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De la resiliència,
oportunitat

Sembla que comencem a caminar més lleugers. La pandèmia
afluixa i podem mirar enrere amb esgotament, però també
amb l’orgull i l’alegria d’haver viscut una situació crítica des
d’un lloc excepcional: hem superat una epidèmia mundial
al costat d’un dels col·lectius més vulnerables, les persones
amb discapacitat intel·lectual greu.
Però, ben pensat, no és d’estranyar. L’atenció a la discapacitat passa per una situació permanent de falta de recursos. A Aspasim, com a tantes altres entitats, hem après a
convertir la resiliència en oportunitat gràcies a un equip de
professionals que sempre posa per davant el somriure de
les persones que atenem.

La discapacitat
desapareix quan
desapareixen les
barreres que ens priven
d’una participació
plena, efectiva i en
igualtat de condicions
amb els altres.

Avui dia, com a societat no complim amb la Convenció dels
drets de les persones amb discapacitat aprovada el 2006
per la ONU, i això vol dir que diàriament es vulneren els drets
del 8,2% de la població de Catalunya. Però no ens rendirem;
nosaltres mantindrem els projectes d’atenció personalitzada, d’inclusió als barris, de participació i visibilitat. Seguirem apostant per la riquesa de la diversitat, i us convidem a
tots i totes a formar part d’aquests projectes.

Aspasim
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Un nou equip
directiu,
la vocació
de sempre!

El setembre de 2021 Efren Carbonell es va jubilar després
de 30 anys encapçalant la direcció d’Aspasim. Des de l’entitat volem compartir l’enorme agraïment que sentim per una
persona que ha dedicat cos i ànima a normalitzar, visibilitzar, denunciar, incloure, cuidar, reflexionar... i a fer tot el necessari per posar al centre els drets de les persones amb
discapacitat.

FES-TE SOCI O FES UN DONATIU:
Amb targeta a: aspasim.com
—
Amb transferència a:
ES51 2100 0891 5802 0016 9191

—
Per qualsevol dubte contacta'ns a:
fundacio@aspasim.com | T. 934.068.401

Maria Ferrer pren el relleu de la direcció d’Aspasim, amb
ella segueixen a l’equip directiu Toni Artal i Núria Capellas,
director i subdirectora, respectivament, del Centre d’Educació Especial i CEEPSIR, i Eloi Diez, cap d’Administració.
S’hi sumen la Gemma Obach, directora tècnica del Centre
Ocupacional i CAE, i Inés Montoya directora tècnica dels
Serveis Residencials. Agraïm l’energia i vocació que, anteriorment, José Martínez i Lourdes Sans han entregat a l’entitat en aquests càrrecs.

Aspasim

Memòria d’activitat 2021

DIVERSITAT

INCLUSIÓ

PARTICIPACIÓ

COMUNITAT

A Aspasim cuidem les
persones amb discapacitat
intel·lectual greu al llarg
de tota la vida des de la
proximitat i el respecte

Aspasim

LLARS

ESCOLA

TALLERS

familiars
vida comunitària
lleure

suport
inclusió
aire lliure

sentit
ocupació
autoestima
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Serveis

Centre d'educació especial
Llar de Cal Tomas

Llar l'Habitatge
Taller de
Vallvidrera

10 LLARS
1 ESCOLA + presència a més de
95 escoles ordinàries
4 TALLERS

Aspasim, una entitat
arrelada als barris
de Barcelona

Llar Sarrià
Taller
Canet

Llar Carolines

Llar el Nino
Llar la Baldufa

Llar l’Empordà

Taller Poble
Espanyol

Aspasim

Taller Cornet
i Mas

Llar la Selva

Llar la Puça
Llar la Xinxeta
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Dades d'activitat / econòmiques

328

137

22

20

94

55

40

200

persones
ateses

persones
hi treballen

Aspasim

alumnat a
escola ordinària

persones
voluntàries

alumnat a
escoles bressol

organitzacions
col·laboradores

alumnat al Centre
d'Educació Especial

persones que
han fet donatius

77

persones ocupades
als tallers

72

persones viuen
en llars

218.691 €
recaptats
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Un espai de convivència familiar
d'acompanyament i participació
LLARS

Vols saber com funcionen
les assemblees de pisos?
Contacta amb nosaltres!

Tenim deu pisos distribuïts en diferents barris de Barcelona on professionals i usuaris conviuen, s’impliquen d’igual
a igual en les tasques de la casa, participen en les activitats del barri, reben visites inesperades... Vetllem per crear un entorn que faciliti que les persones amb discapacitat
siguin protagonistes del seu dia a dia.

