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EL GRUP ARTESÀ JA DISPOSA D’UNA FUNDACIÓ TUTELAR 

Ja funciona FUTAPPD.  

Un cop finalitzats tots el protocols i tots els tràmits, la FUNDACIÓ TUTELAR, creada davant 

de la necessitat de protegir i tenir cura de les persones amb discapacitat un cop es 

quedin soles, funciona plenament.  

Si alguna persona, amb un parent o fill discapacitat, necessita alguna mena 

d’assessorament sobre incapacitació, tutela, etc. Es pot posar en contacte amb les 

treballadores socials al telèfon 93.324.99.56 o contactar a través de l’e-mail futappd@gmail.com. 

 

JARDINS DE LA SATALIA 

Renovació del Conveni amb 

l’Ajuntament dels JARDINS DE LA SATALIA.  

Enguany s’ha renovat el conveni amb el 

Districte de Sants-Montjuic que dóna 

dret a la nostra Fundació a disposar i 

cuidar d’una parcela ajardinada on els 

nostres usuaris del centre ocupacional 

realitzen activitats de jardineria.  

OBRA “BONA GENT” AL TEATRE GOYA 

Com participa la FUNDACIÓ ARTESÀ? Els nois i noies de 

la FUNDACIÓ ARTESÀ tenen un paper molt important en 

el desenvolupament d’aquesta obra de teatre.  

Aquesta, ens presenta la història de Margie Walsh, 

mare soltera amb una filla discapacitada, que cau en 

fallida i haurà de fer tot el possible per trobar noves 

oportunitats per ella, i la seva filla. 

Durant el transcurs de l’obra, podrem veure un ninot artesanal, EL 

CONILL que elaboren els nois i noies del Taller. 

No us perdeu l’obra “Bona Gent”, fins el 19 de maig, al Teatre Goya. 

CONCURS FREIXENET 

La FUNDACIÓ ARTESÀ va quedar FINALISTA en aquest concurs. 

El passat mes de desembre, els nois i noies del Taller Artesà 

van realitzar un SPOT pel Concurs “LA VIDA ES PARA 

CELEBRARLA”, de Freixenet, per la categoria “Sentiments” amb 

el brindis “PORQUE TODOS SOMOS IGUAL DE DIFERENTES”. 

Malauradament no vam resultar guanyadors dels diversos 

premis, però vam quedar entre els FINALISTES. 

 

SANT JORDI AL TALLER ARTESÀ 

Els nois i noies van posar un punt de venda de roses i punts de 

llibre. 

Dimarts passat, celebrant la 

diada de Sant Jordi, els nois i 

noies del Taller Artesà van 

sortir al carrer a vendre 

roses i punts de llibre 

elaborats per ells mateixos, 

a la cantonada dels carrers 

Blai i Tapioles, just davant de 

la farmàcia. 

Als nois i noies del Taller, els va agradar molt aquesta activitat, i estan 

desitjant poder repetir amb alguna parada similar. 
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AFILIACIONES: 
DINCAT, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Barcelona Inclusiva, Unió AVV Poble Sec, AVHSB 

PARTICIPACIÓ AL 6è TERRA NEGRE 

La Fundació Artesà ha presentat més de 70 treballs 

El passat 25 de maig, es va fer entrega a la sala d’actes del Centre Cultural ubicat al carrer Albareda n. 22, dels premis del VI Concurs 

Literari “Terra Negre”, aquest concurs va dirigit a promoure l’escriptura, la literatura i la imaginació entre els nens i joves d’entre 11 i 16 

anys i persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Enguany s’han presentat 183 treballs entre totes les modalitats. 

Els nois i noies del Taller Artesà han presentat més de 70 escrits a la Unió d’AAVV del Poble Sec.  

D’entre tots els contes, va ser Daniel Fabregat Traver qui va sortir premiat pel text “El Robatori del Castell”. Enguany, a més de la 

Fundació Artesà, han participat l’IES Bosc de Montjuïc, Jacint Verdaguer, Carles I, Institució la Miranda, Col·legi Santa Teresa de Lisieux i 

fins i tot el Colegio Santo Domingo Savio de Monzón, així com joves a nivell particular, que ens han enviat els seus treballs des de 

Santander, Toledo, València, Alacant, Monzó, Gavà, Tiana, Montgat, Sant Adrià, Sant Just i Barcelona, fet que constata la solidesa 

d’aquest certamen.  

La sala d’actes del Centre Cultural ubicat al carrer Albareda n.22 era plena a 

vessar, amb més de 189 persones, on van donar els premis i, al finalitzar 

l’acte, es va fer entrega d’una medalla, un llibret amb les obres publicades i 

una bossa a tots els participants. 

 
    

SERVICIOS DE LA FUNDACIÓ 

El servicio de LIMPIEZA (con más de 15 
años de experiencia) pone a su 
disposición un equipo profesional 
cualificado para la limpieza de 
COMUNIDADES de Propietarios, LOCALES, 
OFICINAS, ALMACENES o PARKING a precios 
ajustados a las necesidades del cliente. 

Teléfono de contacto: 93.443.24.33 

 
TIENDA SEC IMAGE 

Sec Image C/Tapioles, 15.Poble Sec, Barcelona. 

 

 

Servicio de MANIPULADOS 
y todo tipo de montajes del 
cableado, así como 
ensobrados y envíos 
comerciales, embolsados, 
montajes de piezas, 
plegados, entre otros… 

Teléfono de contacto: 93.443.24.33 

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL FUNDACIÓ ARTESÀ. Pg. Exposició, 2-8 Local. 08004 Barcelona. 
e-mail: tallerartesa@fundacioartesa.org 

¡COLABORA! 

¡HAZTE VOLUNTARI@!  ¡HAZTE SOCIO! 

¡LLAMA E INFÓRMATE! 

93.324.99.56 (Arantxa) 
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