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 AVANT 
El Butlletí de la FUNDACIÓ ARTESÀ i l’APDPPS Núm. 34. Desembre 2016 

GRÀCIES ALS NOSTRES BENEFACTORS, COMUNITATS DE VEÏNS I PÀRQUINGS I EMPRESES QUE ENS DONEN FEINA, 
ALS PARES I PROFESSIONALS DEL CENTRE ARTESÀ, AQUESTS SÓN ALGUNS DELS PROJECTES QUE HEM REALITZAT: 

BATUKADA ARTESÀ 

L’Associació de Pares de Discapacitats Psíquics del Poble Sec i la Fundació Artesà 

ha començat el projecte “Batukada Artesà” consistent en la creació d’un grup 

de percussió format per persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest projecte 

pretén crear un grup cultural com a eina d’inclusió al barri i a la ciutat, tot 

utilitzant la música com a eina de transformació i cohesió social. En aquest 

projecte ens a ajudat el grup de Batukada Somsó. El grup disposa dels seus propis 

instruments i es va estrenar amb el primer concert aquest estiu a les festes del 

Poble Sec, convidat per la Penya Blaugrana Les Tres Xemeneies, essent tot un 

èxit. La seva segona actuació va ser el passat 15 de desembre a la Plaça de les 

Navas, on es va fer una xocolatada popular amb el suport del Districte de Sants-

Montjuïc. 

 

 EQUIP HOQUEI BARÇA - ARTESÀ 

Aquest 2016 l’equip de Hoquei Artesà ha 

aconseguit guanyar la lliga de hoquei; la tercera 

consecutiva. El projecte en que col·laboren el FCB, 

el Districte de Sants Montjuïc i diversos equips 

formats per noies i nois amb discapacitat 

intel·lectual ha estat un èxit inclusiu que ha vist 

com el nombre d’equips participants ha 

augmentat. 

 

SALA LA CAIXA 

El passat 12 de juliol, al Taller Artesà del carrer Tapioles 27 es va inaugurar una nova sala d’informàtica amb els objectius de fomentar 

espais d’inclusió social a les persones amb Discapacitat Intel·lectual per millorar la seva qualitat de vida, utilitzar les eines informàtiques 

com a element vehicular per a la interacció del grup de pares i llurs fills i emprar les eines informàtiques com una eina d’aprenentatge 

i de foment de l’autonomia personal. 

La Fundació Artesà, en col·laboració amb l'Obra Social de "La 

Caixa" que va subvencionar el projecte, van inaugurar la "Sala 

d'Informàtica la Caixa" amb la presència de més de 40 persones; un 

nou espai de treball per a persones amb Discapacitat Intel·lectual. 

Per aquest nou espai de treball, la Fundació ha adquirit 5 escriptoris 

amb cadires, 4 ordinadors de sobretaula amb pantalles, 1 projector 

i una pantalla, 1 impressora i 12 tablets que permetran millorar la 

tasca realitzada per l'entitat. 

Aquest projecte ha sigut possible gràcies el suport del Sr. Xavier Lao, 

Director de Zona, el Sr. David Olivera, Director de la nostra oficina i 

la Sra. Esther Vigo responsable de l'Obra Social de la DAN Sant 

Antoni el Raval. 

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 

GRAN RECAPTE 
D’ALIMENTS 

El passat 25 de novembre, nois i 

noies del taller Artesà van 

participar al gran recapte 

d’aliments que es va organitzar, 

coincidint amb el dia 

internacional de les persones amb 

discapacitat, sota l’eslògan “A 

Barcelona sumem capacitats, 

sumem diversitats”. 

 

 

PARADETA MERCAT DE SANT ANTONI 

La primera setmana de desembre, la junta del 

mercat de Sant Antoni ens va cedir una paradeta, 

dins del mercat, per donar a conèixer el treball 

realitzat per la Fundació. Durant la setmana 

diversos nois i noies del centre van anar passant 

per la parada fent de venedors dels productes que 

realitzen: clauers, figures, sabons i altres productes 

manufacturats artesanalment. 

La parada va tenir molt d’èxit entre els clients del 

mercat i les noies i nois van viure de primera ma el 

rol de comercial i l’ambient del mercat. 

  

EXCURSIÓ DE PARES 

El mes de juny es va realitzar l’excursió de 

pares i fills de la Fundació Artesà. En aquesta 

ocasió 110 persones que es van apuntar a 

l’excursió van visitar el museu de la Ràdio Luís 

del Olmo, a Roda de Berà. Després es va fer 

un gran dinar i la jornada va acabar amb un 

gran ball. 

COLÒNIES D’ESTIU 

El passat mes de juliol 48 nois i noies van gaudir 

d’unes petites vacances a la casa de colònies EL 

COMPANY, a Vilanova de Sau. Durant l’estància es 

van dur activitats com petites excursions a la natura, 

tallers, piscina i altres activitats amb l’objectiu de 

millorar la autonomia personal i social de la persona 

i la autogestió del temps lliure. 

 ELS CENTRES 
ESPECIALS DE 

TREBALL EN PERILL 

 
L’Administració ha 
reduït dràsticament la 
subvenció destinada al 
personal de suport en 
el centre. Aquesta 
dràstica reducció és 
conseqüència d’una 
nova retallada de la 
Generalitat que agreuja 
cada cop més la 
supervivència dels 
Centres Especials i el 
treball de les persones 
amb discapacitat. 

 
 

 

 

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. 

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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