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3r TORNEIG ESCACS CONNEXIÓ ASPACE

3r CAMPIONAT
D’ESCACS
“CONNEXIÓ
ASPACE"

Després de la pandèmia de la Covid,
teníem ganes d’organitzar alguna cosa i
veure’ns les cares!!
Així doncs, us volem instar a participar en
el 3r CAMPIONAT D’ESCACS “CONNEXIÓ
ASPACE”, que farem un dissabte de
novembre d’enguany al pavelló esportiu
del CIM (Centre Integral Montjuïc).

La preinscripció la podeu fer al correu
electrònic de la revista connexio@aspace.
cat, deixant les vostres dades (nom i
cognoms, telèfon de contacte, e-mail).
Vindrà l’actual campió a defendre el títol...
Veniu a fer “jaque-mate”! Us hi esperem a
tots i a totes! Passarem una bona estona!
P.D.: Evidentment hi haurà premis i un bon
pica-pica!
Properament més informació.
La redacció
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60 anys innovant

L

a innovació, definida com la capacitat de generar i implementar nous
coneixements, activitats i serveis, apareix com un repte fonamental per a
qualsevol institució i, la Fundació Aspace Catalunya esdevé amb més de
60 anys d’experiència com un referent innovador des dels seus inicis en l’àmbit
de la provisió de serveis sanitaris, socials i educatius a persones amb patologies
del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.
Aquesta expertesa i experiència durant el transcurs de tots aquest anys ens
ha ensenyat que la creativitat de les persones usuàries, familiars, professionals
i agents col·laboradors, són un valor afegit per a la creació de serveis i equipaments innovadors. Fruit d’aquesta activitat, la Fundació Aspace Catalunya
ha estat la primera entitat en proveir serveis a persones amb paràlisi cerebral
a nivell nacional, tanmateix ha estat pionera en la creació del servei d’atenció
precoç, d’esport adaptat i agent referent col·laborador en la organització dels
Jocs Paralímpics de Barcelona '92, creació d’un pis domòtic per a la provisió
d’un entorn completament adaptat per l’assessorament i entrenament de les
habilitats motrius, aplicació de tecnologies de suport per afavorir l’accessibilitat
i comunicació, etc...
Actualment, l’entorn en el que ens movem és complex, els ecosistemes entre
institucions cada vegada són més innovadors i especialitzats i, la Fundació Aspace Catalunya porta en el seu ADN el seguir vetllant per l’excel·lència i la qualitat en el servei prestat i és per aquest motiu que, la transformació estratègica
per abordar totes les necessitats de les persones usuàries serà possible gràcies
al poder individual i col·lectiu de la organització, fruit de l’alta implicació dels
seus professionals, i és aquí on neix el Projecte Innovem amb el concurs d’idees
innovadores.
El Projecte Innovem, ha esdevingut un procés d’escolta activa que ha permès
aportar idees definides a diferents reptes vinculats a l’assistència, docència i
gestió, on cada professional lliurement ha participat i aportat el seu coneixement
en una àrea que impacta a diferents necessitats.
Les 60 idees rebudes han permès explorar nous horitzons, oportunitats i vies de
desenvolupament d’equipaments, serveis i processos que alineades a les línies
estratègiques de l’entitat, dibuixen l’objectiu clau, seguir amb la visió de ser una
entitat referent i capdavantera on les persones usuàries poden tenir accés a
l’atenció que precisen, en el moment i entorn més adequat.

Carlos Varela
Director Serveis de Rehabilitació Perifèrics i
Responsable d'Àrea d'Innovació.

NOVETATS
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NOVEDAD TECNOLÓGICA:
TRAJE DE ELECTROESTIMULACIÓN
QUE PERMITE RELAJAR LOS MÚSCULOS
E
n el mes de octubre, varios de los compañeros y compañeras
de la redacción de la revista recibimos vía whatsapp una información que nos dejó ciertamente impactados, si hubiera sido
el día de los Santos Inocentes no le hubiéramos prestado ninguna
atención, porque algún bromista no la hubiera querido colar, pero
en este caso nos pusimos a investigar rápidamente.

Resulta que en el programa "El Hormiguero" presentaron una
novedad tecnológica muy estimulante para todos nosotros. Por
extraño que parezca se trata de un traje de electroestimulación,
que según nos hemos informado vía internet permite relajar los
músculos tensos y espásticos y activar grupos musculares que
están en desuso, de manera que mejora el control voluntario por
parte de la persona que lleva el traje, previene la atrofia y activa
la circulación sanguínea.

tural, cuando un musculo no recibe la señal natural se envía una
señal eléctrica al músculo antagonista y así el músculo espástico
se relaja.
La persona que desarrolló este “invento” fue el padre de una niña
con parálisis cerebral espástica. Ojalá este traje obtenga realmente los beneficios que hemos ido glosando en este artículo, ya que
resultará un gran avance a nivel de rehabilitación. Estamos expectantes y muy estimulados por esta noticia que hemos querido
compartir con todos nuestros lectores.

Exoneural Network, una startup sueca ha desarrollado este innovador traje llamado Exopulse Mollii. La prenda, que se compone
de una chaqueta, un pantalón, y la unidad de control, cubre todo
el cuerpo y utiliza impulsos eléctricos para relajar los músculos
tensos o espásticos. Este efecto puede mejorar la movilidad de
las personas con espasticidad. Les ayuda a llevar una vida más
activa y digna. Se puede utilizar tanto en niños como en adultos.
Según leemos en las redes, el traje tiene 58 electrodos para estimular 40 músculos, en caso de espasticidad se recomienda
su uso durante una hora cada 2 dias, o 1 h. al día en caso d dolor
crónico.
Dicen que es un tratamiento no invasivo y sin efectos secundarios.
Actúa sobre los nervios para producir una respuesta biológica na-

Compartimos también un par de links donde podréis ver el video
del Hormiguero donde presentan el traje de electroestimulación,
y también otro donde sale un “caso práctico” que nos explica su
experiencia.

La redacció

¡Increíble! El primer traje que ayuda a
mejorar la movilidad de las personas El Hormiguero

Exopulse Suit: La historia de Niclas

NOVETATS
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LA HISTÒRIA INTERMINABLE
EL METRO ACCESSIBLE

D

esprés de molts i molts anys de reivindicacions amb l’accessibilitat del metro, estem parlant de que als anys 80, o poder
abans, ja organitzàvem campanyes de protesta per donar visibilitat al col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda per tal de que
s’adaptessin les estacions de metro, si més no, les més importants
d’entrada… i, convindrem que el metro de Plaça Espanya, on conflueixen la L1 i L3 i on actualment hi passen més de 18 milions
de persones a l’any, és una de les estacions més importants de
Barcelona.
Doncs bé, com diem, després de molta lluita, i molts anys d’obres,
de cop i volta podem trobar un ascensor entre mig del Centre Comercial Les Arenes, i de l’Hotel Plaça. Però “cuidaooo”, no saliveu
gaire, perquè en realitat l’estació de metro no hi serà adaptada al
100% fins a l’octubre del 2023 (“quins ous!"), perquè ara han de
fer l’ascensor que baixi a l’andana.

Retall de diari del 12 de febrer de 1989

O sigui, que com a molt podem baixar al vestíbul, per estrenar-lo,
i també si volem pagar el ticket del metro i tornar a sortir per on
hem entrat, o esperar-te a l’octubre del 2023 allà mateix… aquesta seria una bona protesta, plantar-nos allà fins que ho acabin,
"bocata en mano i sac de dormir…" Però vaja, això millor ho deixem per les noves generacions, que la generació del 60 ja hem
fet prou, ja vàrem agitar els carrers i les consciències d’aquella
època…
I, al loro!, ens estan venent que a l’any 2024 el 100% de les estacions de metro estaran adaptades... ja ja... Ara mateix hauríem
de convocar des de la revista “Connexió Aspace”, la PORRA de
TMB: totes les parades de metro de Barcelona adaptades al 100%
al 2024.

La redacció
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ASPACE

JORNADA 60è. INNOVEM I +!
FINALMENT, EL DIA VA ARRIBAR!
Imatge de la ponència de la Sra. Emma Giner

Després de mig any d'espera,
el passat 27 de juny, vam poder
celebrar el 60è aniversari de
l'entitat. L'esdeveniment, que estava
previst el desembre de 2021, es va
haver d'anul·lar a causa de la covid,
així i tot, el vam reprendre amb les
mateixes ganes i il·lusió.

