
 



Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya núm. 1.205 

Entitat sense ànim de lucre, classificada com a fundació benèfica de tipus assistencial en virtut de la resolu-

ció de la Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 24 de juliol de 1998, amb els beneficis fis-

cals d’acord amb la normativa aplicable. 

Fundació subjecte a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre, 

i regida pels Estatuts i altres disposicions legals que li siguin d’aplicació sota el protectorat de la Generalitat 

de Catalunya.  
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I ara, els teus donatius desgraven 

més. 

Les deduccions fiscals per donatius a ONG 

subjectes a la llei 49/2002 han passat del 

25% (al 2014), al 50% (al 2015) fins al 75% a 

partir del 2016 pels primers 150 €, i per a la 

resta un 30 o un 35% en cas de donacions 

plurianuals.  

Contacta’ns per rebre més informació. 



 Talita Fundació Privada es va constituir el 28 de maig de 1998, neix de la ma d’uns pares que tenen 

un fill amb discapacitat intel·lectual, units per a donar una resposta compromesa a la diversitat, a la disca-

pacitat intel·lectual, en detectar la importància de la integració i inclusió d’aquestes persones en l’entorn 

ordinari, no només per a elles, sinó també i sobretot per a tota la societat.  

 Des de llavors, i al 2016 complim la majoria d’edat, hem dedicat tots els nostres esforços en obrir 

portes d’escoles i institucions, apropant els recursos a les persones, acompanyant i ajudant famílies en la 

mateixa situació. 

 La nostra tasca no hagués estat possible sense l’ajuda de tots vosaltres, estimats socis, 

col·laboradors i patrocinadors, que esteu fent possible que puguem ajudar tothom qui s’apropa a nosal-

tres. I també vosaltres, voluntaris, que ens ajudeu a tirar endavant el projecte d’oci i catequesi, entre d’al-

tres, setmana rere setmana, incansables, constants, acollidors. Sou part imprescindible de Talita. 

 No podem oblidar tantes persones, empreses i institucions que ens doneu suport amb els vostres 

donatius, d’altres ens oferiu la vostra ajuda i col·laboració en projectes i activitats, sense la qual seria im-

possible dur-los a terme. A tots vosaltres, moltes gràcies. Us necessitem per a seguir amb el nostre com-

promís d’oferir recolzament i oportunitats a les persones amb discapacitat i necessitats especials, perquè 

puguin assolir la seva qualitat de vida satisfactòria i feliç.         #TotsSomNecessaris 

 

Talita, Fundació Privada 

Barcelona, curs 2015-2016 
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Patronat:  President:   Miquel Viñas Pich 

  Vicepresidenta:  Leticia Darna Galobart 

  Secretari:   Felio Vilarrubias Guillamet 

  Vocal:   Xavier Arasanz Corominas 

Gerent:  Marta Rútia Faura 
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Àrea pedagògica:  Assessoria Tècnica:  Meri Rutllant Bañeres 

              Direcció Tècnica:   Cristina Luna Brossa 

   Direcció Tècnica Escoles: Elena Pardo Eudal 

   Coordinació:   Ana Bernardino, Alfonso Fouce, Marc Giner, Carlos Gómez de   

      Aranda, Olga Lozano, Marina Mataix  

   Equip Multidisciplinar:  Alberto Bailón, Laura Blázquez, Cesc Bosch, Josep Braó, Jordi Castells,  

       Diego Eroles, Cristina Fernández, Mariona Fisa, Isabel García, Paquita  

       Gordi, Estefania Lipquin, Meritxell Manent, Xavier Márquez, Caterina  

       Mas, Antonio Moyano, Marta Nolla, Oriol Parellada, Miriam Ruiz,          

       Beatriz Sabaté, Montse Sánchez, Ángel Valero. 

