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LA FUNDACIÓ ARTESÀ REP LA MEDALLA D’HONOR Num. 33 
Data. DESEMBRE 2015 

El passat dia 26 de novembre es van lliurar, en el Saló de Cent de 

l’Ajuntament de Barcelona, les MEDALLES D’HONOR DE LA CIUTAT. 

 

A l’anterior legislatura, el Govern de CIU del Districte de Sants – 

Montjuïc, recolzat pels partits polítics que en formaven part, va 

considerar atorgar la Medalla a la Fundació Privada Artesà per la 

seva tasca en favor de la inclusió de les persones amb discapacitat 

i el foment del benestar i la qualitat de vida del col·lectiu de les 

persones amb discapacitat intel·lectual. 

La Medalla la va rebre de mans de l’Alcaldessa Sra Ada Colau el 

President de la nostra entitat Sr. Tomàs Casals i Esteve. 

 

Conjuntament amb la Fundació Artesà, se li van donar la medalla 

a 14 altres entitats de la ciutat i a 10 persones a títol individual. 

Per la Fundació Artesà aquesta medalla significa un 

reconeixement a la seva obra, portada a terme durant més de 35 

anys i un signe de qualitat del treball i dels seus professionals. 

MANIFESTACIÓ EN CONTRA LA VULNERACIÓ DELS DRETS DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

El dia 25 de novembre la organització DINCAT, que agrupa totes les entitats de 

persones amb discapacitat de Catalunya, va organitzar una manifestació a la Plaça 

Sant Jaume sota el lema AIXÒ SI QUE NO “Esteu trepitjant els nostres drets”. 

A la convocatòria van assistir més d’un miler de persones d’arreu de Catalunya, de els 

que més de 60 eren persones de la Fundació Artesà, entre famílies, professionals i 

usuaris. 

Aquesta manifestació es va convocar per protestar per el decret de copagament de 

serveis imposat per la Generalitat de Catalunya. Aquest decret obliga a l’usuari del 

servei, per ara només de llar - residència, a aportar una quantia econòmica exagerada 

per ser atès, de tal manera que a un noi només li queden 150 euros a la butxaca per 

vestir-se, anar al barber, comprar medicines, sortir a prendre alguna cosa, etc. 

Això representa tornar 40 anys enrere i que tota la lluita que es va portar per part 

dels pares i les mares durant tot aquest temps hagi resultat inútil. 

Actualment, la Generalitat té previst concertar els tallers que un dia van fundar 

familiars de persones amb discapacitat. Les condicions de concertació són 

clarament una porta oberta a que els pares perdin la gestió dels seus tallers vers 

l’empresa privada o altres tallers molt més grans. 

Des de la Fundació Artesà es demana una profunda reflexió per part de tots per 

veure a qui estem donant el nostre vot. 

Així mateix, la Fundació treballarà perquè la qualitat de l’atenció a les persones 

discapacitat no minvi. 
 

 

El Sr. Casals rep la Medalla en nom de la Fundació 
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COL·LABORACIONS 
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 

  

III JORNADA DE PETANCA MAS GUINARDÓ 
 

El 5 de novembre, al Mas 

Guinardó, el nostre equip de 

petanca es va estrenar amb molt 

bons resultats. 
 

La Jornada, organitzada pel 

Centre Ocupacional Taller 

Escola Sant Camil compta amb 

més de 300 participants de 13 

entitats. 

MOSTRA D’ENTITATS UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
 

El 15 d'Octubre, vam participar a 

la Fira Solidària de la UPF per 

donar a conèixer la nostra Entitat 

i mostrar els productes que 

realitzen els usuaris del nostre 

taller de forma artesanal. 

Es van atendre dubtes dels 

universitaris i es va exposar una 

mostra de productes elaborat pel 

servei de teràpia ocupacional. 
 

BANC D’ALIMENTS 
El 27 de Novembre, vam col·laborar per segon any al “Gran Recapte d’Aliments”, 

una proposta que va sorgir del Consell de Discapacitats de Sants-Montjuïc amb 

col·laboració amb el Banc d’Aliments. 

Es van fer 12 grups de 3 persones i, per torns; acompanyats d’una educadora, van 

participar en la recaptació que es feia als supermercats  Condis, Jestpac i Consum. 

És una experiència molt enriquidora per als nostres usuaris ja que els fa 

desenvolupar un sentiment de col·laboració i ajuda pels altres i una motivació 

d’arribar a l’objectiu d’aconseguir una gran quantitat d’aliments; participant en 

esdeveniments  que ofereix la Comunitat i fomentant el procés d’inclusió. 

 

NOU ESPAI WEB NOTÍCIES 
La Fundació Artesà ha signat un conveni amb FAN NEWS CLUB, un diari digital pensat com una xarxa social de notícies, en què els fans 

poden informar-se, participar activament, compartir i relacionar-se. Aquest nou espai web ens permetrà publicar les nostres notícies, 

tant de la Fundació, com les relatives al sector, i que siguin compartides amb gent d’arreu de Catalunya. 

Es pot accedir a través de: http://www.fannewsclub.cat/canals/taller-artesa/ i http://fannewsclub.cat/canals/asdinpoblesec/ 

 

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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