Aspasim
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Referents en l’atenció a les
necessitats educatives especials
ESCOLA
Acompanyem els infants per tal que el procés d’aprenentatge s’ajusti a les capacitats de cadascú. Fem xarxa amb
professorat, famílies i especialistes per mantenir els infants
a l’escola ordinària sempre que sigui possible i gaudir d’un
espai al mig de la natura com a centre d’educació especial quan l’alumnat ho requereixi, i oferir-los suport intensiu,
generalitzat a l’aire lliure i en xarxa amb el territori.

Cuidem l’hort per a tothom i rebem visites per
compartir un dia de natura amb els infants de la ciutat.
Aspasim

Participem en les activitats diàries a l'escola ordinària,
feliços de formar-ne part.
Memòria d’activitat 2021

Ocupació adaptada que
fa protagonistes els usuaris
TALLERS
Treballem amb programes individualitzats per tal que cada
usuari tingui una ocupació adaptada a les seves possibilitats. Artesania, manufactura, agricultura, contacontes...
Els productes i serveis sorgits dels tallers d’Aspasim s’han
fet posant-hi tots els sentits.

Participem en la reutilització de pilotes de pàdel
de l’empresa Bown Sports & Sustainability
Aspasim

Ens venen a grabar per explicar la feina amb sentit
que fem des dels tallers.

Coneixes els productes
Sentit?
Són els productes fets
als tallers ocupacionals
d’Aspasim. Compra’ls a:
aspasim.com/botiga

Als tallers, treballem de valent!
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El Botó Màgic estrena llibre
Ja fa cinc anys que la companyia de contacontes i cançons d’Aspasim volta per escoles, biblioteques i centres
cívics arrencant somriures a petits i grans.
Aquesta bona feina queda plasmada en el llibre "El Botó
Màgic", un recull de contes i cançons il·lustrat per Núria
Pardinilla i publicat per Edicions Salòria. L’acte de presentació es va fer el setembre a la Casa Orlandai amb la
col·laboració del grup Xiula!

Aspasim
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«Venir a Aspasim
és el millor que
li ha passat a la
meva filla»

Mercè Verdiell
Mare de la Rosa Masana,
usuària d’Aspasim. Ha
estat 25 anys treballadora
de l’entitat i, des que es
va jubilar, fa tasques de
voluntariat.

Aspasim

Aquí em coneixen com “la governanta jubilada”.
Què és el que t’ha atrapat a Aspasim perquè hi continuïs vinculada després de tants anys?
És part de la meva vida. Conec a
tots els nois, noies, professionals…
són la meva família. Així que, quan
em vaig jubilar, no m’ho vaig pensar dos cops.
Amb quins projectes col·labores?
Faig de voluntària al taller de costura, on cosim davantals, draps
de cuina, estovalles... A vegades,
també pujo a Vallvidrera. Faig una
mica de tot.
Què és el que més t’agrada d’Aspasim?
Tot. És un lloc molt familiar i a la
vegada et sents molt lliure. A més,
venir aquí ha estat el millor que li
ha passat a la meva filla. Ara hi
porta gran part de la seva vida.

A ella li agrada venir a Aspasim?
Moltíssim. Els dies que té activitats
esportives ve especialment motivada. Li encanta anar a la piscina
i fer trekking. A més, considero que
ser voluntària m’ha ajudat a millorar la meva relació amb ella, a comunicar-m’hi millor.
Per què creus que algú hauria
de fer-se soci d’Aspasim?
Per col·laborar amb l’entitat i ajudar el projecte.
Quin és el millor moment que
has viscut aquí aquest últim
any?
Poder retrobar-me amb els nois, les
noies, els professionals... Tornar a
fer-nos una abraçada, cosa que
fa molt de temps que no ho podíem fer. Ho trobava molt a faltar.
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Celebrem la Correm
Junts postpandèmia
La 9a edició de la milla inclusiva i solidària d’Aspasim encara
va estar marcada per les restriccions sanitàries. No obstant
això, més de 1.000 persones corrent, més de 100 fent voluntariat i centenars de veïns i veïnes van omplir la plaça de Sarrià.
L’humorista i cantant Manel Fuentes va ser una de les cares
visibles d’aquesta edició, que gràcies a les inscripcions, les
donacions, el patrocini i la col·laboració de l’Ajuntament de
Barcelona va permetre recaptar més de 21.000 €.
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«La inclusió
de les persones
amb discapacitat
a la comunitat
millora la
societat»

Fèlix Masana
Germà de la Rosa, usuària
d’Aspasim des de l’any 1982.
Treballa com a director
esportiu de l’Associació
Esportiva BCN, una entitat
que organitza activitats
per a persones amb
discapacitat intel·lectual.

