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  TALITA, FUNDACIÓ PRIVADA 

 

Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya núm. 1205. 
 

 

Telèfon: 934 344 355 
mail: info@fundaciotalita.org 
facebook.com/fundaciotalita 

twitter.com/fundaciotalita 
www.fundaciotalita.org 

Entitat sense ànim de lucre, classificada com a fundació benèfica de tipus assistencial en virtut 
de la resolució de la Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 24 de juliol de 
1998, amb els beneficis fiscals d’acord amb la normativa aplicable. 
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     Presentació i agraïment: 

Benvolguts amics, 
 

Un curs més, ple de treball i projectes al costat de persones amb discapacitat i 
necessitats educatives especials i les seves famílies, hem d’agrair-vos el vostre 
ajut i col·laboració. Ens agrada que seguiu al nostre costat. 

Seguim acompanyant les famílies mitjançant el nostre recolzament educatiu i 
personal: coordinació amb centres educatius, formació de professorat, participa-
ció en l’adaptació de materials, dotació d'estratègies a l’entorn, reorganització 
de recursos, assessoraments, orientacions, formació i sensibilització. També  
amb projectes d’oci i d’activitats adreçades al seu creixement personal. 

Gràcies als nostres socis, col·laboradors i patrocinadors que fan possible que pu-
guem ajudar tothom que s’apropa a nosaltres, de tal manera que tots els nens i 
joves tinguin accés a una educació de qualitat amb igualtat d’oportunitats: 
desenvolupar les seves capacitats, potenciar els recolzaments, estratègies i re-
cursos, treballar les seves dificultats, compensar les seves mancances. 
 

Tots som importants. Tots comptem. 

Moltes gràcies a tots 
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NNaixement, Missió, Principis i Valors: 

Patronat:     President:    Miguel Viñas Pich 

             Vicepresidenta:   Leticia Darna Galobart 

             Secretari:    Felio Vilarrubias Guillamet 

             Vocal:    Xavier Arasanz Corominas 

 

Gerència:               Marta Rútia Faura 

 

Es va constituir el 28 de maig de 1998 fruit de la voluntat dels seus fundadors, pares de fills amb dis-
capacitat intel·lectual, en experimentar la necessitat i detectar la importància de la integració i inclusió 
dels seus fills en un entorn ordinari, i amb voluntat d’ajudar altres pares en la mateixa situació. 

La nostra missió és donar recolzament a nens i joves amb discapacitat intel·lectual i necessitats edu-
catives específiques,  impartir formació i facilitar recursos a mestres i professionals,  acompanyar les 
famílies en aquest camí de desenvolupament dels seus fills. 

Es procura una atenció personalitzada dels alumnes i de les seves famílies. La nostra actuació i serveis 
es fonamenten en una visió integral i transcendent de la persona humana. Ens preocupa no només 
l'aprenentatge sinó que tinguin una vida plena, digna i feliç. Treballem amb esforç per a millorar la 
qualitat de l’atenció i busquem el perfeccionament professional i humà del nostre personal. 

Estimem la diferència, per què tots som necessaris i podem aportar la nostra riquesa. I la nostra res-
posta és donar atenció a totes les qüestions relatives a la integració i la inclusió, perquè puguin 
desenvolupar al màxim les seves capacitats. 

 

  Òrgans de Govern: 
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EEls professionals de Talita: 
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SServeis a famílies, escoles i professionals: 

Treballem amb esforç per a millorar la qualitat de l’atenció amb un equip professional en continua 
formació, i per això cercant sempre l'excel·lència professional i humana del personal. 

Aules Itinerants: A partir d’una avaluació inicial, es planifica la intervenció a realitzar amb l’infant o 

jove a l’escola o al centre educatiu ordinari, i dins de l’aula. La intervenció a l’aula ordinària implica 
una coordinació entre Talita, la família i l’escola, que és fonamental. 

Durant el curs han treballat 35 professionals de l’educació per atendre els gairebé 180 nens, nois i 
joves, donant-los recolzament i acompanyament a l’escola per ajudar-los en el seu desenvolupa-
ment. La intervenció ha estat en Educació Infantil, Primària i Secundària, així com en cicles formatius. 

Talita segueix amb els seus projectes socials assessorant i/o intervenint al Centre Obert Joan Salvador 
Gavina, al CEIP Collaso i Gil, al CEIP Castella i a l’Escola Vedruna Àngels, centres i escoles ordinàries 
on atenem a nens amb discapacitat i necessitats educatives específiques amb situacions de risc. 