E

l que inicialment era una trobada de professionals per commemorar l'aniversari de l'entitat, es
va transformar en una jornada dedicada a la innovació i a la creativitat, plena de continguts però sense
renunciar a la part festiva, ja que encara teníem pendent
l’acte de cloenda del 60è aniversari.
La jornada, amb més de 200 assistents, va ser un punt de
trobada per a tots els professionals de l'entitat, així com un
espai on compartir amb experts, i altres figures rellevants
del sector, reflexions i experiències innovadores.
La benvinguda de l’acte va venir de la mà del nostre president, el Sr. Jordi Portella, que va posar en valor la gran
trajectòria de la Fundació.
Seguidament, tant la Sra. Aina Plaza, directora general de
planificació en salut, com la Sra. Montserrat Vilella, directora general de l’autonomia personal i la discapacitat, van
agrair la tasca diària que fan els professionals d’Aspace,
fent especial èmfasi en la importància de la integració social i sanitària, i destacant el treball per a la millora de la
qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb pluridiscapacitat, característiques reconegudes vers a Aspace.
La Sra. Emma Giner, experta en creixement d’organitzacions, ens va sorprendre amb una ponència sobre creativitat
i innovació aplicada a la vida diària.

ASPACE
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Sr. Jordi Portella donant la Benvinguda

Taula rodona d'experts en innovació

Tot seguit, la directora general de l’entitat, la Sra. Elena
Puigdevall, va presentar la nova missió, visió i valors de
la Fundació Aspace Catalunya, redefinits de cara a la formulació del nou Pla Estratègic 2023-27, i va encoratjar
als professionals a seguir endavant, fent créixer el valor
de la Fundació al servei de la societat i de la xarxa sanitària, social i educativa.

En aquest esdeveniment també vam donar a conèixer els
projectes finalistes, així com el projecte guanyador, del 1r
concurs d’idees d'Aspace (Projecte Innovem). Amb més
de 60 idees presentades per professionals de totes les
àrees de l'entitat, aquest procés participatiu va permetre
la posada en comú d'iniciatives amb la finalitat d'implementar-les, aportant així valor als diferents serveis.
El projecte CREA 3-D! Unitat de disseny i impressió 3D
Aspace: un recurs en la Rehabilitació va ser el guanyador, una idea que es portarà a terme i permetrà imprimir
solucions ortèsiques i terapèutiques, a baix cost, per tal
de donar resposta de manera autònoma a algunes de les
necessitats de les persones usuàries i pacients vinculats
a l'entitat. Des d'aquí, moltes felicitats als guanyadors,
és una gran iniciativa i un reconeixement més que merescut!

Sra. Elena Puigdevall durant la presentació.

L’acte també va comptat amb una taula d’experts composada pel Dr. Josep M. Picas, co-founder de SalusCoop,
el Dr. Carles Alsinet, director de la càtedra d’innovació
social de la UdL, i el Dr. Josep M. Monguet, professor
i investigador de la UPC. Tots tres van aportar visions,
criteris i experiències sobre la innovació i la creativitat en
diferents àmbits, com ara el sanitari i el social.

Guanyadors del Concurs d'Idees, amb el projecte Crea 3D

Finalment vam poder tornar a escoltar la cançó del 60è,
"Enganxat a tu", composada durant el 2021, pels musicoterapeutes d’Aspace, l’Elisenda Fàbregas i el Dani Royo,
i les persones usuàries dels centres d’adults (CTO’s i residència) i els alumnes de l’Escola.

Contiua a la següent pàgina >>

8 / Connexió / núm. 39 - 2022

La jornada va finalitzar amb un sopar còctel on, en un
ambient més distès i festiu, companyes i companys vam
compartir converses i rialles i també, perquè no dir-ho,
vam ballar i cantar de valent!
Una experiència molt enriquidora i divertida, en un emplaçament únic com és el MNAC, que esperem que es
torni a repetir quan les circumstàncies així ho permetin!
Laura Recio i Yolanda Elipe
Departament de Comunicació

ASPACE

ASPACE

Projecte
Innovem
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1r Concurs d'idees impulsat per Aspace amb el
compromís de portar a terme la idea guanyadora.
Fes una ullada als projectes finalistes.

CREA-3D: Unitat de Disseny i Impressió 3D, un nou recurs per ASPACE
Les persones usuàries d’ASPACE aprofitaran les possibilitats que ofereix la impressió 3D per millorar la seva
qualitat de vida a nivell de salut i participació en les activitats de la vida diària, educatives, ocupacionals,
productives i d'oci. Professionals i persones usuàries, podran implicar-se en aquest projecte que començarà
modestament amb poques impressores i un equip impulsor que es comprometrà a que tots i totes conegueu
aquest món i acompanyar-vos per fer realitat les vostres idees.

Sessions Grupals de Logopèdia: Introducció a la Telerehabilitació
Idea per donar una major cobertura assistencial a la població infanto-juvenil que requereixi rehabilitació
logopèdica a través de la realització de sessions grupals. L’objectiu principal és l’ús de tecnologies basades
en multiplataforma altament especialitzades en logopèdia (web service i app) per poder combinar teràpia
presencial amb domiciliària, permetent introduir així un nou model d’atenció com és la telerehabilitació i
que a la vegada impactarà en la reducció de la pressió assistencial.

Realitat Virtual, Augmentada i Mixta com a font d’elaboració de nous models
d'atenció en les 3 dimensions (Salut, Educació i Social)
En un entorn de transformació digital, la realitat virtual, augmentada i mixta poden personalitzar, millorar i
potenciar les intervencions/activitats en els serveis d'Aspace. Podrem representar entorns i situacions abans
d’assistir al centre, entrenament d’habilitats motrius i cognitives, reduir l’ansietat i regulació d’usuaris, afavorir la pràctica esportiva i l’aprenentatge. L’objectiu és disposar d’ulleres virtuals però també de projectors
que afavoreixen una immersió 360º en diferents espais.

Digitalització de tiquets menjador – Digitiquet
Aquest projecte millora i optimitza la gestió del servei de tíquets menjador.
Què vol dir això? Amb una targeta podràs recarregar els teus tiquets menjador, apuntar-te i quedar-te a
dinar. Com ho fem? Amb la tecnologia NFC, que us permet dinar passant la vostra targeta personal per un
lector.
Per què digitiquet "mola"? Contribueix al medi ambient, eliminant l'ús de paper, i impacta positivament en
la tasca diària de molts treballadors (en aquells que imprimeixen, comptabilitzen...). És més còmode i net!

Informatització de la gestió d’usuaris (Projecte Neurona)
Sistema multiplataforma basat en una pàgina web accessible i actualitzada, intranet per a les persones usuàries i familiars permetrà la integració de diferents serveis com: gestió, informació, visites, tramitacions digitals, notificacions i canals de comunicació. Plantegem una estructura digital que permeti la sincronització
amb tecnologies que proveeixen informació objectiva sobre la situació de la persona, amb l’objectiu d’afavorir un abordatge integral i facilitar l’atenció domiciliària.

Entrevistes sobre cultura accessible

ENTREVISTA 4 x 8
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ENTREVISTA 4x8

En aquesta ocasió en l'entrevista us presentem un 4 x 8, quatre preguntes
sobre cultura a vuit personatges vinculats a les persones amb discapacitat, el
món de l'espectacle i la cultura.

CLÀUDIA TORNER

LIANT LA TROCA

Gestora cultural, coordinadora de
projectes del programa Apropa Cultura.

Companyia de dansa integrada.

DANI ROYO

MAR MORÓN

Musicoterapeuta Fundació Aspace
Catalunya

Professora agregada. Coordinadora
de la Unitat de Didàctica de l’Expressió Plàstica UAB.

ESTRELLA GIL

MARC BUIXADERAS

Documentalista. Autora de Maternidad adaptada Autora de Diario de una mamá canguro.

Monologuista

LETICIA DOLERA

MÀRIUS SERRA

Actriu

Escriptor i periodista

ENTREVISTA 4x8

núm. 39 - 2022 /Connexió / 11

La cultura és accessible?
Dani Royo - La cultura no deixa de ser un reflex de la societat on vivim. Sovint lidera els canvis socials, però
també pot esdevenir defensora de les tradicions. Aquesta afirmació ens porta a pensar que la resposta a la
pregunta no pot ser senzilla, i que hem d'analitzar tots els aspectes que la cultura representa. La cultura, així
com la societat, està en constant transformació i podríem dir que s'està treballant perquè la cultura sigui accessible per a tothom. Crec que l'accessibilitat a la cultura és un dret fonamental, però aniria més enllà dient
que la societat necessita una cultura diversa que representi tots els col·lectius de la nostra societat. Crec que
la nostra societat es priva de la cultura realitzada per col·lectius com el nostre i crec que la seva incorporació
seria un valor a tenir en compte.