Àrea administració: Mónica Gaseni, Yolanda Palomino, Montse Rocabert 

Comissió Acadèmica 

Voluntaris 
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 Aules Itinerants: Són els professionals qui s’aproximen i apropen els recursos on està la per-

sona amb discapacitat o necessitats especials. La intervenció sempre que sigui possible es fa dins de l’aula 

de l’escola o centre de formació ordinari. De manera continuada i periòdica, hi ha coordinació i seguiment 

amb la família, l’equip docent i Talita. 

 Durant el curs 2015-2016 han treballat 35 professionals de l’educació per ajudar 180 nois i joves a 

desenvolupar el màxim les seves capacitats dins un entorn ordinari, a Educació Infantil, Primària, Secundà-

ria i Cicles Formatius. 

 També ha estat positiva la progressió de les atencions que Talita fa sense càrrec a centres com el 

Centre Obert Joan Salvador Gavina (en col·laboració amb la Fundació Privada Raval Solidari 

www.ravalsolidari.org) i a escoles com CEIP Collaso i Gil, CEIP Castella i a l’Escola Vedruna Àngels, ubicades 

al barri del Raval de Barcelona, on també s’intervé en atencions de risc.    



 Projectes Laborals: Acció i Saulo: Són projectes de transició a la vida laboral i adulta. 

És un acompanyament i recolzament a joves amb discapacitat i necessitats especials durant el segon cicle 

de l’E.S.O., cicles de formació professional… amb un projecte formatiu individualitzat. Es tracta de valorar 

les seves capacitats, definir els seus interessos, desenvolupar les seves competències i donar resposta a les 

seves inquietuds. Treballem la formació humana, personal i professional.  

 Assessorament a escoles i professionals: Talita col·labora amb escoles ordinàries 

(públiques, concertades i privades) i altres centres educatius per donar recolzament adreçat a l’atenció a la 

diversitat. Ens adaptem a les característiques i necessitats de cada centre per tal d’oferir la orientació i for-

mació més adient.  Hem ampliat intervencions a: CEIP Cervantes, CEIP Joanot Alisanda, CEIP Les Palmeres, 

CEIP Riera de Ribes, CEIP Sant Vicenç, Escola Garbí Pere Vergés, Escola La Salut,  CEIP Can Besora entre 

d’altres. 

 Acompanyament a famílies: Facilitem els recursos i experiència a totes les famílies que 

s’apropen a Talita, per tal d’acompanyar-les en el procés  de desenvolupament dels seus fills, i així afavorir 

la seva inclusió en tots els àmbits de la seva vida. Perquè l’educació inclusiva és un repte i no pas un pro-

blema.  

 Baby Down: Equip de mares i pares que tenen un fill amb la síndrome de Down, per ajudar i 

informar des de la seva pròpia vivència altres pares que es trobin en front un diagnòstic prenatal o davant 

el naixement d’un fill amb la síndrome de Down. Per acompanyar aquests moments de gran càrrega emo-

cional. 
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 Projecte d’Oci: Espai per gaudir i aprendre, on nois i joves amb discapacitat intel·lectual, en 

grups per edats, es reuneixen per fer activitats i sortides, preparades i supervisades de tal manera que s’a-

favoreixi l’autonomia i desenvolupament personal. Tallers com fotografia, dansa-teatre, musical i artístic, 

fem equip i sortides al jardí botànic, al zoo, al Tibidabo, al Centre de Cultura Contemporània,  al MACBA, al 

CosmoCaixa, al museu del mamut, a l’Expo Espai Cultural, al museu de les il·lusions, al CaixaForum junta-

ment a d’altres més festives com el cinema, festival de titelles, bolera, espectacle de teatre o la platja. 

 Colònies: Activitat que corona la feina i diversió del Projecte d’Oci. El 2 i 3 d’abril nens, joves i 

monitors han marxat a la Masia La Guàrdia, ubicada a sant Martí de Sarroca (Alt Penedès). Allà van tenir 

l’oportunitat de viure tots els objectius plantejats durant el curs, tals com l’autonomia, les habilitats socials 

i la unió del grup. Això queda en el record de tots, grans i petits, és una gran experiència. 



