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ELS VOLUNTARIS AMB SUPORT DE LA LLAR-RESIDENCIA

Miguel i Nuria, voluntaris amb suport de la Fundació Privada Aspanide, ens reben
a
a casa seva , la Llar-Residència 2.
Allí ens expliquen, en què consisteix la seva col·laboració com a voluntaris.
Nuria ens diu emocionada, el que fan en el seu dia a dia. Fem les feines de casa,
cuinem, sortim de passeig, ens divertim i celebrem festes.
Els demanem que ens expliquin en què consisteix ser voluntaris amb suport a la
Fundació Aspanide.
- Miguel ens diu, que el que ells fan, és ajudar altres persones, i insisteix molt, en el fet que, ser voluntari és ajudar
qualsevol persona que ho necessiti, sigui qui sigui.
Nuria i Miguel, ens mostren molt orgullosos, la targeta que els acredita com a voluntaris amb suport.
-Què els diríeu a altres persones que volguessin ser voluntaris? Explicar-los perquè és tan important col·laborar
com voluntaris.
- Nuria ho té clar, ens diu "Què s'apuntin"
- Miguel afegeix, que si volen ser voluntaris, en qualsevol obra social, en
qualsevol pis del 3, del 2, o del 1, Aspanide està oberta a tots els públics, i
afegeix,que no siguin recelosos i que s'apuntin.
Ells ho tenen clar, estan molt contents amb la seva labor i sense cap dubte, han
d'estar-ho.
Fan un treball excepcional i la gran família de la Fundació Aspanide, està molt orgullosa de la seva col·laboració.
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Col·laborem en el ple de l'Ajuntament de Santa Coloma, amb la lectura del manifest per
a commemorar del dia de la Diversitat.
Participem en els tallers de la Taula de la Discapacitat i assistim a la presentació, d'un
dels pictogrames presentats per la Comissió sobre Autisme, de Santa Coloma

Des de la Fundació Privada ASPANIDE, volem agrair
a l'Empresa Abelenda Serveis, i més concretament a
Juan Carlos Abelenda González, per la donació de 5
tauletes a la Fundació. Els nois estan encantats. L'estimulació és important i si a més, és atractiva, l'èxit
està assegurat.
Mil gràcies ABELENDA SERVEIS.

Emotiu homenatge, a dues persones molt estimades per tots, Francisco Ruiz Abril, president de la Fundació Aspanide i Teófilo Rodríguez, president de l'Associació Aspanide.
L'Honorable Alcaldessa de Santa Coloma, Nuria Parlón, els fa lliurament d'una placa, per a agrair-los tota
una vida dedicació a Aspanide

DES DEL C.D.I.AP ENS EXPLIQUEN…
LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
Quan parlem podem fer-ho per dir-nos a nosaltres o per dir als altres. Totes dues opcions són
prou valides: la primera fa referència a exterioritzar una idea que tenim dintre i que volem donarli sortida per mig de la nostra veu. La segona opció ja ens porta a compartir la idea, a donar-la a
conèixer al món.
De fet seria parir una idea en solitari, talment com si fos un nadó, per després presentar-lo en
societat.
Amb això vull dir que el llenguatge (oral i /o gestual ) té com a principal objectiu la comunicació,
és a dir, treure fora les nostres idees i exposar-les al nostre entorn.
La comunicació no sempre es produeix de forma fluida, potser perquè no sabem escoltar o
perquè estem massa ocupats en pensar les nostres respostes.
En la feina del terapeuta del llenguatge ens dediquem a millorar la parla quan presenta
alteracions o en afavorir l'aparició del llenguatge quan és absent. Tot es fa perquè ningú quedi
incomunicat, per això és tan important no perdre de vista el concepte de COMUNICACIÓ.
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