Aspasim

Fèlix, què aporta l’activitat física a les persones amb discapacitat intel·lectual greu?
L’esport, ben gestionat i plantejat
d’una manera educativa i integral,
contribueix a millorar la seva qualitat de vida. No em refereixo només
al benestar físic, sinó també al fet
que han de poder exercir el seu
dret a utilitzar les instal·lacions esportives comunitàries de l’entorn;
han de poder decidir quin esport
volen fer i com el volen practicar.
Tot això els permet millorar l’autonomia i sentir-se satisfets en l’àmbit emocional.

I és per això que a Aspasim
apostem per l’esport…
Exacte. Una cosa que valoro molt
d’Aspasim és que sempre aposta
per ser valents en allò que considera que pot contribuir a la millora de la vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual greu. I
també, que planteja que tot s’ha
de fer de cara a la comunitat i
amb la comunitat. Perquè no busca només un benefici per als usuaris, sinó també per a la societat
en general.
Una societat suficientment sensibilitzada?
Sí, en els últims anys la societat
ha canviat la seva mirada cap a
les persones amb discapacitat. Hi
ha molta més implicació i solidaritat. Però encara queda molt camí
per recórrer.
Quin camí?
Un que ens porti a implicar-nos i
col·laborar més en projectes de
proximitat. Però no només amb
una aportació econòmica o una
donació, sinó també compartint
moments i experiències. Convivint.

Què suposa conviure amb una
persona amb discapacitat intel·lectual greu?
Per una banda, aprens a canviar
la mirada de la vida i a donar valor a coses que, a vegades, passen
desapercebudes. Per altra banda,
passes a donar moltíssima importància als reptes que es van aconseguint, encara que siguin molt
petits.
Llença un repte a l’entitat.
Que no canviï la seva essència ni
els seus projectes. Que continuï
treballant per fer-los sempre engrescadors i valents.
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Potenciem l'activitat física
a l'aire lliure
Jugar, córrer, anar a la piscina, passejar per la muntanya...
L’activitat física té un gran component estabilitzador, ja que
genera benestar i alegria, especialment per a les persones
amb discapacitat intel·lectual greu.
Per això a Aspasim incorporem l’esport en l’activitat diària.
Procurem fer-ho en grups petits i en espais municipals per
practicar-lo amb normalitat i formar part de la comunitat.

Aspasim
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«M’agraden
les entitats
que fomenten
l’autonomia i la
participació»

Teresa Rodríguez
Integradora social, treballa
com a tècnica de suport
a Malla, una entitat sense
ànim de lucre que tutela
persones amb discapacitat
intel·lectual.

Aspasim

Quina relació té la teva entitat
amb Aspasim?
Fem un treball en xarxa i de col·laboració per tal que les persones a
les quals donem suport puguin desenvolupar-se en tots els aspectes
de la vida, amb plena inclusió a la
societat.
Una societat que malauradament no garanteix els seus
drets…
Exacte. Queda molt per fer. Començant per eliminar les barreres
arquitectòniques i l’estigma social.

Quins aprenentatges ha suposat per a tu el fet de relacionar-te de forma molt propera
amb persones amb discapacitat intel·lectual greu?
Cada dia aprenc una cosa nova
de cada una de les persones a les
quals dono suport i mai deixen de
sorprendre'm.
Proposa’ns un repte.
Aconseguir que El Botó Màgic surti
en un programa de televisió, si és
possible a escala nacional.

Què diferencia Aspasim d’altres
entitats del seu sector?
M'encanta com treballa l'autonomia i la integració de tots els usuaris, per fer possible que cada un
d'ells participi, en la mesura de les
seves possibilitats, en tot allò que
es fa a l’entitat.

Memòria d’activitat 2021

Fomentem l'activitat als barris,
equipaments i carrers. A la comunitat.
Apostem de manera rotunda per la inclusió de les persones
amb discapacitat als barris, a l’activitat normalitzada de
l’entorn, perquè la comunitat té sentit si és diversa, perquè
aprendre a conviure és riquesa compartida.
Setmana a setmana, gaudim de classes de música, de circ,
de manualitats, d’esports en diversos espais de la ciutat. A
més, enguany hem visitat el Jardí Botànic, hem fet caminades per Collserola, hem anat a la platja...