1.

Estrella Gil - Se está trabajando en ello, pero queda mucho por hacer. Ir al cine o al teatro sin saber dónde
te van a colocar es casi un riesgo. Evidentemente, para las personas sordas es aún peor, ya que no existen
apenas obras o películas subtituladas en las salas. Eso por no hablar de las barreras arquitectónicas que nos
encontramos en la entrada.
Màrius Serra - Tot i els esforços que s'han fet i es fan, la resposta no pot ser afirmativa. Sovint l'accessibilitat
es redueix als equipaments, els espais reservats i, de vegades, al mer anunci d'aquests espais. Això, que és
un primer pas imprescindible, ja tranquil·litza consciències, però no garanteix que la cultura sigui realment
accessible. Poques vegades es passa de les barreres arquitectòniques a les barreres mentals, que sempre són
les més difícils de fer caure.

Creus que les entitats culturals satisfan les
necessitats de les persones amb discapacitat?
Quan es dissenya un contingut cultural, es
pensa en la seva accessibilitat?
Clàudia Torner - Considero que els programadors culturals s'obren cada dia més a la diversitat, hi ha un gir,
cap al canvi de narratives tradicionals i generació de vincles més significatius amb tota la societat. Però encara
hi ha molt camí per recórrer en relació amb la discapacitat. Hem de recordar els tres pilars de la cultura inclusiva: aquella que facilita l'accés de les persones amb discapacitat com a espectadores; així i tot, també com
a professionals tècnics i, evidentment, com a artistes, promovent la diversitat a l'escenari, sense etiquetes ni
estigmes. Des d'Apropa Cultura observem amb alegria com la discapacitat no passa desapercebuda en la cultura, des de l'escenari a la platea, però cal continuar fent molta tasca de formació i sensibilització en relació
amb la discapacitat, els programadors culturals hem d'entendre que, quan no estem fent accions inclusives,
quan no dissenyem i pensem per a tothom, estem sent excloents.

2.

Dani Royo - En l'àmbit que conec, el musical, crec que les sales de concerts no estan preparades per incloure
espectadors del nostre sector, tot i que hi ha iniciatives molt interessant per tal de millorar aquest factor.
En una societat tan monetitzada, els col·lectius que no representen un guany per les iniciatives culturals
enfocades a tenir beneficis, no contemplen la inclusió com un valor a tenir en compte, però des d'entitats i
administracions hem de continuar treballant en aquesta direcció.

Mar Morón - Actualment, des de la UAB, i cinc institucions més, estem portant a terme un projecte d'investigació europeu que té l'objectiu d'apropar l'art i la cultura a persones amb necessitat de suports específics. A
través de les primeres fases d'aquest projecte, ens hem adonat que, encara, com deia a la primera pregunta,
falta molt perquè les institucions artístiques siguin accessibles per a tots els col·lectius. Encara els hi falten
polítiques, cultures i pràctiques per assolir l'accessibilitat universal.
Que faltin, no vol dir que no s'estigui treballant. Les institucions estan adaptant programacions, espais, activitats, fent formació..., per aconseguir l'accés de la major part de la ciutadania; considero que estem en el
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camí i que hi han molts professionals d'institucions artístiques implicats en aquest propòsit. S'estan fent uns
treballs en xarxa lloable: comparteixen experiències, estratègies, recursos, investigacions..., per tal que les
bones polítiques, cultures i pràctiques que faciliten l'accessibilitat, arribin arreu. I com a notícia a destacar
en relació amb la pregunta, en algunes institucions s'ha creat el Departament d'accessibilitat i inclusió per a
vetllar per una accessibilitat universal a la institució.
Marc Buixaderas - El nombre d'espais reservats són molt reduïts en comparació a l'aforament dels teatres, i
aquí també hi ha culpa, si es pot dir així, de les entitats que treballen amb persones amb discapacitats, perquè
si no hi van al teatre en grup, i si no es mostra que igual amb un sol lloc reservat no hi ha prou, les entitats
culturals no satisfaran aquesta necessitat de crear més espais reservats, per exemple perquè puguin anar
diverses persones amb cadira i a la mateixa sessió. A Catalunya som un set o vuit per cent les persones amb
discapacitats, llavors, el set o vuit per cent de cada teatre hauria d'estar preparat perquè nosaltres hi poguéssim anar. També, com he comentat, hi ha el tema de fer els espectacles accessibles a persones cegues, sordes...
Leticia Dolera. - Creo que no. Creo que todavía es un colectivo que no tiene la visibilidad que debería, nos
falta camino por recorrer en ese sentido. Cuando estrenamos cualquier tipo de obra cultural, deberíamos tener en cuenta las diferentes formas de, por un lado, hacerla más accesible y, por otro, valorar la presencia de
personas con discapacidad. Tanto en el relato y delante de las cámaras o escenarios, como detrás.

3. Creus que s’hauria d’estimular més que
les persones amb discapacitat estiguessin
més presents en la “cartellera” dels diferents
espais culturals?
Estrella Gil - Por supuesto. Hoy en día no falta un personaje LGTBI en cualquier película o serie, interpretando un amplio abanico de personajes independientemente de su orientación sexual. Es raro encontrar un
personaje con discapacidad física o psíquica que su papel no sea, principalmente, ser discapacitado. Existen
películas que presentan a las personas con discapacidad como seres complejos y con mayor recorrido que
tener una discapacidad, pero son las menos.

3.

Liant la Troca - Evidentment. Com més ens movem i siguem present en els diversos espais culturals, més
fàcil serà que les adaptacions siguin possibles. Un exemple concret: hi ha teatres que dues persones en cadira
de rodes no poden anar juntes per a veure un espectacle, perquè només hi ha espai per a un, i amb dificultat.
La cultura i la visibilització d'espectacles amb persones amb diversitat funcional són fonamentals a l'hora de
despertar consciències, la participació d'artistes en l'àmbit cultural és molt important i necessari.
Marc Buixaderas - És evident que s'hauria d'estimular que, les persones amb discapacitat, estiguessin més
a la cartellera als diferents entorns culturals, però el primer que hauria de ser per a mi, és un canvi d'actitud
dels guionistes i dramaturgs, perquè no pot ser que existeixin personatges amb discapacitat que els facin actors sense discapacitat. Aleshores, és evident que pot canviar la visió de la societat, si es visibilitza i s'ensenya
tot, però vull dir tot, també les contradiccions, amb les seves virtuts i amb les seves mancances, és molt possible que es normalitzés la discapacitat, tanmateix, si no es veu més enllà de les capacitats de les persones amb
discapacitat, no ho aconseguirem. La cultura ha de ser un reflex de la diversitat a la societat.
Leticia Dolera - Por supuesto. Y para eso, lo mejor son los incentivos económicos y las cuotas, ya que estimula que productores, así como espacios de distribución, se preocupen y ocupen de que haya esa presencia
que comentas. Los cambios sociales no ocurren solos, la sociedad no se autorregula sola, hacen falta leyes y
políticas que pongan el foco en ese tipo de transformación social.
La cultura y las historias, son un gran motor de transformación social, son ventanas al mundo, amplían
nuestra mirada, nos hacen más empáticos con las demás personas. La cultura es un espejo que no solamente
refleja la realidad, también la proyecta.

ENTREVISTA 4x8
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Clàudia Torner - Hi ha moltes barreres! No obstant això, crec que les barreres actitudinals sovint són les més arrelades. Per una banda, des de l'àmbit cultural, entendre que
hem canviat, que la cultura és i ha de ser per a tothom, i que és corresponsabilitat de totes
fer-ho possible. Penso que té un gran marge de millora perquè les persones cada dia som
més conscients que som part del canvi, que des del nostre lloc de treball, amb més o menys
responsabilitat, podem promoure transformacions significatives. Sempre ens hem de preguntar: a qui no estic incloent? A qui m'estic deixant? Quines conseqüències té fer-ho?
Com puc millorar? Amb una bona actitud i una mirada neta, obrirem totes les portes que
estiguin tancades.