 Taller de cuina TALITA-BRA-COOKITECA: Activitat molt eficaç per a treballar el  

desenvolupament i l’autonomia de persones amb discapacitat intel·lectual. Tot el nostre agraïment als nos-

tres patrocinadors i col·laboradors BRA i Cookiteca. 

 Catequesi: Formació continuada de la doctrina, tradicions i valors cristians.  

 Taller competències bàsiques i mobilitat: Lecto-escriptura, raonament matemàtic, 

llenguatge, noves tecnologies, habilitats socials, logopèdia i autonomia. 

 Felicitacions Nadal: Particulars i empreses poden felicitar el Nadal amb un disseny de Talita 

i personalitzat amb el seu logo i missatge. 
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 Sopar de pares: Un any més, el 30 de novembre de 2015 un grup de més de 40 pares van com-

partir  reptes, il·lusions, interrogants, projectes, iniciatives... A l’hotel Atiram Tres Torres, a qui agraïm la seva 

col·laboració per fer-ho possible.   

 Calçotada: Un  altre moment de reunió de famílies, diumenge 17 d’abril de 2015, a la Masia Santa 

Anna de Sant Quintí de Mediona. Una bona audiència amb gairebé 40 famílies. 

 Sant Jordi: Un dissabte, plujós...  no va evitar una afluència de visites al nostre estand de llibres de 

segona mà, a Rambla Catalunya 112.  La recaptació final de 1.696 €, destinats als nostres projectes socials. 

 18è Aniversari: Talita arriba a la majoria d’edat, i patronat, treballadors i algunes famílies com és 

habitual es van aplegar per celebrar l’Eucaristia, oficiada per mn. Felio Vilarrubias Darna. 

 Futbol: Diumenge 12 de juny gràcies a la invitació del Club de Futbol don Bosco en la seva celebració 

del Memorial Miquel Bonet, un grup de 18 nens i nenes van disputar un partit de futbol inclusiu. 

 Concert Solidari “Classics in Catalan”: El 9 de juliol, 3 famosos concertistes: Ju-Young 

Lee (violoncel), Igor Pikayzen (violí) i Christopher Schmitt (piano) van interpretar unes peces a favor de Talita. 

Al Teatre-Auditori de Sant Cugat. 



Presentació d’una ponència i presència a una taula rodona al IV Congreso Iberoamericano sobre la sín-

drome de Down. Salamanca, 16-18 març 2016  

Formació interna: 

“Recerca Acció” -   Mª Pau Sandín (Universitat de Barcelona) 

Les matemàtiques en la síndrome de Down -  Elena Gil (Universitat de Saragossa) 

Formació a pares i professionals:   

28-11-2015: Formació bàsica síndrome de Down: 0-7 anys. Ponents: C.Luna, E.Pardo, A.Bernardino. 

21-1-2016: Fomentar el llenguatge en l’entorn familiar. Ponent: P.Gordi 

6-2-2016: Jornada de Lecto-Escriptura: mètode de lectura global. Ponents: M.Mataix, C.Luna, E.Pardo. 

12-3-2016: Itineraris formatius desprès de l’escola obligatòria. Ponents: C.Bosch, C.Gómez de Aranda, C. Luna. 

14-4-2016: El joc: eina bàsica del desenvolupament. Ponent: A.Wennberg. 

30-6-2016: Un assaig clínic amb EGGG obre noves vies a la teràpia farmacològica en la síndrome de Down. Po-

nent: Dra. M.Dierssen. 
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 Calendari Solidari 2016: 14na. edició del calendari solidari, editat amb gran esforç  i molt 

d’entusiasme, amb l’objectiu de canviar mentalitats, sensibilitzar la societat de la normalitat de la diferèn-

cia i recaptar fons per acomplir els nostres objectius. 