I un cop més agraïm la col·laboració econòmica de la FFundació Privada Raval Solidari 
(www.ravalsolidari.org) recolzant el projecte d’atenció al Centre Obert Joan Salvador Gavina. La tasca 
dels professionals de Talita s’ha valorat molt positivament en quant al desenvolupament personal i 
rendiment escolar. 
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PProjectes laborals: Acció i Saulo: Projectes de transició a l’etapa laboral i adulta. Hem estat 

acompanyant els nois, noies i joves durant el segon cicle de l’ESO  i als Cicles Formatius, amb un 
projecte formatiu individualitzat per a desenvolupar les seves competències i definir els seus interes-
sos, valorar les seves capacitats i donar resposta a les seves inquietuds. Tot encaminat a que assolei-
xin autonomia i fer un primer apropament al seu futur laboral, fent un acompanyament en la seva 
formació humana, personal i professional. 

Servei a escoles i professionals: La nostra col·laboració amb escoles ordinàries (públiques, con-

certades i privades) respon al nostre compromís de promoure la inclusió educativa, i estem a la seva 
disposició per donar recolzament professional i tècnic per a l’atenció a la diversitat. Ens adeqüem a 
les característiques i necessitats de cada centre, tot seguint les seves mesures organitzatives i curricu-
lars en quant a activitats proposades, recursos utilitzats, organització de l’aula, etc. Oferim orientació 
i formació al professorat, col·laborant en l’elaboració d’adaptacions curriculars  i plans individualit-
zats, administració de test  col·lectius, diagnòstics i informes tècnics, logopèdies, etc. Noves interven-
cions a:  Voramar, Sant Joan Bosco, Europa, Decroly, Cardenal Vidal i Barraquer, Cardenal Spínola,  
CEIP Torrent de Can Carabassa, CEIP Pla de les Vinyes, CEIP Gerbert d’Orlhac, entre d’altres. 

Acompanyament a famílies: L’educació inclusiva és un repte i no pas un problema. Talita facilita 

la seva experiència a les famílies, fent valoracions i seguiment mitjançant el nostre gabinet d'orienta-
ció psicopedagògica. Hem ofert acolliment a noves famílies amb el seu fill recent nascut.  
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AActivitats: 

Projecte Oci: Organitzat els dissabtes d’octubre 2014 a juny 2015 on nens i joves amb discapacitat 
intel·lectual s’han reunit per gaudir, aprendre, créixer i trobar-se amb companys amb qui podran 
establir una bona amistat. A partir dels 8 anys (any de naixement: 2006). 
El projecte ha estat coordinat per Talita i recolzat per Capacitas. S’han alternat dies de sortida amb 
jornades de tallers, sempre treballant tant aspectes socials i de relació amb els demés i l’entorn, com 
personals i de desenvolupament maduratiu.  
Tallers:  fotografia, dansa-teatre, musical i artístic, fem equip. 
Sortides supervisades per un grup de voluntaris ben implicats, amb formació i experiència, escollides 
pels nois en l’espai “Fem Equip”, com: cinema, flamenc, karaoke, museus, bolera, mercat, aquàrium, 
parc, laberint, fira santa Llúcia, CosmoCaixa, CaixaForum... 

 
 

7 CURS 2014-2015 

Colònies: 16 i 17 de maig de 2015 sortida a “Can Masó” a Sils (Girona), per tal de treballar 
tots els objectius plantejats durant el curs, tals com l’autonomia, les habilitats socials i la unió 
grupal, entre d’altres. 



 

         

TTallers de cuina TALITA-BRA-COOKITECA: Per a persones amb la síndrome de Down i altres 
discapacitats intel·lectuals. Mensualment i agrupats per edats, han realitzat un taller de cuina, dissab-
tes al matí, en horari de 11:30 a 13 hores, a Cookiteca Santaló (c/ Santaló,  64 de Barcelona). 
Per gaudir d’un matí cuinant amb companys, tot agafant eines per decidir-se a participar i compartir 
la tasca de la cuina amb la família. També per aprendre a cuinar plats bàsics que promoguin la seva 
autonomia. 
La sorpresa de final de curs: un taller de postres amb en Sergi Vela, el millor xocolater d’Espanya 
(2008) i guanyador del millor pastís de xocolata del món (2009). 
 

Catequesi per a nens i joves amb discapacitat intel·lectual: Preparació per a la 1a. Comu-
nió, Confirmació i formació continuada. Per treballar una fe amb obres i una caritat alegre i amable.  

Taller competències bàsiques i mobilitat: A la seu de Talita, taller de competència lingüística 
oral i escrita, social i ciutadana, autonomia i iniciativa, matemàtica, tractament de la informació, no-
ves tecnologies, etc. 

