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Asproseat, 30 anys d’atenció a
famílies amb fills discapacitats
Gestiona serveis per a les persones amb discapacitat, especialment intel·lectual
Famílies, treballadors, empre
ses col·laboradores i represen
tants de les administracions van
participar a La Farga en l’acte
del 30è aniversari d’Asproseat,
entitat que promou i gestiona
serveis integrals per a l’atenció
de les persones amb discapaci
tat, especialment aquelles amb
discapacitat intel·lectual.
Crear valor per al conjunt de
la societat és el repte de futur
que aquest conjunt de famílies amb
fills discapacitats s’ha fixat, segons va
explicar Aureliano Caballero, presi
dent de l’entitat, que també va apro
fitar l’acte per recordar els orígens
de l’associació en plena dècada dels
setanta. Un grup de treballadors de
la SEAT de la Zona Franca –la majoria
veïns de L’H– amb fills amb discapa
citat es van veure amb la necessitat
d’aglutinar esforços per aconseguir
recursos i millorar la qualitat de vida
d’aquests infants i joves en uns mo
ments en què els serveis assisten
cials eren escassos. “Després d’un
llarg pelegrinatge de metge en metge
buscant solucions, algú un dia et diu
‘el teu fill és un accident de la vida
i mai serà igual que els altres. Serà
diferent’. Llavors et planteges què fer.
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Núria
Marín
lliura una
placa en
record de
les tres
dècades
de vida de
l’entitat

Una década del
proyecto Imagina,
en una exposición
El proyecto Imagina
������� ha cumpli

a
do ya diez años. Esta iniciativa
r
nació en el Centro de Día Santa
t
Eulàlia con la voluntad de facili
e

tar un espacio de creación artística a las personas que parti
cipan en programas de rehabilita
ción psicosocial en salud mental.
Este centro está integrado en el
complejo asistencial de centros de
salud mental para adultos Benito
Menni. Una vez superada la primera
década, han plasmado el trabajo y
la capacidad creativa de los usuarios
en una exposición fotográfica. # r .

Gabriel Cazado

Festival Amigos
Integrados, en
el Teatre Joventut

I ens vam associar. Amb el temps ens
hem envoltat de professionals i hem
rebut l’ajut de les administracions.
Però el més important és que les
famílies sempre han estat aquí i hi
continuen sent”, va dir Caballero.
L’alcaldessa Núria Marín, que va
lliurar a Caballero una placa comme
morativa de l’aniversari, va qualificar
Asproseat com ”un exemple de la

cultura del treball i de la constància”.
Ambdues qualitats, com es va recor
dar, van ser motiu del Títol Honorífic
de Distinció Ciutadana que l’entitat
va rebre de mans de l’Ajuntament el
passat abril.
Asproseat ha aconseguit crear
més de 110 llocs de treball per a discapacitats, compta amb 200 professi
onals en plantilla i atén 450 persones

a través dels seus serveis distribuïts
entre L’Hospitalet, Barcelona i Sant
Just Desvern. En concret a L’H, on
hi ha la seu central, es gestiona el
Centre Especial de Treball; la Resi
dència Can Serra per a discapacitats
profunds i centre de dia; dues llarsresidència amb servei de ‘respir’ i un
servei de suport a l’autonomia dins la
pròpia llar. # r . s .

El 23 de noviembre, a las 20h,
la Coordinadora de Colectivos
de Disminuidos de L’Hospitalet
ofrecerá, en el Teatre Joventut,
su festival anual con la actua
ción de los socios de la entidad
que participan en la actividad
teatral. Así, ofrecerán la obra
Tierra y libertad basada en la
película del mismo nombre dirigida
por Ken Loach. La entrada es gra
tuita pero se aceptarán donativos
voluntarios para colaborar con las
actividades que lleva a cabo la aso
ciación. # m . s .
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Alpi estrena local coincidint
amb el seu 40è aniversari
L’Associació Alpi, dedicada a
l’atenció de persones amb disca
pacitat psíquica, ha inaugurat a
Can Serra un nou edifici modular
coincidint amb el 40è aniversari
de l’entitat. L’immoble, finançat
en col·laboració amb l’Obra So
cial Caja Madrid, disposa d’una
sala polivalent de 200 m2.
Alpi atén a l’actualitat 121 perso
nes amb discapacitat intel·lectual: 70
acudeixen al Centre Ocupacional, on
reben assistència personal i social,
i 51 treballen en el Centre Especial
de Treball, dedicat a la manipulació
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de components, especialment de la
construcció. En aquest sentit, el seu
gerent, José Antonio Matute, valora
la qualitat empresarial i la capacitat
productiva: “Les auditories de qua
litat les superem amb escreix. Però
la crisi també ens afecta i enguany
hem baixat un 25% la facturació”.
Paral·lelament Alpi gestiona una llarresidència on viuen 15 interns.
La tasca de l’entitat al llarg de
quatre dècades s’ha anat adaptant
a les necessitats de les famílies. “Fa
40 anys, quan un grup de pares van
decidir fundar l’entitat Alpi, la primera

necessitat era escolaritzar els seus
fills. Quan els nens van ser adults van
necessitar altres serveis i fins i tot una
feina”, diu Matute. L’any vinent, és
previst afavorir l’autonomia d’aques
tes persones a la pròpia llar, és a
dir, s’habilitaran pisos on conviuran
discapacitats sota la tutela diària de
professionals.
La celebració del 40è aniversari
es completarà el 28 i 29 de novem
bre amb un festival musical a càrrec
dels usuaris del Centre Ocupacional
en el CC la Bòbila. El teló s’aixecarà a
les 18h. # r . salguero

gabriel cazado

Festival musical els dies 28 i 29 a la Bòbila per celebrar l’efemèride

Acte d’inauguració del nou edifici d’Alpi