4.

Liant la Troca - La barrera més gran és la física i la mental. La física pel que fa a les barreres arquitectòniques, també per a persones invidents i amb problemes d'audició i, mentalment, és necessari canviar la mentalitat de molts promotors d'espectacles que creuen
que un espectacle amb persones amb diversitat no és rendible o no omplirà teatres, la qual
cosa no és real segons la nostra experiència. Ens movem molt en espais específics per a la
diversitat, festivals, etc., però falta per exemple, en el nostre cas, la participació en festivals
de dansa generals, sense fer referència a la diversitat, entrar en el mercat de la dansa, o del
teatre. Normalitzar la situació és un dels objectius que haurem d'assolir totes les entitats
dedicades a les arts escèniques, però aconseguir-ho haurà de canviar la mirada..."La discapacitat està en la mirada de l'altre"

Mar Morón - La sensibilitat dels i les professionals de la cultura i de la política cap a la
diversitat, s'han d'adonar que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats d'accés i de
participació en la cultura, i s'ha de fer el que sigui per aconseguir-ho!!!
Màrius Serra - Hem d'entendre la cultura no només com un sector econòmic relacionat
amb els espectacles tradicionals que congreguen públic en escenaris, pantalles o pàgines
de llibre. La cultura és el marc global en el qual ens interrelacionem les persones i en
aquest sentit és tan important l'escola com el comerç, l'esport o la política.
La principal millora està en la participació en àmbits generals, en cors i grups de teatre,
clubs de lectura o bandes musicals, al costat de participants sense discapacitat, defugint
el paternalisme i la retòrica de les històries de superació. Conversa i conviure. La cultura
és conversa.

La redacció
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4. Quina és la barrera més gran per
accedir a la cultura segons la teva
opinió, en què tenim més marge de
millora?
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¿LA GUERRA DEL SIGLO XXI O
LA TERCERA GUERRA MUNDIAL?
RUSIA CONTRA UCRANIA

L

a guerra nunca trae nada bueno. Solamente trae
maldad, destrucción, tristeza y pobreza, es un
sinsentido. No, no he vivido una guerra. Y espero no
vivirla ni pasar por ella. Pero sí, he leído mucho sobre ella: El diario de Anna Frank, El niño del pijama
de rayas, Me llamo Anna, dijo Anna Frank, últimos
días en Berlín, La villa de las telas, La casa alemana, Invierno en Madrid, entre otros. En todos ellos,
objetiva o subjetivamente, se describe el horror, la
miseria, el hambre, el miedo, el terror, el cansancio,
las penurias, el no saber, la incertidumbre, el presente que se rompe y un futuro incierto que nadie
sabe cómo será ni qué traerá. Tanto de bueno como
de malo.
Ahora, en pleno s. XXI, más que nunca. Ahora, que
todos tenemos todo. Que no hay tantas diferencias
entre ricos y pobres. Que, gracias a Dios, todos podemos acceder a lo mismo. Tener las mismas oportunidades de trabajar, de estudiar, de crecer personalmente. ¿A qué viene una guerra, precisamente
ahora? Ahora, después de tres años de estar viviendo
una pandemia mundial. Y, de la cual, aún no se ve el
fin. ¿¡A santo de qué!? Un gran país, una gran potencia como Rusia, tiene que invadir y aniquilar a otro
país, pequeño y con mucha riqueza cultural, como
Ucrania.
Y todo, por un trozo de tierra, un pedazo de suelo,
como siempre. Como en todas las guerras, el motivo es el territorio. El poder. La avaricia. El deseo. La
codicia. Yo tengo que tener más que tú. Tú quieres
tener más que yo. Por aparentar. Por voluntad, por
presumir. Yo puedo más que tú. Tú puedes más que
él. Y, ¿Para qué todo eso? ¿Dónde se queda luego? ¿A
dónde va a parar? Finalmente, ¿Quién es más rico
que quién? O ¿Quién ha perdido más que quién?

que contiene petróleo, creo que es la excusa más ruin
del mundo. Porque hay petróleo en otros lados, en
otros países. Y serán países más fuertes y grandes que
Ucrania, pero con los que, seguro, Rusia no se atrevería a iniciar una guerra. O, mejor dicho, su presidente. Él es el culpable de todo y este enfrentamiento
una locura. Es como si en un partido de futbol, jugase
el Barça o el Real Madrid, dos equipos grandes, fuertes y poderosos, contra un equipo infantil, de niños
inocentes que no han pisado un campo ni visto un
balón en su vida. Está claro, y es más que evidente,
que los grandes acabarían enseguida con los pequeños. En un minuto. O, quizás, en menos.
Una guerra nunca soluciona nada. Al contrario, trae
más problemas y negatividad de los que ya había.
Los que ganan son más poderosos, se sienten más
orgullosos, empoderados. Los que pierden son más
pobres, se sienten más desgraciados, heridos exterior
e interiormente.
Una guerra nunca es la solución. Tanto da si es mundial o civil. No conduce a nada bueno. Sí lleva al odio,
al menosprecio, a la rabia, a no entender nada, a no
saber si tendrás un futuro y a no saber cuáles serán
las consecuencias.
Como dije antes, la guerra, sea la que sea, y en el año
o el siglo que sea, no tiene fundamento ni razón de
ser. Y, también, como dije antes, una guerra destruye y destroza todo: ciudades, países, personas, edificios, monumentos, historia, pero, sobre todo, rompe
vidas. Vidas inocentes y sin culpa, vidas que no volverán. Esas vidas que no vuelven y las que han quedado, aún rotas, tienen derecho a vivir en un buen
mundo. En un mundo en paz y tranquilidad.
Marzo ’22

No sé mucho de la historia cultural y social de
Ucrania. No sé si Rusia tiene verdaderos y razonables
argumentos para atacar a Ucrania como lo está haciendo. Ellos, evidentemente, dirán que sí. Se inventarán cualquier cosa, cualquier excusa. Pero si todo lo
que destruyen, simplemente, es por un trozo de tierra

Jessica Bao
(Exalumna escuela Aspace y
persona usuaria de servicios de salut)
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EL GRUP F DE L'ESCOLA DÓNA
LA BENVINGUDA
A UN ALUMNE D'UCRAÏNA

A

mes i mig d’acabar el curs, ens informen que un
alumne procedent d’Ucraïna vindrà a la nostra
escola. Com sempre que arriba un nou alumne, molts
dubtes inunden tant a professionals com a companys,
però aquesta vegada tots estàvem molt sensibilitzats
amb la causa, era un refugiat polític que fugia de la
guerra a Ucraïna. Això afegia un pes més a les nostres
preocupacions: Com queda poc temps de curs, com
s’adaptarà? Li costarà? Com serà aquest nou alumne? Com ens podrem entendre amb ell si només fa un
mes que està a Barcelona? El grup que hem pensat
per ell serà el més adient? Com el rebrà el grup? I la
realitat no ha estat tant diferent a la d’altres vegades...
El grup va rebre la notícia amb emoció i alegria, van
començar a pensar com li podríem explicar les coses,
ja que ell no sap el nostre idioma i nosaltres tampoc coneixem el seu, la resposta va ser fàcil: Google
Translator. Van rumiar què farien per a que no trobés
a faltar la seva altra escola, com li explicarien on estan ubicats els espais més representatius de l’escola
per a ells (la classe, la fisio, el lavabo, el pati...) i quines són rutines diàries i l’horari d’activitats. Només
al final de la conversa amb ells, va sortir la idea que

potser es posaria trist per estar lluny del seu país i
la situació que tenen, però al cap i a la fi, la resta de
preocupacions i neguits, eren els mateixos que amb
qualsevol altre alumne que inicia l’escolaritat amb
nosaltres a mig curs.
Els alumnes del seu grup van fer un mural de benvinguda en ucraïnès i quan ell i la seva família el van
veure, se’ls hi va il·luminar la cara. Han fet un gran
esforç per adaptar-se a un altre entorn, a un altre
idioma i en definitiva, per començar de nou i tornar a
ser feliços. En molt poques setmanes, aquest alumne
s’ha adaptat molt bé a la nostra escola, als companys
i a les noves rutines, hem aconseguit col·laboració
d’una traductora que ens ha ajudat molt a entendre’ls
i a fer-nos entendre i hem aprofitat aquesta circumstància, amb el grup d’alumnes, per poder aprendre paraules en ucraïnès (sí, no, gràcies, els dies de
la setmana...), per explicar temes polítics i notícies
d’actualitat i per treballar l’empatia i altres emocions.

