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Aquest any, el Districte de Sants-Montjuïc, amb el suport de tots els partits polítics amb representació al districte, ha 

tingut a be proposar a la Fundació Privada Artesà per la Medalla d’Honor de Barcelona en reconeixement per la tasca 

que realitza la Fundació vers les persones amb discapacitat intel·lectual de la nostra ciutat. 

La iniciativa va partir de la Unió d’Associacions de Veïns del Poble Sec que va recollir més de 1.000 signatures en dues setmanes i 

suports de diverses entitats del barri. 

Oficialment, es va anunciar en el darrer Consell de Discapacitat del Districte per el conseller del Consell Sr. Carabias. 

Des de la Fundació Artesà es vol agrair a la ciutadania de Barcelona de manera general i en particular al Sr. Jordi Martí de Convergència, 

el Sr. Antonio Calleja i Sr. Albert Vilagrasa del Partit Popular, el Sr. Deusedes Perelló del Partit Socialista de Catalunya, el Sr. Joaquim 

Mestre d’Iniciativa-Verds i el Sr. Jordi Suñé d’Esquerra Republicana la seva consideració al haver-nos conferit aquesta distinció. Així 

mateix i d’una manera general a les persones que van donar suport a la iniciativa i a les entitats com Associació Veïns del Poble Sec, de 

les Hortes, de Las Navas, Ass. de Documentació i Recerca de la Guerra Civil i del Poble Sec, Associació de Comerciants i Serveis del Poble 

Sec – Paral·lel, al Grup de teatre “Més enllà del Poble Sec” , a l’Associació Esportiva Terra Negra, a l’APA Poble Sec, AFOPROES, FUTAPPD, 

Fundació “El Molino”, Institut Bosc de Montjuïc, Penya Blaugrana les Tres Xemeneies i El Troc, al Sr. Ferran Urgell de l’Institut Municipal 

de Discapacitat de Barcelona, als companys del Consell de Discapacitats del Districte i als més de 800 amics del Facebook. 

La nostra entitat vol agrair també als veïns i veïnes del Poble Sec i a les entitats que dia a dia ens donen suport per tal de poder realitzar 

una tasca inclusiva, ja sigui donant-nos treball de neteja de comunitats, pàrquings i oficines o realitzant activitats conjuntes. Els veïns i 

veïnes del Poble Sec sempre han apostat per la inclusió de les persones en risc d’exclusió. 

 

CONVIVÈNCIES 2015 

Enguany, podem realitzar l’activitat de “Convivències 2015” 

gràcies a les aportacions del Districte de Sants – Montjuïc, 

veïns i veïnes, socis i sòcies i a aquelles aportacions realitzades 

per les Comunitats de Veïns a les que la Fundació presta 

servei. No així a la Generalitat de Catalunya, que ens ha 

denegat la Subvenció.  

 

Les Convivències 2015 es 

realitzaran del 20 al 24 de 

juliol a la casa de colònies 

de Can Miqueló, en el 

municipi de Sant Martí de 

Centelles. 
 

SORTIDA A PALS 

El passat 27 de juny va tenir lloc la tradicional sortida de la Fundació 

amb professionals, familiars i usuaris. 

101 persones van participar d’aquesta sortida a PALS, que va incloure 

esmorzar, dinar, sobretaula amb ball i la visita a la ciutat medieval de 

PALS amb el Trenet. 

La sortida va incloure una visita a la ciutat de Palamós i al mirador de 

l’Empordà i les Illes Medes. 

 

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


AFILIACIONS: 
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 

8é CONCURS LITERARI TERRA NEGRE 

El passat 16 de maig de 2014 es va celebrar a la Casa del Mar de Barcelona 

l’acte de lliurament de premis del 8è CONCURS LITERARI TERRA NEGRE 

organitzat per la Unió d’Associacions de Veïns del Poble Sec i en 

col·laboració amb la nostra Fundació, en el que participen joves d’entre 11 

i 16 anys i persones amb discapacitat intel·lectual de qualsevol edat. 

Es van presentar 216 treballs entre totes les modalitats, entre els que 

destaquem els 63 textos de la nostra Fundació. Finalment els premiats van 

ser: 

Guanyador/a: Juan Escobar Royo, per “El Águila i la Gaviota”. Es va realitzar una Menció Especial: Carles Barriga 

García, per “Jo” i es van Publicar els textos de: Mariano Olleta Jané, per “Els Elefants que buscaven el Zoo”, Oriol 

Montón Reload, per “Amics” i Olivia Callizo Pallaruelo, per “Confianza”. 

Tots els participants que van assistir, es van emportar una medalla de participació, el llibre del 8è Concurs Literari Terra Negre i un 

llibre de lectura com a obsequi. 

Nosaltres, a més de participar en el concurs, vam fer una representació d'un petit fragment del musical "Annie" amb la cançó "Esto no 

es vivir" i vam tenir l'actuació especial del Pere Reyes, "El Candeli" i el seu pare, el Peret Reyes; reis de la Rumba catalana 

També, vam poder gaudir de l’Actuació dels alumnes de l'Escola Mossèn Jacint Verdaguer, que van cantar 

SUPERCALIFRAGILISTICOESPIALIDOSO, així com l’actuació d’Hélène Sánchez, Leila Sánchez, Joel Ayet i Barend Ruerink de l’INS el Bosc de 

Montjuïc. 

FINALITZA LA LLIGA HOCKEY PLUS DE SANTS – MONTJUÏC 

El 4 juny va finalitzar la lliga Hockey Plus del Districte de Sants – Montjuïc, en la que juguen 

4 equips (Sant Josep-Barça, Poble Sec–Barça, Artesà–Barça i Polo les Corts), s’ha disputat en 11 

jornades. Al final de la lliga van arribar dos equips (Polo les Corts i Barça–Artesà) amb igualtat 

de punts i al guanyar els dos equips els seus respectius partits, la bona defensa realitzada 

per Poble Sec–Barça va permetre al Club Artesà–Barça proclamar-se CAMPIÓ per la 

diferència de gols.  

Aquesta és la segona lliga que guanya el nostre club, el Club Artesà–Barça. 

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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