Felicitacions de Nadal: Per a particulars i empreses, personalitzades amb el seu logo i missatge. 
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Taller robòtica i desenvolupament emo-
cional M-emociona:  Per a desenvolupar 
les habilitats emocionals fent ús del Bee-Bot, 
un robot de senzill funcionament per aconse-
guir sessions creatives, cooperatives i lúdiques.  



 

         

TTeatre: L'Arsènic... Sol o amb llet: Dissabte 8 de novembre de 2014, representació benèfica de 

teatre. Va ser un gran èxit, i la recaptació va anar íntegrament als nostres projectes del Raval. El nos-

tre més sincer agraïment al director (Oleguer Alguersuari), actors (Javier Cases, Carlos Parejo, Jose 

Parcerisa, Toni Garcia, Pablo Pons, Chan Gratacós, José Ramón Navarro, Xavi Mercader, Joan Jané, 

Vicenç Puigdelloses, Iñigo Garcia, Joaquim Xalabarder, Miguel Angel Aragonés) i l’escola Mary Ward 

que va cedir les seves instal·lacions. Els beneficis van ser de 2.683 €.  

Sopar pares: 27 de novembre de 2014, un moment de reunió de 50 pares amb un fill-a amb la 

síndrome de Down, a l’Atiram Hotel Tres Torres de Barcelona. Les taules van estar organitzades per 

edats dels fills, per facilitar el compartir, escoltar, parlar de necessitats, d’il·lusions, d’interrogants, 

d’assoliments, de reptes i també d’iniciatives i projectes.   

Calçotada: Diumenge 12 d’abril de 2015, la ja tradicional calçotada familiar a la Masia de Santa An-

na a Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès, Barcelona). Grans i petits van gaudir dels calçots, botifar-

res i postres, però sobre tot dels jocs i bon ambient que van crear les mateixes 33 famílies. 

Venda llibres sant Jordi: Dijous 23 d’abril de 2015, celebració de sant Jordi amb una parada de 

venda de llibres de segona mà, a la Rambla Catalunya 115. La recaptació assolida va ser de 2.022 €. 

16º Aniversari: El dijous 28 de maig de 2015, celebració de la Missa anual de petició i acció de 

gràcies pel 17è Aniversari de la fundació (28-5-1998). L’Eucaristia la va celebrar mn. Felio Vilarrubias 

Darna, amb l'assistència de patronat, famílies i personal. 

Concert Solidari: PorFinViernes: Dijous 16 de juliol de 2015, a la sala Luz de Gas, el grup POR-

FINVIERNES (Betty Boada, Jose Carlos Quintairos, Juan Alberto Argenté, Marta Bartos, Miguel Angel 

Morellón, Oscar Alonso, Pau Molins, Sonia Bartos, Tin Estefanell, Toni Hermán, Xavier Salrá i Louis-

Denis Acosta), va donar-ho tot per Talita, amb gran èxit. Els ingressos van ser de 3.815 €. 
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IInvestigació i innovació: 

V Jornada d’Identitat Personal: 10 i 11 d’octubre 2014, Jornada inaugurada per la consellera d’e-
ducació, l’honorable Sra. Irene Rigau. Van participar ponents com: Dra. Felisa Peralta, Dr. Fernando 
Trullols, Dr. Miguel Ángel Verdugo, Dr. Gonzalo Berzosa, juntament amb professionals de Talita. 

Va ser força interessant i es va escoltar 
amb expectació les taules rodones de 
germans i nois amb la síndrome de 
Down. 

Xerrades-Col·loqui per a pares i professionals, a la seu de Talita. 
12-2-2015: Escollir escola pel nostre fill amb discapacitat intel·lectual. Sr. José Luis Adam 

18-3-2015: La integració viscuda des d’Educació Infantil. Sra. Meri Rutllant 

14-4-2015: La salut en la síndrome de Down: Preguntes i respostes. Dr. Javier Tercero. 

28-4-2015: Organismes o entitats oficials en l’etapa escolar. Sra. Cristina Luna i Sra. Elena Pardo 

Cicle de Conferències en relació al Patrimoni Protegit. Al Palau Macaya de Barcelona. 
5-5-2015: Patrimoni Protegit: Tractament Tributari. Sr. Joan Pere Rodríguez Blanco. 

12-5-2015: Patrimoni Protegit: Tractament Jurídic. Sr. Pedro Casado. 