Raquel Carroquino
(Subdirectora i psicòloga de l'Escola)

OBRINT CAMINS
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ieciocho millones de personas se han visto afectadas por la escalada del conflicto de Ucrania, entre ellos 7,5 millones de niños y niñas, desencadenándose
así la mayor crisis humanitaria en décadas.

s

Com sabeu,
aquest secció posa
el focus en altres entitats
de caire solidari, entitats afins
al nostre col·lectiu o no, que fan
una tasca social molt important. En
aquest ocasió us presentem diferents
organismes que estan lluitant per
millorar la vida de milers i milers de
refugiats que han hagut de marxar per
la guerra d'Ucraïna. Tant de bo s'acabi
aquest malson, i totes les guerres
del món i les persones puguin viure
dignament a la seva terra o allà on
vulguin.

NO A LA GUERRA
D

Desde la redacción de la revista “Connexió Aspace”, queremos compartir con todos nuestros lectores esta información sobre varias entidades humanitarias que están implicadas en la tarea de ayudar al pueblo ucraniano, desde diferentes ámbitos,
como puede ser el del saneamiento del agua, la gestión de los refugiados, la distribución de alimentos, el cuidado de los niños, niñas y sus familias, o incluso el apoyo
psicológico… Todos podemos poner nuestro granito de arena.
Nada justifica una guerra, ni esta ni ninguna. En pleno S.XXI todavía hay guerras,
cuesta de creer, pero va a ser verdad que la peor especie que habita el planeta, es la
especie humana.

Escrit per La redacció

MIRADA 360º

La violència del porno inspiracional

Q

uantes vegades t'has hagut de
sentir elogis de l'estil «ets un
exemple de superació, del fet
que els límits només estan a la
ment i que podem aconseguir
tot el que ens proposem»? Com et fa sentir?
L'any 2012 l'activista en drets de la discapacitat Stella Young va encunyar el terme "porno
inspiracional", referint-se a la cosificació de les
persones amb discapacitat, convertint-les en
objectes d'inspiració i motivació. La pornografia inspiracional acostuma a valdre's d'imatges
de persones amb discapacitat (especialment
infants) subtitulades amb frases com ara «la
teva excusa no és vàlida», «abans d'abandonar,
intenta-ho», «tu pots aconseguir el que et proposis». La llista és extensa.

El capacitisme és una forma de discriminació
(ideològica i material), opressió o prejudici social contra les persones amb discapacitat, basada en estereotips de capacitat, bellesa...). Les
persones "capacitades" són la norma (ideal de
persona, en què el valor està donat per la seva
capacitat de funcionament, per les seves característiques físiques, sensorials, cognitives i
mentals, i per la seva productivitat o aportació
econòmica) i les que tenen algun tipus de discapacitat s'han d'adaptar a la norma o subestimar-se i excloure's del sistema, en tant que no
poden funcionar com a subjectes complets de la
societat. En aquesta ideologia la discapacitat es
considera un error i no una conseqüència més de
la diversitat humana.

MIRADA 360º
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ha límits i uns quants etcèteres, em sento agredit per aquesta violència cultural que suposa el
capacitisme i la cosificació del porno inspiracional. Se m'està dient que sóc un heroi per fer
les mateixes activitats de la vida quotidiana que
fan les persones normatives, a qui no se'ls considera herois. I si algú se li considera heroi per
fer el mateix que fa la resta, el que estem fent
és infravalorar la persona en si i subestimar el
conjunt de les seves habilitats a aportar a la societat. Em sorprèn les poques vegades a la vida
que algú m'ha demanat suport o consell.

Es produeix sovint el que s'anomena efecte
halo que consisteix a valorar una persona globalment a partir d'un únic tret. Donat que la diferència ens fa por, assumim l'estratègia de fer
un grup homogeni de les persones que conformen el col·lectiu a partir d'aquest únic tret, deixant de veure cadascuna amb la seva diversitat
i singularitats. En el cas del capacitisme valora
a la persona només en relació amb el tret posseït que surt de la norma i que la situa en la
categoria de «discapacitada» quedant tota la
resta d'atributs d'aquella persona eclipsats per
aquest tret. En conseqüència es considera a la
persona com a no capacitada per desenvolupar
cap altra tasca que no sigui la inspiració i motivació de les persones normatives.
Cada cop que algú em reconeix la meva suposada capacitat de superació i el fet d'ensenyar-los a valorar les coses petites i que no hi

Som violentades i cosificades en un exercici pornogràfic constant que ens converteix
en instrument del sistema per incrementar la
producció de les masses de treball i el consum
(«si ell pot jo haig de poder encara millor perquè no hi ha límits»).
Tanmateix, esdevé l'estratègia perfecta per
fomentar el conformisme i la desmobilització
(«no em puc queixar perquè aquell està molt
pitjor que jo»), així com traslladar la qüestió de
la discapacitat a l'àmbit personal, en tant que
excepcional, en comptes d'assumir-la com una
qüestió política en tant que norma.
De fet, la mateixa Yong va rebutjar la idea que
una determinada activitat sigui considerada extraordinària o no, només en funció de si tens
una discapacitat. La discapacitat no és l'excepció sinó la norma. Si mana la norma i m'hi he
d'adaptar per no ser estrany només em queda
treballar per "superar-me" i és això el que es
valorarà únicament de mi: la "capacitat de superació".
I què podem fer com a col·lectiu? Per començar identificar que ens provoca emocionalment a dins nostre rebre aquest tipus de violència i atrevir-nos a expressar-la de manera
assertiva. També podem treballar, en la conscienciació del nostre entorn, en la denúncia
col·lectiva de la violència en si mateixa i dels actors que la generen i, sobretot, no convertir-nos
en generadores de la mateixa des del col·lectiu.

Escrit per Ismael García Fernández
/ Escriptor & Coach
		www.elracodelismael.cat
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ESCRITO
SOBRE MI
TRAYECTORIA
ESTUDIANTIL
Escrit per Jessica Bao

1 Cómo empezó todo
Soy Jessica Bao Pérez y tengo 32 años. Me gusta más que me llamen
Jessi. Nací un viernes 28 de octubre de 1988 en la clínica Nuestra
Señora del Pilar, en la calle Balmes de la zona alta de Barcelona.
Viví en Santa Coloma de Gramenet, y dos años después me mudé
a Badalona, en el barrio de Llefiá / La Salut, que es donde sigo
viviendo hoy.
Mi camino estudiantil empezó en la guardería Xerrí-Xerrà, en Barcelona. De
esa etapa, que, según me cuentan, fue corta, no puedo decir más por qué,
evidentemente, no recuerdo nada…
Luego, a los dos años y medio, empecé en el colegio o centro de educación
especial Centro Piloto Arcángel Sant Gabriel, más conocido como “Piloto” o
Aspace, también en Barcelona. En concreto, en la “Muntanya Màgica”: Montjuïc. Allí pasé 17 años de mi vida, desde 1992 hasta 2008. Desde los 2 y
medio, casi 3, hasta los 19. Allí aprendí mucho, pero ni sabía ni me podía imaginar lo que me quedaba por aprender, estudiar y conocer.
En julio de 2008, me despedí de la que era mi “segunda casa” y mi “segunda
familia”. En septiembre de ese año, empecé en el Pont del Dragó, en el barrio
de Sant Andreu del Palomar, en Barcelona. Allí estuve desde el 2008 hasta el
2011, de los 19 a los 22. Es decir, 3 años. En el Pont, pude elegir qué estudiar:
arte gráfico o administrativo. Me decanté por la primera opción.
Eso, de un lado, iba por la mañana. De otro lado, y por la tarde, me apunté a
la escuela de adultos Gran Sol, que estaba delante de casa. Fui a obtener el
título del G.E.S. (Graduado en Educación Secundaria), el cual aprobé cuatro
años más tarde, en 2012.
En septiembre de 2012 me matriculé en el instituto Eugeni d’Ors, en el barrio de San Roque, en Badalona. Allí cursé el bachillerato humanístico puro
y duro. Puro y duro porque estudié, por primera vez, ¡Latín! En el instituto
estuve otros tres años, desde 2012 a 2015. De los 24 a los 26.

