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Moltes gràcies a tots i totes, i us ho torno a dir: moltes gràcies a to-
tes i tots! No puc fer cap altra cosa que agrair la xarxa increïble de 
persones i organitzacions que feu possible que la Fundació Aspasim 
sigui una realitat des de fa 80 anys.

L’acompanyament a les persones amb discapacitat és una croada 
que demana molta energia: a les famílies, a l’equip de professionals, 
al voluntariat, a les escoles, al veïnat, a les empreses, a les entitats... 
perquè acceptar i incloure la diversitat és encara una assignatura 
pendent per a la societat, però sobretot per a les administracions pú-
bliques, lluny encara d’assolir els mínims que proposa la Convenció 
sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Així, gràcies a la xarxa que fem amb tots i totes vosaltres, podem 
mantenir les llars, els tallers ocupacionals, les escoles, les activitats 
i encara ens queda energia per organitzar desenes d’actes del 80è 
aniversari. I és que a Aspasim ho tenim clar: la diversitat és la riquesa 
d’aprendre a ser diferents.

Efren Carbonell i Codinach,  
President de la Fundació Aspasim

Moltes gràcies! Amb vosaltres tothom suma!
La inclusió ens necessita a tots i a totes

Sumeu-vos-hi
Núm. de compte:
ES51 2100 0891 5802 0016 9191

aspasim@aspasim.com
934 068 401
aspasim.com

  Feu un donatiu

  Feu voluntariat

  Compreu productes SENTIT

  Programeu contacontes El Botó Màgic

  Correu la milla Correm Junts

  Convideu la colla gegantera d’en Normag

  Feu voluntariat corporatiu

  Organitzeu una activitat solidària

  Deixeu-nos la vostra herència o llegat

Què és Aspasim?

La cara del Pedro quan es troba el Carlos a la milla     

La motivació dels avis xinxeta    La Sofia que ja ha fet un 

any i tots els seus dies    Els somriures de la Sandra i el 

Jofre    El Kevin i la Beatriz mentre cullen els tomàquets de 

l’hort    La Núria quan ens posa totes en ordre    Quan els 

infants canten “botó, botó, botó” amb El Botó Màgic    El 

ritme que ens treu el Miguel a les seves sessions de música     

La concentració de l’Agatha quan cus els pitets de Nadal    
Premi 
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Productes SENTIT
Hem estrenat la marca de productes SENTIT, fets 
als tallers ocupacionals d’Aspasim per persones 
amb discapacitat intel·lectual greu.

El gegant 
Normag
Hem creat el primer 
gegant amb disca-
pacitat intel·lectual 
de Catalunya i la 
colla gegantera que 
el portarà.

Gràcies a una cam-
panya de microdo-
nacions, més de 250 
persones i entitats el 
vam fer possible.

Hem engegat Casa 
Tomas, una nova 
llar a Vallvidrera, 
perquè apostem pels 
pisos reduïts i amb 
dinàmiques familiars.

Fem circ, jocs de 
taula, hort, esport, 
desenes d’activitats 
setmanals que 
vinculen a la 
comunitat les 
persones que 
atenem.

80 anys! 
Hem celebrat els 80 anys d’Aspasim amb 
desenes d’activitats en xarxa amb entitats i 
empreses de l’entorn.

Escola 
inclusiva
Hem organitzat la  
2a Jornada d’Escola  
Inclusiva a Catalunya 
al paranimf i a l’aula 
magna de la Universi-
tat de Barcelona.

Professorat, famílies, 
entitats, represen-
tants polítics... a 
l’una per la inclusió 
educativa.



Hem organitzat la 7a 
milla Correm Junts, 
la cursa homologada 
on les persones 
amb discapacitat 
competeixen amb 
normalitat sumant la 
seva singularitat.

La companyia 
de contacontes 
El Botó Màgic ha 
actuat en escoles, 
biblioteques i centres 
cívics d’arreu de 
Catalunya.

92
persones  

hi treballen

284
persones  

ateses

+20
activitats de formació  

en escola inclusiva

319.560 €
recaptats

6.383 € en venda de productes 
161.821 € en accions solidàries 
151.356 € en donacions d’empreses i de particulars

1r
gegant amb discapacitat 

de Catalunya

80
persones  

ocupades als tallers

170
persones 

voluntàries

23
persones escolaritzades al 
Centre d’Educació Especial

5
 fires de  

productes SENTIT

+10
activitats solidàries  
en favor d’Aspasim

+10
activitats mensuals d’oci  

en xarxa amb la comunitat

70
persones viuen  

a les 10 llars

+30
organitzacions 
col·laboradores

147
infants acompanyats  
a l’escola ordinària: 

1.609
participants a la cursa 

Correm Junts

57
actuacions  

d’El Botó Màgic

+300
mecenes

Aspasim som tots i totes els que ho fem possible cada dia

Per acompanyar les persones amb discapacitat i sensibilitzar la societat

Amb el suport de la solidaritat de l’entorn

Sumeu-vos-hi vosaltres també!

20 escoles bressol
119 educació primària
8 educació secundària

Aspasim compleix la ISO 9001:2015 des de 2003