19-5-2015: Taula rodona. Sr. Joan Pere Rodríguez Blanco, Sr. Pedro Casado, Sr. Javier Asensio  

Participació en congressos: II Congrés Internacional sobre Famílies i Discapacitat (Universitat Ra-
mon Lllull-Dincat-Feaps), II Congrés Internacional de Família i Societat, Família i Desenvolupament Sos-
tenible (UIC), II Congrés Internacional de Intel·ligència Emocional (Col. Of. Psicòlegs de Catalunya i 
IDIE), Curs sobre Llenguatge en la síndrome de Down (ALEFA), Jornades Científiques sobre Discapaci-
tat Intel·lectual (Salamanca), Congrés Nacional de FEDER (Malalties Minoritàries), Menció d’Educació 
Especial de Magisteri (UIC), entre d’altres.  
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CComunicació: 

Calendari Solidari 2015: En la 13na. edició del Calendari Talita,  es va continuar amb la tasca de 

conscienciació i sensibilització de la societat, mostrant fotografies de nens i joves amb la síndrome 
de Down i altres discapacitats amb personatges de relleu social. També el projecte  va voler recollir 
fons per a la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats educatives específiques,  
formació de professionals, atenció de la diversitat a les escoles, foment de projectes d’oci i lleure, 
beques a famílies en risc d'exclusió, etc. 

Al calendari 2015 van aparèixer Tamara Falcó, Ara Malikian, Jordi Cruz, el personatge de Disney 
Remy (Ratatouille), Xavi Hernández, Jordi Hurtado, Laia Sanz, Ángel Corella, Feliciano López, Ana 
García-Siñeriz, Sílvia Pérez-Cruz i Germans Roca. Totes les fotografies van ser fetes per la fotògrafa 
Michele Curel.  

El diari LA VANGUARDIA i la revista HOLA! es van encarregar de la distribució. El calendari va tenir 
una important repercussió en els mitjans de comunicació. 

 

 

 

 

 

 

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL CALENDARI: 

Dijous 4-12-2014 en un acte festiu presentat pel 
Xavier Graset i on Bic Kids va oferir un taller de 
manualitats amb obsequis i sorpreses. 
Al CosmoCaixa (Barcelona) 
 

 

Calendari paret: 29,5 x 23 cm. 
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Mini calendari 



 

         

GGestió econòmica: 
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Talita és una fundació sense ànim de lucre, organització transparent i que rendeix comptes.  Els do-
natius gaudeixen de les exempcions fiscals establertes per llei. 
El patronat va aprovar i signar els comptes anuals i va complir amb l’obligació legal de presentar-los 
al Protectorat de Fundacions de la Generalitat i a Hisenda, on van quedar dipositats i poden ser con-
sultats. 
Igualment, els comptes de la  Fundació han estat anualment auditats per BDO, una de les més grans 
organitzacions internacionals d’auditoria i serveis professionals a l’empresa.  

L’educació és la eina més poderosa per canviar el món, i totes les persones han de tenir les oportuni-
tats per assolir els coneixements i habilitats, les competències bàsiques per arribar a ser el més autò-
noms possibles.   
Talita vol apropar els recursos on es troben les persones amb necessitats: encara hi ha moltes barre-
res per a què les persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats educatives especial puguin ac-
cedir a una educació normalitzada i puguin estar integrades a l’escola ordinària. 
Talita ha destinat un fons de 52.636 € per ajudar persones i institucions amb manca de recursos i en 
risc d’exclusió social. 

 

Fons Propis: Prestacions de
Serveis

Fons Públics: Subvencions
Entitats Públiques

Fons Privats: Quotes socis,
donatius, actes benèfics,
subvencions privades, calendari

INGRESSOS: 

Recursos humans: Personal
Tècnic
Despeses estructura

Implementació i
Desenvolupament de Projectes
Beques i Ajudes

DESPESES: 



 

         

DDonem les gràcies als nostres socis i col·laboradors: 

13 CURS 2014-2015 



 

         

 
 

   

14 CURS 2014-2015 

 



 

         

Necessitem el teu donatiu, per petit que sigui, per ajudar-los a tenir una vida plena i feliç. 
 

Fes-te’n soci o fes un donatiu: truca  al 9934 344 355, envia un mail a info@fundaciotalita.org o bé 
entra a la web www.fundaciotalita.org 

 

La teva aportació anirà íntegrament destinada a la investigació i 

formació de professionals, a beques per a famílies sense recursos 

i a projectes d’atenció a la marginació, pobresa i discapacitat. 

Ajuda’ns amb el teu donatiu. 
 

La Caixa ES04 2100 1009 9402 0009 1272  - Santander ES15 0049 4728 4324 1602 5684 

fundació talita fundació talita fundació talita fundació talita fundació talita 
Col·labora: GAUDIRÀS DELS BENEFICIS FISCALS ESTABLERTS PER LLEI 

Moltes gràcies 

 


