica, davant de 
persones, el seu grau de discapacitat. És un document públic, personal i intransferible, que ha d’anar 
acompanyat amb DNI o NIE.

Aquesta targeta, a més de ser un element acreditatiu, facilita l’accés a determinats avantatges i be-
neficis que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Amb aquest 
objectiu s’ha posat en marxa un programa continu de captació i millora d’avantatges en àmbits de 
la mobilitat, la cultura, l’esport, l’oci i el lleure a tot Catalunya.

Així s’ofereixen avantatges i descomptes en museus, teatres, transport, centres esportius, parcs 
d’atraccions o serveis de l’àmbit de la salut, entre altres. Tots aquests avantatges es poden consultar 
a través de la pàgina web del Departament de Benestar Social i Família.

Altres avantatges de la targeta acreditativa de la discapacitat:
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CORRE, PARDALET

Autora: Brigitte Weninger
Editorial: Joventut

Una història plena de sensibilitat sobre les conseqüències d’un accident o d’una 
malaltia, una faula que dóna ànims i estimula la confiança sense excloure les 
dificultats i els obstacles.

ENCANTERI A LA GRANJA 

Autora: Eulàlia Abad
Editorial: Bellaterramusica Editorial

Contes Musicats pensats, com a iniciació a la música i a l’educació en valors a 
través de diferents personatges.

¿A QUÉ SABE LA LUNA?
Autor: Michael Grejniec
Editorial: Kalandraka Editora, S.L.

¿A qué sabe la luna? És un llibre tan rodó com la lluna plena. Els animals de la 
selva ens ensenyaran que les coses compartides sempre ens fan sentir més bé.

EN PAU JUGA A TENNIS

Autora : Magalí Malagelada
Editoral : Col. Anem a educar, anem a jugar
                Ed. Pedra de Toc

Conte infantil en el que es parla de l’esport del tennis adreçat a les persones amb 
discapacitat física i de l’organització d’una competició mitxta entre jugadors i 
jugadores amb cadira de rodes i sense cadira.
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