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Aquest any 2014 la Fundació Artesà celebra el seu 35 aniversari. La entitat va néixer l'any 1979 com ASSOCIACIÓ DE PARES DE DISCAPACITATS 

PSÍQUICS DEL POBLE SEC, fruit de la preocupació d'un grup de pares pel futur dels seus fills discapacitats, creant un taller pre-laboral dedicat 

a l'artesania, i  l'any 2000, es constitueix com Fundació per poder oferir una major cobertura a les persones amb discapacitat psíquica. 

Són moltes coses les que han succeït en 35 anys d’història, moltes persones que han passat per la Fundació i moltes experiències 

viscudes que ens han fet créixer com a entitat. Avui en dia, i malgrat el 

context econòmic, atenem a més de 300 famílies de Barcelona, i 116 

persones amb discapacitat intel·lectual de la ciutat.  

Amb motiu de lloar la tasca de la Fundació i aprofitant la celebració del 35è 

aniversari de l’entitat, la Unió de Veïns i Veïnes de Poble Sec va recollir 1500 

signatures per demanar la Medalla d’Honor del Districte de Poble Sec. La 

iniciativa va ser ben rebuda per Iniciativa Catalunya Verds i el Partit 

Popular, però no per les altres formacions polítiques. Finalment, aquest any 

la Fundació no ha rebut la medalla, tot i això, la Unió de Veïns i Veïnes del 

Poble Sec no es dona per vençuda i pretén seguir intentant-ho. 

 

D’altra banda, els nois i noies de la Fundació Artesà han realitzat una 

entrevista per celebrar l’aniversari a la Directora de la Fundació, la Senyora 

Francisca Marcos i Cabellud: 

 

 ¿Por qué el nombre Artesà? 

El nombre Artesà surgió, porque en su día se pensó en realizar 

trabajos artesanales, dado la creatividad que aportan, podría ser 

positivo para nuestro colectivo. 

 ¿De qué manera influye la crisis económica que estamos viviendo y los 

recortes? 

La crisis afecta a todas las empresas e instituciones, y nuestro 

colectivo se ve muy afectado por los recortes ya que están 

paralizadas las ayudas a la ley de dependencia, las ayudas para 

abrir nuevas plazas en pisos tutelados, entre otras. 

 ¿Le gusta el trabajo que lleva realizando durante todos estos años? 

Estoy altamente orgullosa de trabajar con este colectivo, pues las 

personas que no los conocen y tratan con ellos día a día, no 

pueden llegar a imaginar lo gratificante que es. 

FEM Paral·lel 

Un any més, la Fundació Artesà va participar a la 

cinquena edició del FEM Paral·lel donant a conèixer la 

tasca  que porta realitzant durant tants anys  al barri.  

Hay quien opina que son diferentes, pero en realidad todos 

somos diferentes. 

Per consultar l’entrevista complerta dirigiu-vos a:  

 

 

 

http://www.fundacioartesa.org/
http://www.facebook.com/FundacioArtesa


AFILIACIONES: 
DINCAT, Generalitat de Catalunya, Consell de Persones amb Discapacitat del Districte de Sants-Montjuïc,  

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Poble Sec, Barcelona Inclusiva, Unió AVV Poble Sec, AVHSB,  

Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Blanquerna, Universitat Pompeu Fabra 

7é CONCURS LITERARI TERRA NEGRE 

El dissabte 24 de maig es celebrà el lliurament de premis del 7e Concurs 

Literari Terra Negre a la Casa del Mar, un certamen literari organitzat 

anualment per la Unió de Veïns del Poble Sec El premi literari de la 

modalitat per persones amb discapacitat intel·lectual se l’endugué Lluís 

Escrich del Taller Artesà amb l’obra “Saboreando”, que pujà a l’escenari a 

recollir el premi acompanyat de l’aplaudiment de tot el públic. A part del 

guanyador, van publicar-se al llibret del concurs les següents obres de 

nois del taller:  “En blanc i Negre” d’Oriol Montón, “¿Envase dónde 

estàs?” d’Angel Velasco, “El meu mestre” de Pere Reyes 

SANT JORDI AL TALLER ARTESÀ 

La festa de Sant Jordi a Barcelona converteix el dia del llibre en un intercanvi 

de roses i llibres. Amb motiu d'aquest dia, aquest any vam tornar a estar 

amb la mateixa il·lusió que l'any passat, o encara més, als carrers del nostre 

barri. 

Els usuaris de Taller Artesà i professionals vam treballar durant molts mesos 

per fabricar peces d´artesania per 

aquest dia tan especial. Punts de llibre, 

roses, fermalls amb forma de roses i, 

com la creativitat no té límits, aquest 

any es va introduir la  tècnica de fer 

sabons artesanals amb forma i perfum 

de roses. 

El proper any, estarem un altre cop 

presents, compartint el nostre treball, 

fomentant així la iniciativa personal, 

l´autonomia i la socialització de tots els 

usuaris del Taller Artesà.  

GUANYADORS HOCKEY WORLD CUP 

Després de l’èxit aconseguit per l’equip de Hockey de la 

Fundació Artesà Barça al I Torneig Especial Hoquei de 

Sants- Montjuïc, dos dels jugadors d’aquest equip, 

l’Ainara Mundó i el Luís Eduardo Loza, van ser 

seleccionats per jugar amb la Selecció Catalana Absoluta 

de Hockey Especial al Hockey World Cup que es celebrà 

a Holanda. Finalment van sortir guanyadors del mundial 

després de vèncer a l’equip Holandès a la final (1 a 0).  

Tant l’Ainara com en Lluís están molt contents, no només 

d’haver guanyat el mundial, sinó d’haver pogut  conéixer  

Holanda i haver viscut l’experiencia de jugar amb la 

Selecció Catalana absoluta de Hockey Especial. 

 

SERVEIS DE LA FUNDACIÓ 
. 

El servicio de LIMPIEZA 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. 

Telèfon de contacte: 93.443.24.33 

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

Telèfon de contacte: 93.443.24.33 

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

AGRAÏMENTS 

GRÀCIES A TOTES LES COMUNITATS DE VEÏNS QUE AMB LA SEVA CONFIANÇA ENS PERMET SEGUIR TREBALLANT. 

¡COLABORA! 

¡HAZTE VOLUNTARI@!  ¡HAZTE SOCIO! 

¡LLAMA E INFÓRMATE! 

93.324.99.56 (Arantxa) 
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