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3 de Desembre commemoració i celebració del Dia de la Diversitat Funcional
Durant els darrers anys la societat ha anat canviat de forma considerable, s’ha evolucionat en molts aspectes.
Un d’ells ha estat l’atenció a persones amb diversitat funcional i el seu lloc dins la societat. Per aquest motiu,
cada any, el dia 3 de desembre, després que al 1992 l’Assemblea General de les Nacions Unides el va
proclamar com a Dia Internacional de les Persones amb Diversitat funcional, es celebra arreu del món amb
l’objectiu de fomentar una major inclusió social, de posar en valor la tasca de les entitats socials de la
diversitat funcional, de sensibilitzar a tota la societat de la tasca que entre tots i totes hem de continuar
duent a terme i de reclamar que siguin preservats els avanços conquerits en el reconeixement i defensa dels
drets de les persones amb diversitat i de les seves famílies.
No fa tants anys persones que tenien alguna discapacitat eren relegades a ser invisibles dins la comunitat,
només per aquest fet, no els tenien amb compte, a l’actualitat tot això ha canviat considerablement, cada cop
més persones amb diversitat funcional han demostrat que tenen les mateixes capacitats en diferents àmbits,
necessitats i drets que qualsevol altre i ocupen un lloc ben visible dins la nostra societat.
S’ha aconseguit, que mitjançant, els suports que cada persona necessita, pugui desenvolupar-se i viure
dignament. Es considera suport, la detecció i atenció d’infants que ho necessitin a la primera infantessa,
escoles especialitzades, suport a escoles ordinàries, Centres Especials de Treball, Treball amb suport, Tallers
Ocupacionals, Centres d’Atenció Especialitzada, Ajudes tècniques, beques per a estudis per a persones amb
grau de discapacitat, Residencies segons necessitats i perfils, Llar-residències, pisos amb suport....
Tot i haver aconseguit tot això i estar en el camí, s’ha d’avançar i seguir, amb la mirada centrada en la
persona, en els suports que cada persona necessita, en cada moment del seu cicle vital. Per poder garantir el
funcionament de tots els serveis que tant han costat de posar amb funcionament les Administracions han de
ser conscients de que no poden retallar en aquests, ja que son serveis basics i fonamentals per persones amb
diversitat funcional. Olga Pujol (Treballadora Social Fundació ASPANIDE)

Donem la benvinguda a
la nostra Residència a
OCTUBRE
Cristina S.M.
Esther V.J.
Vanessa N.
Lucía G.B.
MªJosé C.F.

NOVEMBRE
Mireia S.G.

DESEMBRE
Juan L.M.
Quimet F.R.
Ana MªC.R.
MªPaz S.
Ana MªC.R.
Antonio T.P.
David V.T.

El
passat Novembre, ens va deixar
Paco F. Sempre recordarem la teva
alegria

MªPaz S.

Donem la benvinguda a la Residència ASPANIDE als
treballadors Jennifer i Noemí. I a Idurre a la Llar.
Mercedes, Inma, Marta e Isabel, que tot us vagi molt bé,
esperem retrobar-nos.
Gisela, esperem que tot vagi molt bé i ens veiem a la
tornada.

En aquests mesos, els nois/es la Llar van visitar el Zoo. Un grup, va
anar a Port Aventura el dia que ho organitzava Down Catalunya. Van
passar-s'ho d’allò més bé!!!

Hem celebrat la Castanyada i Halloween

Gràcies al Club Esportiu Badalona
(la Penya), alguns diumenges anem
a veure partits
de basquet

Vam visitar la Biblioteca del
Fondo, ens varen tractar molt bé.
I van explicar-nos un conte

El dia 3 de desembre vam celebrar el DIA DE LA
DIVERSITAT FUNCIONAL, vam vendre
manualitats nadalenques que serviran per material
i/o activitats lúdiques pels nois/es de ASPANIDE.
Volem agrair a tots els que varen col·laborar!!!

Alguns moments del NADAL...

Gràcies a la Obra Social La Caixa hem pogut
comprar material pedagògic i condicionar la
sala d’estimulació multi sensorial

Agraïm a l’empresa de cosmètics COTY
la donació de productes

Els nois/es del CAE van sortir a prendre un
aperitiu a una terrassa. S’ho van passar
genial!!!!!!!

DES DEL C.D.I.AP ENS EXPLIQUEN.…
DISPOSITIUS D’AJUDA PER INICIAR LA MARXA AUTÒNOMA
Quan els nens comencen a posar-se de peu i a voler desplaçar-se agafats al mobiliari, els pares volem estar
tranquils de què no es faran mal i oferir-li autonomia. El problema és que de vegades fem ús de dispositius
d’ajuda, que no sempre són els més adequats. Un exemple són els coneguts caminadors o “taca-taca”. Els pares
ens sentim segurs quan estan utilitzant el “taca-taca”, però pot resultar perjudicial i inclús de vegades perillós,
sobretot si es fa servir tot el dia. ¿Per què no és recomanable?: no treballa l’equilibri; es perillós deixar el nen
sol al “taca-taca”, podria tombar-se o caure; no permeten moure els braços, i és molt important quan els nens
comencen a caminar, ja que els ajuda a equilibrar-se; pot provocar que augmenti la curvatura de les cames ja
que no es carrega completament el pes en aquestes, sinó que es fa a l’arnés que porta a la pelvis; podria
deformar l’esquena del nen perquè porta el tronc cap endavant o cap els costats per no disposar encara d’un
bon equilibri. Exactament, el mateix passa, amb altres objectes, com les corretges per ajudar a caminar.
Així doncs, en aquesta etapa és molt important deixar que el nen es posi de peu amb l’ajuda del mobiliari de
casa (una cadira, tauleta baixa, sofà,...), es desplaci a través d’aquest movent-se cap els costats o arrossegant
algun d’ells (cadira, “correpasillos”). És un moment en què el nen necessita molta més atenció. Perquè es mostra
molt actiu i comença a arribar a tot arreu. Si feu servir aquests utensilis pares, recordeu aquestes
recomanacions i feu-los servir el mínim temps possible.
Yolanda Hurtado (Fisioterapeuta CDIAP)