Passegem per Collserola per sentir-nos millor!

Ens encanten les estones de circ
a l’Ateneu de Nou Barris

Cada setmana gaudim de les classes a l’escola de música
Aspasim
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«Aspasim és una
gran família»

Neus Forns
La Neus Forns és la mare
de l’Ivan, usuari de l’entitat.
Fa voluntariat en fires per
vendre productes Sentit,
i no es perd mai, mai la
Correm Junts.

Aspasim

Neus, quin és el teu vincle amb
Aspasim?
Soc mare d’un noi que és usuari d’Aspasim. Va començar anant
a l’escola l’any 1990, després va
passar pels tallers i pel projecte
d’habitatge, i ara viu sempre aquí.
Què suposa conviure amb una
persona amb discapacitat intel·lectual greu?
Vius la vida d’una altra manera. Les coses que són molt importants per a altres persones per a
tu no ho són tant. Hi ha gent que
s’amoïna, i tu penses: “Hi ha altres
problemes, i són més difícils i més
complicats de solucionar”.

Per què?
Perquè és una gran família. He estat aquí molts anys com a mare de
l’Ivan i també com a voluntària, i
sempre m’he sentit part de la família. Quan a Aspasim van acceptar
el meu fill al centre, va ser el millor
dia de la meva vida, perquè sabia
que era el millor per a la seva vida.
Quin repte de millora ens proposes?
És impossible proposar-los un repte de millora als professionals del
centre, perquè ells mateixos se
superen cada any.

Contribueix, la societat actual, a
solucionar aquests problemes?
Conforme el meu fill s’ha anat fent
gran, he vist com ha anat canviant la societat. Pel que fa a metges, institucions… va millorant,
però encara queda molt per fer.
Per això Aspasim ha estat tan important per a mi.
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Apostem per la marca
de productes SENTIT
Els tallers ocupacionals treballen per fer productes 100%
elaborats per persones amb discapacitat intel·lectual
greu, una aposta per la inclusió i la participació.
Als mercats, fires, en alguns comerços del barri i a la botiga
virtual d’Aspasim pots comprar productes fets amb tots els
sentits.
Sents-los!

Els productes Sentit
surten cada any al
carrer en diverses fires
i mercats de la ciutat.

Aspasim
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«Fent voluntariat
reps més del que
aportes»

Glòria, què et va fer donar el primer pas per fer-te voluntària?
Tinc uns amics que eren voluntaris
i em van convidar un dia a conèixer
Aspasim. A partir d’aquell moment,
vaig començar a vincular-me amb
el projecte.
Què t’aporta fer voluntariat amb
persones amb discapacitat?
Molt. Els grans problemes es tornen petits. Crec que rebo més del
que jo aporto.

Glòria Luengo
La Glòria Luengo és
infermera, recentment
jubilada. Fa tasques de
voluntariat en diversos
projectes d’Aspasim.

Aspasim

Per què algú hauria de fer-se
soci d’Aspasim?
Per conèixer una altra realitat i per
fer-hi aportacions, que són molt
necessàries.
Hi ha hagut algun moment bonic que hagis viscut aquí aquest
últim any?
Tots han estat especials. M’és impossible quedar-me amb un de sol.

I què és el que tu aportes?
En el projecte de les llars, acompanyo a passejar els infants que
viuen en un dels pisos d’Aspasim.
També vaig un cop la setmana al
taller de costura.
Què t’agrada, de participar en
aquests projectes?
Com que és un lloc petit, és molt
casolà: un lloc on tothom es coneix
pel seu nom. M’hi he sentit sempre
molt acompanyada i ben acollida.
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Millorem els espais
del dia a dia
Cada any fem millores en les infraestructures per disposar d’espais agradables i segurs per gaudir del dia a dia
a Aspasim.
Hem posat finestres d’alumini a Casa Tomàs de Vallvidrera,
hem arreglat el terra i hem pintat les parets de la llar Xinxeta de la Vila Olímpica, i hem instal·lat una zona esportiva a
l’exterior de la finca de Vallvidrera.

Aspasim
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«M’encanta
fer esport a
l’aire lliure»

Hola, Luis. Quant de temps fa
que vens aquí, a Aspasim?
Ja fa molts anys que soc aquí!
I què és el que més t’agrada, de
venir?
M’agrada venir a treballar. Gaudeixo molt de fer pessebres, hotels
per a insectes… I també m’agrada
molt pintar.