En junio de 2015, me gradué y aprobé bachillerato. Inmediatamente, me
apunté a selectividad. Fueron tres días intensos y seguidos de exámenes.
¡Lo peor! ¡No quiero repetirla nunca más! Pero la aprobé y, en septiembre de
2015, me matriculé y empecé el grado de Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona (UB).
En la universidad he estado más tiempo que en ningún otro centro, exceptuando Aspace. Me
refiero a centros educativos ordinarios. ¡6 años! Desde septiembre de 2015 hasta este junio de
2021. Desde los 26 a los 32.
Hice Filología Hispánica porque, a pesar de que a la mayoría de la gente que conozco le parece
muy aburrida, a mí me encantaba y ha sido lo que esperaba: muy gratificante y enriquecedora.
Poder aprender y saber más sobre uno de los temas que me apasionan, como lo es la lectura y
sus autores, poder leerlos… ¡Eso, ha sido lo más!

2 Facilidades y dificultades que me han dado
¿Dónde me han dado más facilidades y más dificultades? Aquí, no voy a mentir. Más facilidades
en los centros de educación especial, lógico. Más problema en los ordinarios, lógico también.
En los centros de educación especial, como Aspace y el Pont, lo he tenido más fácil. Ya que todo
estaba adaptado y preparado para mí y para otras personas más o menos como yo, en mis mismas o parecidas circunstancias.
En el Piloto aprendí a leer, escribir, hablar, vestirme, desvestirme y caminar. A mi ritmo, a mi tiempo. No había exámenes ni una hora solamente de clase, no había que coger apuntes. No había
mesas separadas ni individuales: los conocidos pupitres. No, no había nada de eso. Ni tan siquiera
había profesores diferentes cada cuatrimestre o trimestre. Allí todos, más o menos, me conocían
o conocían las causas y los problemas, así como las necesidades y ayudas que, a cada alumno,
le iban mejor.

PERSONALMENTE
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En cambio, todas estas facilidades y comodidades desaparecieron en cuanto llegué al primer
centro educativo ordinario: la escuela de adultos Gran Sol. Nadie sabía nada de mí ni sobre mí,
los profesores no sabían cómo hablarme o cómo tratarme el primer día de clase. Pero quiero
hacerles saber que, para mí, tampoco fue “coser y cantar”. Fue un gran cambio en mi vida.
Todos o casi todos los profesores que he tenido, tanto en la escuela de adultos, como en el instituto o la universidad, han reaccionado igual. Primero, con reticencia y poca amabilidad, después,
casi adorándome, y emocionados porque había acabado y conseguido el título.
En la educación ordinaria, aprendí a valorar mucho más aquellas “facilidades y comodidades”
de la educación especial, que tanto me habían servido y tan bien me habían ido. Y aprendí que
no todos los profesores están preparados para tener a un alumno con diversidad funcional, pero
si dejan a un lado las manías, los presentimientos, las ideas preconcebidas y, en general, todos
los prejuicios, si abren la mente y alma, ven que pueden hacer su trabajo igual que con los otros
alumnos.
Al principio no es fácil porque, en la vida, nada lo es. Pero si todos ponemos un poquito de nuestra parte, al final, todo sale bien, estoy convencida de ello. Desde el principio no lo tuve fácil,
porque ya nací con una lesión cerebral: Parálisis Cerebral. Sin embargo, no he dejado de intentar
labrarme un futuro, a través de la educación y la formación. Ese es el camino para obtener lo
que tanto quiero y espero conseguir algún día no muy lejano: un trabajo. Estoy segura de que lo
conseguiré.

3 Las puertas que me abrieron y/o cerraron
Aquí, seré breve. Ya que, sinceramente, no me han cerrado del todo ninguna puerta. Sí que las
entreabrieron al principio, pero nunca las cerraron por completo. Si no lo hicieron fue porque soy
muy pesada, tozuda y cabezota, y porque siempre he tenido la ayuda y el apoyo incondicional
de mis padres. Es cierto cuando digo que, sin ellos, no soy nada ni nadie, pero también debo
acordarme de profesionales como Josep Solà, Antònia Bosch, Javi Casas y Marc Ponsatí -profesores de apoyo del Pont del Dragó-, sin los cuales, no habría llegado ni a la vuelta de la esquina.
Ahora, a mis padres y a mi familia más que a nadie. Si no me hubiesen animado a seguir, ni me
hubiesen acompañado a clase cada día, nada de eso hubiera logrado.
Y, por último, a mis compañeros y amigos: Aida, Jordi, Vanessa, Giancarlo, Sergio, María José,
Rafa, Andrés, Andrea, Fina, Anna, Leire, Aitor, Andrea, Laura, Paula, Alberto y Montse. Por ayudarme con apuntes, clases, exámenes, libros y mucho más. Y a mis profes: Lluïsa, Assumpta, Helena, Núria, Xavi, Dani, Merche, Luís, Begoña, Andreu, Anna, Lola, Cristina, Jesús, Paolo, Virginia y
muchos más. Parte de mis títulos también son vuestros. Gracias por todo.

4 Lo que he conseguido
Finalmente, quiero resumir lo que he conseguido. Tener la educación primaria y básica, estar
graduada en la E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria), el Bachillerato humanístico, aprobar
la P.A.U. (Pruebas de Acceso a la Universidad), y estar graduada y obtener la carrera y el grado
en Filología Hispánica.
Quiero decir que es cierto que todo este camino y proceso me ha costado mucho y me ha llevado mucho tiempo, pero, puedo asegurarle a quien me pregunte, que no me arrepiento de nada
y que volvería a hacerlo, pero con unos cuantos años menos. Eso seguro. Porque estoy muy
contenta, feliz y orgullosa de lo aprendido y enseñado que, a fin de cuentas, es lo que me llevo.

5 El futuro
Lo que me pasará o lo que me deparará el futuro, no lo sé. Pero me gusta mucho imaginar y
soñar despierta, e imagino que un día trabajaré en un periódico o una revista. Eso es lo que de
verdad y más sinceramente me gustaría y me haría ilusión. Porque mi talento y mi fuerza para
vivir es escribir.
No hay nada que me haga sentir mejor, ni me beneficie tanto, como expresar todo lo que siento,
pienso, imagino, sueño y anhelo poniéndome a escribir.
Escribir sobre mis dudas, sentimientos, ideas, miedos, angustias, y todo lo que hay en mi interior
para sacarlo fuera y que todos puedan leerlo. Y, el simple hecho de sentirme mejor por dentro,
me hace verme y sentirme mejor por fuera, una vez lo he expulsado y plasmado en un papel.

Jueves 14 de octubre de 2021.
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EL WHATSAPP,
NEGOCIO PARA
UNOS Y
HERRAMIENTA DE
COMUNICACIÓN
Y DE DESARROLLO
PERSONAL PARA
OTROS
Escrit per
Manolo Martínez

PERSONALMENTE

La libertad personal no está en hacer de todo sino, más
bien, consiste en saber, ver y elegir lo que deseas hacer entre
las cosas que sí puedes hacer por ti mismo, sin depender de lo
que hagan o consideren los demás…
… El uso del whatssap y las nuevas tecnologías, un negocio muy lucrativo
para unos, es también una nueva y buena oportunidad para comunicarse, para conocerse mejor, una herramienta perfecta de desarrollo personal
para otros… Queramos o no, las nuevas tecnologías llegaron a nuestra vida
sin avisar y la revolucionaron, sin darnos cuenta sucumbimos a ellas casi a
empujados por la inercia y la presión social, al final todos nos vemos casi
obligados a aceptarlas, a probarlas, y terminamos por utilizarlas y hacerlas imprescindibles para seguir con nuestra vida cotidiana, se nos imponen
realmente sin contar con nuestra opinión, sobretodo eso es lo que nos ha
sucedido con todo lo relativo a internet y demás aplicaciones y medios telemáticos, con los cuales, realmente, vemos que podemos hacer muchas
cosas y relacionarnos de una forma que hasta hace 20 o 25 años ni soñábamos.