 Han participat 12 nens i joves amb discapacitat, acompanyats de la Con-

cha Velasco, el Dr. Josep Baselga, la Samantha Vallejo-Nájera, l’Almudena Gran-

des, el Sergio Busquets, la Garbiñe Muguruza, el Victor Manuel, l’Anna i l’Elsa de 

Frozen (Disney), l’Àlex Marquez, la Clara Segura, l’Etsuro Sotoo i el Carlos Sainz. 

Amb la col·laboració del fotògraf Pau Palacios. Moltes gràcies a tots i a cadascú. 

 El diari LA VANGUARDIA i la revista HOLA! han estat els encarregats de la 

difusió, i la repercussió ha estat molt important. 

Acte de Presentació: El 2-12-2015 al CosmoCaixa, la Ruth Jiménez va 

conduir la presentació del calendari, amb l'assistència de molts participants. Bic 

Kids va oferir un taller de manualitats amb obsequis i sorpreses. 

 Voluntariat TALITA-FERT: Amb l'eslògan “Trenquem barreres: junts soms voluntaris” un 

grup de joves amb discapacitat intel·lectual amb joves estudiants de batxillerat del FERT van anar plegats a 

fer voluntariat al Cottolengo del Padre Alegre a Barcelona. Divendres tarda, una cita important, agafar l’au-

tobús, puntualitat per arribar on la germana Claudia distribueix tasques: 2na., 3ra. o 4ta. planta, cuina... 

I malgrat totes les expectatives d’èxit, els nostres joves ens han tornat a sorprendre: la seva tasca, dedica-

ció i sensibilitat  ha fet adonar que la discapacitat intel·lectual porta afegit diferents capacitats que milloren 

la qualitat de vida de tota la societat. Però si no els ajudem, no ens poden ajudar.   



 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. Consulta’ns les noves deduccions fiscals al 

fer un donatiu, amb la mateixa “despesa” ens pots ajudar més. 

 El Patronat aprova i signa els comptes anuals i compleix amb l’obligació legal de presentar-los al Pro-

tectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i a Hisenda, on queden dipositats per poder ser con-

sultats. Igualment, els comptes estan anualment auditats per BDO, reconeguda organització internacional 

d’auditoria i serveis professionals a l’empresa. 

 L’educació és l’eina poderosa per canviar el món, perquè totes les persones puguin viure juntes en 

harmonia i en igualtat d’oportunitats. Ensenyem a estimar, a respectar, a acceptar. Mostrem la normalitat 

de la diferència. Apropem els recursos.  Preparem i formem educadors.  No ens deixis sols. 

 Talita ha destinat un fons de beques de 56.854 € per ajudar a persones i institucions amb manca de 

recursos i/o risc d’exclusió social. 
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On vols adreçar el teu donatiu?  
I Investigació i millora de recursos 

* 

II Formació i assessorament a escoles i professionals 
* 

III Ajuda personalitzada, atenció a la marginació, pobresa i desigualtat 

 

 Perquè ha de ser entre tots que aconseguim millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Vam començar 

que la inclusió era només un somni. Hem invertit en canviar mentalitats, en donar recursos, en impartir formació. Hem aconse-

guit que moltes persones amb discapacitat desenvolupin al màxim les seves capacitats dintre d’un entorn ordinari. I hem demos-

trat que tots som necessaris, que la repercussió i l’abast de la integració al balanç social és enorme i que és una greu responsabili-

tat treballar la inclusió. 

 Si no podem ajudar les persones, les escoles, els professionals que s’apropen a nosaltres, haurem de deixar-les en risc de 

dependència, incapacitat, desigualtat, injustícia i arbitrarietat. 

  

 



Quants més recursos aconseguim, més atencions personals i professionals podrem donar. 

La nostra societat necessita l’enriquiment i participació de tots per arribar a una societat íntegra. 

Fes-te’n soci: 

 Web www.fundaciotalita.org - Mail a: info@fundaciotalita.org - Tel: 934 344 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuda’ns amb el teu donatiu : 

 CaixaBank ES04 2100 1009 9402 0009 1272 

 Santander ES15 0049 4728 4324 1602 5684 

Moltes gràcies! 