Vols acomiadar l’entrevista explicant-nos un record bonic que
hagis viscut aquí aquest últim
any?
No en tinc un de preferit. Per mi
tots han estat molt bons.

Quines activitats fas diàriament a Aspasim?
Treballo i faig esport.
Luis Frauca
Usuari d’Aspasim des de
fa 23 anys. Actualment,
participa en els tallers
ocupacionals fent
manufactures i artesania.

Aspasim

I quin tipus d’esport fas?
Faig natació, trekking i jugo a petanca. M’encanta fer esport, sobretot a l’aire lliure.
Que divertit! I tens alguna altra
afició que vulguis compartir
amb nosaltres?
També m’agrada cantar i ballar.
El meu grup preferit és Amaral.
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Per fi, últims cops
de la pandèmia
El 2021, la vacunació per a la COVID-19 ha atorgat una alenada de tranquil·litat en els casos greus, tot i que no ens
ha evitat seguir amb les mesures higièniques, els grups
bombolla, els aïllaments, les distàncies, les baixes... Una
vida molt allunyada de la proximitat i les abraçades que
defineixen el dia a dia d’Aspasim.

Aspasim
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Fes-te soci
de la Fundació
Aspasim
FES-TE SOCI O FES UN DONATIU:
Amb targeta a: aspasim.com
—
Amb transferència a:
ES51 2100 0891 5802 0016 9191

—
Per qualsevol dubte contacta'ns a:
fundacio@aspasim.com | T. 934.068.401

Per sostenir econòmicament el dia a dia d’Aspasim hem engegat la figura del soci per a persones i organitzacions que
volen fer una donació recurrent a l’entitat.
Els concerts amb l’administració pública permeten cobrir
despeses mínimes d’atenció a les persones amb discapacitat, però a Aspasim creiem en la necessitat imprescindible de
garantir serveis de salut complementaris, reduir les ràtios,
millorar les infraestructures, oferir transports per fer projectes amb la comunitat...

Desgravacions
per a donacions
d'organitzacions de l'impost de societats
fins al 10 % de la base líquida

35 %
40  %

Quan es doni a la mateixa entitat un import
igual o superior per tercer any consecutiu.
de persones de l'impost sobre la renda de
les persones físiques
Primers 150 €

80 %
A partir de 150 €

fes-te soci
Aspasim

35  %

Si el donatiu és igual o superior a 150 € per
segon any, la desgravació serà del 40 %.
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A Aspasim vetllem per
avançar cap als objectius
de desenvolupament
sostenible 2030

ODS
Aspasim
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Agraïments

gràcies
Aspasim

En xarxa amb
Arber Surgical, SL
Banc Farmacèutic
Barcelona Tech City
Bosch Cuspinera Associats, SL
Camins Logopèdia i Psicologia, SLU
Castillones y Frias, SL (Ramon Godino)
Closa Correduria d'Assegurances
SiNoTeHaTocadoTeTocaAyudar
Col·legi de Metges de Barcelona
Escola de música Can Ponsic
DIR
Distribucions Feliu, SL
Editorial Salòria
Escola de Dansa Cristina Colomé
Espai Gràfic Visual 2004, SLL
Fed. Associacions Pares Escola Inclusiva
Fer Bo Consultores
Fomento de Centros de Enseñanza, SA
Fundació Antoni Serra
Fundació Fossenens
Fundació Naccari Ravà
Fundació Roviralta
HP
Ilimit Comunicacions, SL
Inmobiliaria Vila, SL
Mango
Mejor, SL
Montaltex
Munt Audit Forensic
Naturgy
Prado de Libarache, SL
Revoj, SA
RipoLab HackLab
R*Concept by Ferrer-Dalmau
RRR'biocosmetics
Sanitaris per la República
Sra. Mariona Rosell
Sra. Mora
Velcro

Apropa Cultura
Ateneu Divers
Associació Esportiva BCN
Associació Oratge
Associació Àmbit
Ateneu de Nou Barris
Casa Orlandai
Centre Cívic Vallvidrera
DINCAT
ECOM
El Mercat Social
ESADE Alumni
Grup Congrés
La Buenos Aires
La Confederació d'entitats
del tercer sector
La Sembra, agència de
comunicació social
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona Màster en Dansa Moviment Teràpia
Voluntaris.cat
Xarxa d’Escoles + Sostenibles
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