Rápidamente, las integramos y nos acostumbramos a ellas, pero el negocio debe continuar. Por
ello, estas tecnologías cambian y avanzan muy rápido, y antes de que nos acostumbremos demasiado a ellas, ya salen nuevas versiones que nos obligan de nuevo a cambiar nuestros esquemas  y
adaptarnos otra vez, a veces, con el debido desembolso económico para ello… así fue como tras
el auge de las redes sociales, aparecieron los móviles de nueva generación con acceso rápido a
internet, a poder hacer fotos y videos para subirlas a dichas redes sociales, además incorporaron
una novedosa aplicación, el whatssapp, que, realmente, no es más que una nueva versión del antiguo Messenger del ordenador, pero esta vez viene asociado al número del propio terminal móvil.
De pronto, todo el mundo empezó descargarse y a hablar por este nuevo sistema, y las redes sociales quedaron en un clarísimo segundo o tercer plano, lo cual, me generó de nuevo el
dilema personal de “renovarse o morir”, por eso, me compré una Tablet con tarjeta de teléfono,
para poder llamar y, sobre todo, para estar conectado de nuevo con los amigos en el mundo del
whatsapp. Con la idea de asegurarme el mejor manejo posible, me la compré con un puntero,
que no todas lo tienen, quizás este artilugio está considerado como un complemento de lujo, el
cual, encarece el precio del producto, pero bueno, más vale gastar un poco más e ir sobre seguro
con la utilidad de la nueva adquisición... la sorpresa me la llevé a los pocos días que le cogí el
tacto y el manejo con los dedos, comprobando que ya no necesitaba dicho puntero.
Lo cierto es que con el uso del whatsapp, no solo puedo comunicarme con los amigos, sino que
también puedo expresarme y conversar en los grupos con personas que no me conocen tanto,
y que en persona les cuesta entender mi forma de hablar, sin embargo, por escrito, todo es más
fácil fluido y natural, y desaparecen mis dificultades de movimiento y de habla, pues en el mundo telemático no existen límites ni discapacidad. Y eso, luego también se refleja en la vida y en
el trato presencial, pues cuando ves a las personas con las que ya has hablado y saben mucho
de ti y tú de ellas, aumenta notablemente la confianza y ya es como si las conocieras de toda
la vida. Así es como te das cuenta de las consecuencias positivas que el uso de esta aplicación
puede tener y tiene, en la vida y en las relaciones personales.
Recuerdo que, de pequeño, en los 80, me gustaba ver en televisión a personas como Miguel
Durán de la ONCE, él era un joven abogado que, a pesar de ser ciego o invidente, había conseguido estudiar en la Universidad como los demás y sabía muy bien expresarse con madurez,
firmeza y claridad. En los años 80 yo era un niño que iba a un colegio de minusválidos, como se
decía antes, y aquellas intervenciones de personas como Miguel, me animaban a ser positivo, a
ser constante y a soñar despierto con un mundo más integrado cuando fuera mayor. En los 90
ya pude integrarme y estudiar como uno más en el instituto y también en la facultad de derecho
de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde tuve el apoyo de profesores, compañeros,
objetores de consciencia y de voluntarios que me acompañaban por el campus para hacerme
fotocopias de apuntes de los compañeros de clase, o para ir a los despachos de los profesores,
y con algunos de aquellos objetores y voluntarias sigo manteniendo una gran amistad. Día a día
fui superando obstáculos, aunque mi dificultad en el habla no desapareció. Lo cierto es que por
escrito, desde muy pequeño, podía expresarme de maravilla, pero no oralmente, ni hablar en público, y pensaba que nunca podría hacerlo.

PERSONALMENTE
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Pero precisamente con la Tablet, y durante el confinamiento por el covid, empecé a hacer videos con subtítulos y a subirlos a mi canal de YouTube. También gracias al lector de textos online,
he podido dar voz mis escritos, que tenía publicados en varias revistas desde hace años, dándoles una segunda vida convertidos en videos y con un acceso rápido y fácil para todos quien
quiera verlos y escucharlos.
Últimamente se habla mucho del ciber acoso entre los jóvenes, sin embargo, gracias a las nuevas
tecnologías, yo he conseguido encontrar el modo perfecto de poder expresarme y de poder hablar
en público de forma fluida, serena y responsable, como soñaba desde pequeño, y además puedo
hacerlo yo solo y sin necesitar la ayuda de nadie. El hecho de expresarse en público es algo aparentemente sencillo, aunque para me parecía totalmente imposible, pero realmente no era imposible,
tan solo lo parecía, y solo tenía que buscar el recurso adecuado para poder superar ese obstáculo...
Por ello, entiendo que no hay que quejarse ante los obstáculos de la vida, pues eso nos impide
ver más allá, madurar y avanzar. Lo mejor es ser responsable, ser constante e imaginar y crear
la realidad que queremos vivir, buscando y valorando todas las posibilidades que tenemos a
nuestro alcance, para así, encontrar el modo de conseguir el objetivo marcado.
Con respeto, siempre hay que hacer y decir lo que sentimos y pensamos, sin miedos a nada ni a
nadie, aunque eso no siempre guste a los demás, pues así es como se gana firmeza y confianza
en uno mismo, y se llega a un verdadero crecimiento personal. Esto es algo que se debería enseñar de forma más consciente en los colegios, y no solo enseñar a portarse bien y a estar callados en clase, por eso creo que todo sería mucho mejor en la sociedad si desde niños se tuvieran
menos libros de texto y más lápiz y papel, es decir, que se potenciara más la observación, la
reflexión, el diálogo constructivo, la importancia de una buena actitud para la búsqueda de soluciones ante posibles problemas y situaciones de la vida, y que, desde pequeños los niños y niñas
fueran conscientes protagonistas de su propio aprendizaje. Asumiendo sus aciertos y también
aceptando y aprendiendo de los errores para seguir mejorando y creciendo, pues no solo se
debe aprender durante la edad escolar.

Records i experiències d’una assistenta social
Heus ací alguns records i experiències de trenta-cinc anys de treball (1961-1996) com a assistenta social al
Centre de Paràlisi Cerebral «Arcàngel Sant Gabriel» de Barcelona (Aspace).
En la passada
edició especial
del 60è, vam
iniciar una secció
exclusiva sobre
el diari d'una
treballadora social,
una persona molt
especial que va
treballar molts
anys amb nosaltres,
que va deixar
empremta amb
la seva manera
fer, d'entendre
la professió,
tan vocacional
i propera. Es
tracta de la nostra
estimada Dolors
Torras.

"Una experiència singular, per a mi motiu d’alegria, va ser el cas d’anar a visitar el director d’una
gran empresa de Ripollet per exposar-li el problema de la filla d’un dels seus treballadors i trobar-me que es tractava del cap de personal d’una
empresa tèxtil en les oficines de la qual jo havia
treballat. Passada la sorpresa mútua i després
d’exposar-li el motiu de la meva visita, ell va acceptar com un fet molt interessant conèixer els
maldecaps dels qui tenim a prop i poder-los ajudar a cercar solucions. I, després de concedir-me
el que li demanava, recordo que fins i tot em va
indicar altres camins, pistes on cercar més subvencions.
En aquella època no teníem més sortides que
les de buscar solucions a través d’aquesta mena
d’ajuts. Va ser necessari lluitar molt fins que la
Seguretat Social comencés a donar un petit ajut
econòmic als discapacitats, a subvencionar alguns transports per a assistència i rehabilitació,
etc., i també calgué negociar molt des d’Aspace
per aconseguir el concert econòmic amb la Seguretat Social, que donà una gran tranquil·litat
a les famílies i a l’associació. A partir d’aquí ja es

podia treballar en la problemàtica de les famílies
des d’una perspectiva de justícia social i no tant
de caritat.
Ara aniré anotant els principals records que tinc
dels primers anys de contacte amb Aspace a través del meu treball en el Centre Pilot.
La junta directiva d’Aspace ens donava un suport
total i confiava en el nostre treball, com també en
la marxa general de la institució. Mai no va posar
entrebancs per a acceptar nous ingressos o començar nous tractaments. Tenien una confiança
total en el criteri de la direcció del centre, sense
tenir en compte el nivell social de la família ni el
grau de discapacitat de l’infant.
Així Aspace anava realitzant l’esperit i el propòsit inicial de la seva obra, malgrat la multitud de
problemes i esforços que allò va suposar des de
la seva fundació".
(continuarà en el proper número)
Dolors Torras Margenat
(1932-2021)
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VIÑETA ILUSTRADA
LA TIRA CÓMICA…
DE MAL GUSTO
Una guerra… todo el mundo a
cubierto a protegerse en refugios
o sea el metro… la persona con
parálisis cerebral no puede
porque no está adaptado…
menos mal que ahora la mayoría
están adaptados… por si acaso…

LES 7 DIFERÈNCIES

La redacció

Fotografia
"Carnaval al CDO
Montjuïc"
Marca amb
una X les
diferències
que vas trobant

Rúlex
(La redacció)

ENJOY
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ELS HEREUS D’EN CUIXART

RECOMANEM

ATARDECER DE INVIERNO
El día se acaba y el frío se hace más intenso.
La tarde llega a su fin con el sol poniéndose
detrás de nubes rosadas, lilas y anaranjadas.
El atardecer de invierno trae consigo:
calma, soledad y silencio.
Al atardecer invernal lo acompaña
una intensa niebla y la poca
fuerza de los rayos de sol.
En ese atardecer de invierno,
me gustaría estar contigo,
pero al igual que el sol y su luz,
tu calor, tus abrazos y tus besos
también os habéis ido y mañana
él volverá y tú no.
Atardecer de invierno:
frío, sola, sin luz y sin ti.

