
 
COMPARTIM AMB VOSALTRES... 

 

Residència   Llar-Residència  C.A.E  CDIAP 

Hem celebrat molts aniversaris 

        ABRIL              MAIG               JUNY                                                 

                Ester .R 

                Santi .P 

                Yolanda .P 

               Angelina .M 

               Mª José .P 

               Paco . S 

               María .H 

              J. Antonio . S 

              Antonio . P 

              Javi . C 

     David . A           

     Begoña . L         

     Juan . P 

     Jordi .B 

     Isabel . G 

     Lourdes . C 

      Máximo .G 

      Sonia .A 

      Juan Ventura .M 

      Isabel .C 

      Samanta P. 

      Jesús V. 

   Josep .  

   Francisco .F 

   Jose Luis .G 

   Manuel . V 

Al mes de juny, Antonio, va 

deixar d’estar amb 

nosaltres.  

Hem compartit molts 

moments i per això sempre 

et recordarem. 
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En els últims anys s’han produït molts canvis a nivell social. Determinats sectors de la població, com el de la discapacitat, 

no eren el suficientment reconeguts i es trobaven pràcticament invisibles. La consideració, s’ha anat modificant i la mirada 

de la societat cap a aquest sector ha anat canviant.  El canvi social i individual ens ha fet reflexionar, i ens hem plantejat 

nous reptes i objectius a treballar a l’àmbit en el que ens trobem, anant cap a una millor qualitat de vida per les persones 

amb discapacitat.  

La visió de tots els professionals (equip d’atenció directa, treballadors socials, psicòlogues, infermers, responsables dels 

centres...),  de mirar a les persones amb diversitat funcional és integradora, considerant-les en totes les seves dimensions 

(biològica, psicològica i social),  on la persona és el centre, amb la seva història vital i la seva xarxa social (família, amics…). 

La nostra tasca és la de facilitar suports en tots aquells aspectes de la vida que sigui necessari, potenciant les seves 

capacitats, gustos i preferències amb la finalitat d’estimular i mantenir la seva autonomia i estil de vida. Se li dona suport 

en els següents àmbits: protecció i seguretat, cura sanitària, tracte respectuós (intimitat, identitat personal, projecte 

vital propi, creences, edat adulta), fomentar la seva independència, oportunitat de contacte i integració social, estímul a la 

realització personal, orientació i acompanyament a les famílies, participació en activitats gratificants i ambient agradable.   

Des de la Fundació Privada ASPANIDE estem treballant en aquesta línia, amb l’objectiu de donar una millor qualitat de vida 

a  les persones usuàries comptant amb les seves famílies que son imprescindibles perquè aquest procés d’atenció centrada  

en la persona  es doni de forma integradora.   

Servei de Psicologia  Amelia García /Mª Montserrat  Castro  

Aquest semestre s’han incorporat al nostre equip de treball, Anisa i Silvia, com a monitores de la 

Residència, i Beatriz, a l’equip administratiu. Benvingudes!!!! 

Esperem que ens tornem a trobar, Ana, monitora de la Llar, i Sergio, monitor de la Residència. 

Vanessa i Mireia, esperem que tot vagi bé i ens veiem a la tornada. 



COLÒNIES MARENOSTRUM 

     DIADA DE SANT JORDI 2014 

Disco Associació Aspanide: Tanquem per vacances!!!! 

Durant les vacances de Setmana Santa a la Llar van fer  

la mona, van anar al berenador de la Bastida, a ballar a  

la sala el Rocío, han jugat a la wii..., no han parat!!!!!!!!! 

Per Setmana Santa nois/es de la Residència i la Llar van anar de 

colònies amb l’esplai Marenostrum, a Tossa de Mar. S’ho van passar 

d’allò més bé!!! 

Com cada any per Sant Jordi, hem sortit al carrer a vendre roses, manualitats….els nois/es s’ho han passat 

genial. Gràcies a tots per participar-hi!!!!! 

Al Juny ha finalitzat la Discoteca ASPANIDE per aquest 

curs.  

L’últim dia van haver-hi sorpreses, regal pels assistents i 

fins i tot l’actuació de varis membres del grup musical de 

Santa Coloma, els Barranquillos, Quina festa!!!!  

Gràcies a tots els voluntaris que feu possible aquesta 

activitat.  

MILLA VERDA 2014 

Aquest abril es va celebrar per tercer 

any consecutiu la Milla verda a la nostra 

ciutat, l’Angelina , va quedar la tercera a 

la seva categoria. 

FELICITATS!!!!!!!! 



SORTIDA ANUAL SOCIS/ES DE L’ASSOCIACIÓ ASPANIDE 

Com marca la tradició al Juny s’ha celebrat l’excursió amb els socis/es de l’ Associació de Pares ASPANIDE, va 

ser com sempre un lloc de trobada de nois/es i familiars... 

        Al Taller han fet la festa de Jubilació de

  la Milagros 

També hem anat a ballar a la Feria 

d’Abril.  

Menjar, ballar i riure… amb els nostres 

amics de la Sala Rociera El Rocío.   

Acte de reconeixement a les Entitats que col·laborem amb la  Fundació 

GERMINA 

Aprofitant el 7ªaniversari de la 

Fundació Germina, es va fer un acte 

de reconeixement a totes les Entitats 

que col·laboren amb ells, entre elles la 

nostra Fundació. Aquest any han 

participat amb la Residència i 

properament començaran un altre cop  

amb la Llar-residència. 

Els nois/es de la Llar han anat a 

passar un dia fantàstic a 

Camprodon amb l’Entitat de Serra 

Marina 



DES DEL CDIAP ENS EXPLIQUEN… 

I arribat el juny acabem també la col·laboració del CDIAP amb el Centre Matern-

Infantil de Càritas que fem cada curs, des de fa tres anys. Aquest curs ha estat 

especialment maco donat que moltes de les famílies van començar el curs amb 

nadons de molt poques setmanes, hem pogut acompanyar aquestes mares en el 

desenvolupament d’un dels anys més importants i de més canvis dels petits. Hem 

compartit les alegries i pors d’aquestes famílies mentre els nadons anaven, a poc 

a poc, guanyant autonomia i creixent en tots els sentits, aprenent a subjectar el 

seu cap, a agafar objectes, a seure sols, a manipular joguines, rastrejar, gatejar i 

fins i tot, els que han començat a donar les primeres passes! Esperarem amb 

il·lusió el proper curs. Noelia Martín (Psicopedagoga) 

El dilluns 16 de juny, finalitzem les sessions de teràpia aquàtica amb  nens i 

nenes del CDIAP. Aquest curs, l’aigua estava molt calenta, així que hem sortit 

molt relaxats de la piscina. Els pares ens han acompanyat, ajudant als seus fills 

a flotar, moure’s i capbussar-se. El tobogan ha estat la estrella, però també han 

gaudit mullant als pares, pescant peixos i jugant a les carreres. Per acabar, 

tots han rebut una medalla amb el seu nom per lo bé que ho han fet. Bon treball 

nois i noies!!! Us espero el pròxim curs. Yolanda Hurtado (Fisioterapeuta). 

             REVETLLA DE SANT JOAN   

Sopar especial, petards, música i bona companyia 

 

SEGUIM AMB LES NOSTRES ACTIVITATS  

 

A la Residència i al C.A.E., 

seguim fent passetjos, 

piscina i gaudint del jardí!!!!!! 

Abans de finalitzar el curs escolar, nois/es 

de l’Institut  Santa Teresa de Lisieux de 

Barcelona, ens van venir a visitar i van fer-

nos un ball.  Una experiència genial per a  

tots. Gràcies per venir!! 