Escrit per Jessica Bao

RECOMANEM
Mª Fernanda Arrojo, es una persona muy implicada en
el contexto de diferentes entidades que trabajan con
personas con discapacidad. De hecho, es presidenta
de Aspace Lugo, y ha escrito un interesante y
reivindicativo libro titulado: “Las capas de la cebolla.
Interseccionalidad de género y discapacidad física”.
Un libro que reflexiona sobre discapacidad y género, una
investigación sobre la mujer y la discapacidad a través de
diferentes entrevistas. Se presentó el pasado 8 de marzo,
día de la mujer. Este trabajo nos propone navegar por una
investigación a través de un símil: el de la cebolla.
Como en el bulbo, la mujer con discapacidad soporta varias capas superpuestas que recubren o limitan, a la persona en el desarrollo de sus capacidades y ejercicio de
sus derechos. En la cebolla, cada capa potencia el sabor
de la siguiente, y continuando con el símil, en la mujer con
discapacidad cada discriminación fomenta la aparición de
otras, multiplicando sus efectos. Esto supone un importante cambio de pensamientos, pues se aprecia que en el
punto que confluyen estas dos condiciones, el hecho de
ser mujer y con discapacidad, la suma de las partes es distinta a su valor individual, se trata de una multiplicación.
Esta superposición de capas o confluencia de circunstancias discriminatorias/excluyentes es lo que la autora denomina INTERSECCIONALIDAD DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD, y es el objetivo de estudio de este trabajo.
Este trabajo, desarrollado desde agosto de 2020 hasta
julio de 2021, ha sido el ganador de la XVIII Beca de Investigación sobre el tema «Mujer y Discapacidad Física»
convocada por la Asociación Roosevelt de Cuenca, entidad que tiene una andadura de más de 30 años en la

defensa y promoción de los derechos de las personas con
discapacidad física.
La dimensión social del ser humano se refleja en su necesidad de convivir en comunidad, en la que cada uno de
sus miembros cumple con el rol social adscrito según su
condición (nacionalidad, etnia, sexo, etcétera) y el contexto sociocultural.
Así, el rol de género es el rol social que tienen que asumir
hombres y mujeres de acuerdo con su sexo y que se fundamenta en estereotipos que esa sociedad tiene sobre la
masculinidad y la femineidad. Por eso, el género son las
características psicológicas, sociales y culturales que se
asignan en base al sexo y al contexto histórico y social en
el que se nace. Y es a través de la socialización de género,
como se van interiorizando los mandatos sobre qué es
ser mujer y qué es ser hombre. Así, el género estructura
unas relaciones asimétricas de poder entre ambos sexos,
creando desigualdades socioeconómicas.
Para eliminar la desigualdad y promover la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el feminismo establece
la transversalidad de género, que tiene como elemento
clave la perspectiva de género. Las mujeres con discapacidad se encuentran en una situación de desventaja social,
con un elevado riesgo de exclusión porque discapacidad
y género interaccionan provocando una discriminación
múltiple que no es el resultado de la suma de ambos, sino
de su efecto multiplicador. Y para analizar está discriminación múltiple, el feminismo propone la teoría de la interseccionalidad.

La redacció

LA CONTRA
El Carles Sanrama Sánchez, ha estat el
director general de la Fundació Aspace Catalunya
des del 2008 fins el 2021. En aquest període ha
liderat l’entitat d’una manera oberta, flexible i
perseverant, valorant la proximitat i l’escolta de
tothom, i en especial del seu equip més proper, pel
qual sempre va mostrar confiança. Ara es jubila
però passa a compartir la seva expertesa dins del
patronat de la Fundació.
Com va ser la teva entrada a Aspace?
Va ser una arribada molt càlida tant per part de la Junta
directiva, com per part de l’equip directiu d’aquell moment, ja que feia molts mesos que estaven sense gerent i la
meva arribada va ser per a tots ells un punt d’esperança.
De la Junta recordo especialment a la Sra. Anna Aurell, en
Lluís Farrés, el Josep Mª Roch i en Jordi Portella, els quals
van dur a terme les entrevistes, valorant el que podia aportar de la meva experiència professional prèvia. L’equip
directiu de llavors, va preparar un llistat amb tot el que els
preocupava i, sobretot, amb les expectatives de futur. Em
van preguntar, després de llegir-ho, si encara volia incorporar-me... És clar que sí, entre tots tiraríem endavant els
projectes i faríem viable a l’associació!

Quins grans canvis creus que va portar la
teva direcció?
Al llarg d’aquests anys crec que he aportat professionalitat a l’entitat i això l’ha feta forta en diferents àmbits.
Hem anat redefinint la nostra cartera de serveis i la nostra missió dins el territori. Entrar en el món dels serveis
residencials, amb la construcció del CIM, va ser una fita.
Es va construir en temps econòmicament molt difícils, i es
va aconseguir sense deure res a ningú. Una altra fita important va ser la transformació d’Associació a Fundació,
per tal de protegir el patrimoni de l’entitat i garantir la
viabilitat futura.

Què ha estat el més difícil de dirigir una
organització com la nostra i que ha crescut
els darrers anys? Què ha estat el més
satisfactori i gratificant d’aquesta gestió?
La crisi econòmica del 2008 al 2011 va ser dura i ens va
tocar de ple. Va haver-hi moments duríssims, com l’ERO
que va afectar 23 persones. Si no haguéssim pres decisions contundents avui no hi seríem, però es va poder
revertir la situació i vam sortir enfortits. Finalment, vam
poder recuperar un bon nombre de professionals. El capital humà és el més valuós en una organització. Sense la
seva comprensió, expertesa i motivació, els projectes no
haurien tirat endavant.

La gestió dels recursos humans ha estat la tasca més complexa per les seves particularitats, diferents col·lectius,
convenis, finançadors... El més gratificant ha estat poder
harmonitzar tot plegat i tenir un equip directiu fort, multidisciplinari i motivat.
La gestió econòmica de l’entitat, ara professionalitzada,
era una assignatura pendent que hem assolit de ple. L’àrea
de les TICs, de la comunicació, innovació, transparència,
han enfortit a l’entitat i el futur no s’entén sense elles.
També un patronat plural, amb grans professionals de diferents àmbits i expertesa contrastada, és indispensable.
No oblidem la seva tasca, ja que són el màxim òrgan de
govern.
La confiança de les diferents administracions en conèixer
el nostre projecte, ens garanteix estabilitat i creixement.
Haver fet el relleu de la Direcció General amb temps, amb
la persona que hem tingut la sort de descobrir, assegura
un futur d’èxit, i aquest fet fa encara més gratificant el meu
pas per l’entitat.

Què en treus de la teva estada a Aspace?
Què et planteges en aquesta nova etapa?
El millor coneixement de les persones, del sistema, de les
entitats, dels polítics, aprenentatge dels èxits i dels errors,
seguretat en prendre decisions en moments molt difícils,
en definitiva, maduresa en la gestió de les persones i una
visió clara de cap on s’ha d’anar. En termes mèdics diria
que un “ull clínic” que s’adquireix amb l’experiència dels
anys. Marxo feliç i satisfet de la feina feta. Ja no recordo
els moments difícils.
En aquesta nova etapa faré allò que sempre he fet fora de
la feina però sense mirar el rellotge. Gaudir de la família
i amics. Continuar viatjant i continuar aconsellant a la fundació des de la humilitat i el coneixement adquirit.

Yolanda Elipe
Directora de Comunicació i Transparència

Amb la col·laboració de:

Catalunya

www.aspace.cat
@aspacebarcelona

