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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: 

 

Estimats amics, 

 

Ha finalitzat un nou curs i volem presentar-vos, un any més, les activitats dutes a terme el 
curs 2016-2017, adreçades a afavorir el desenvolupament integral de les persones amb 
discapacitat per tal que puguin gaudir d’una vida social inclusiva. 

 

Després de més de 19 anys, continuem amb la nostra tasca diària centrada en la inclusió, 
convençuts que és un benefici per als nostres nens i joves, però també per a totes les per-
sones que integrem la societat. 

 

Volem, una vegada més, donar-vos les gràcies per la vostra col·laboració i pel vostre recol-
zament.  Agraïr també a les persones, empreses, socis i col·laboradors,   que  amb la seva 
aportació, per petita que sigui, ens ajuden i ens encoratgen a continuar endavant en la 
nostra tasca d’integració i que poguem continuar ajudant i donant servei a aquests nens, 
nenes, joves i les seves famílies. 

Amb el nostre agraïment i afecte  

 

Talita, Fundació Privada 

Barcelona, curs 2016-2017 
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Naixement, Missió, Principis i Valors: 

Patronat:    President:    Leticia Darna Galobart 

           Secretari:    Carles Martínez-Marí Agell 

  Vocals:    Xavier Arasanz Corominas 

      Francesc Grau Comellas 

      Edita Vall Mainou 

      MªIsabel Gallostra Isern 

      Miguel Viñas Pich 

  Gerència:             Marta Rútia Faura 

 

Es va constituir el 28 de maig de 1998 fruit de la voluntat dels seus fundadors, pares de fills amb disca-

pacitat 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 educa-

tives específiques,  impartir formació i facilitar recursos a mestres i professionals i  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, per a què puguin 

desenvolupar al màxim les seves capacitats. 

 

  Òrgans de Govern: 
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Els professionals de Talita: 
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Assessoria Tècnica: Meri Rutllant Bañeres 

Direcció Tècnica: Elena Pardo i Cristina Luna 

Coordinadors: Ana Bernardino, Marc Giner, Alfonso Fouce, Marina Mataix, Olga Lozano, Beatriz 

Sabaté, Jordi Castells i Carlos Gómez de Aranda. 

Educadors:  Alberto Bailón, Cristina Bel, Laura Blázquez, Cesc Bosch, Josep Brao, Diego Eroles, Cris-

tina Fernández, Mariona Fisa, Isabel García, Paquita Gordi, Meritxell Manent, Xavier Márquez, Ca-

terina Mas, Marta Nolla, Oriol Parellada, Montse Sánchez, Ángel Valero i Albert Vinyes. 

Àrea administrativa: Mònica Gaseni i Yolanda Palomino 

 

 



 

                                                                                            

Serveis a famílies, escoles i professionals: 

 

Treballem amb esforç per a millorar la qualitat de l’atenció amb un equip professional en contínua for-

mació, i  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.  Són els professionals els que aproxi-

men els recursos on està la persona amb discapacitat o necessitats educatives. 

Durant el curs han treballat 30 professionals de l’educació per atendre els gairebé 180 nens, nois i jo-

ves, acompanyant-los i ajudant-los a desenvolupar al màxim les seves capacitats dins del seu entorn 

ordinari. 

  Talita continua un any més amb els seus projectes socials assessorant  i/o intervenint al Centre Obert 

Joan Salvador Gavina, aquest en col·laboració amb la Fundació Privada 

Raval Solidari (www.ravalsolidari.org) i també a altres escoles ordinàri-

es com el CEIP Collaso i Gil, el CEIP Castella i  l’Escola Vedruna Àngels, 

totes elles del barri del Raval de Barcelona,  on atenem a nens amb 

discapacitat i necessitats educatives específiques en situacions de risc. 
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Projectes laborals: Acció i Saulo: Projectes de transició a l’etapa 

laboral i adulta. Hem estat acompanyant els nois, noies i joves du-

rant 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 interessos, valorar les seves capacitats i donar res-

posta a les seves inquietuds. Tot encaminat a que assoleixin autono-

mia i fer un primer apropament al seu futur laboral, fent un acompa-

nyament en la seva formació humana, personal i professional. 

Servei a escoles i professionals: La nostra col·laboració amb escoles 

ordinàries (públiques, concertades i privades) respon al nostre com-

promís de promoure la inclusió educativa, i estem a la seva disposi-

ció 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 curriculars en quant a activitats proposades, recur-

sos utilitzats, organització de l’aula, etc. Oferim orientació i formació al professorat, col·laborant en l’ela-

boració d’adaptacions curriculars  i plans individualitzats, administració de test  col·lectius, diagnòstics i 

informes tècnics, logopèdies, etc.  

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'orientació psicope-

dagògica. Hem ofert acolliment a noves famílies amb el seu fill recent nascut.  

 

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 

emocional. 
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Activitats: 

Projecte Oci: És l’espai per gaudir de les aficions i les relacions.  Moment de creixement i enriquiment 

personal que millora notablement la qualitat de vida de les persones. Un projecte pensat perquè dife-
rents grups de nens i joves gaudeixin de tallers, activitats i sortides mentre fan pinya entre iguals. 

Tallers:  

- Fotografia: Aplicar la fotografia al nostre món. Treball de la llum, el moviment... 

- Dansa-teatre: treball de l’equilibri, coordinació, ritme... 

 - Tallers de cuina TALITA-BRA-COOKITECA: Un dissabte al mes de 11’30h a 13h, s’han organitzat, gràci-

es a la col·laboració de BRA, cursos de cuina en 2 grups, un per nens de 8 a 14 anys i l’altre per joves a 
partir de 15.  Una hora abans es troben a la Fundació i preparen la recepta que treballaran a la cuina. 
Elaboren receptes saludables que després podran repetir fàcilment a casa, aprenent com utilitzar dife-
rents utensilis, ingredients.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortides: escollides pels nois en l’espai “Fem Equip”, on cadascú exposa les seves preferències, com: 
cinema, museus, bolera, mercat, aquàrium, laberint, exposicions... 
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Catequesi per a nens i joves amb discapacitat intel·lectual: Talita, ofereix una formació continuada de 
la doctrina, tradicions i valors cristians. 

Taller de competències bàsiques i mobilitat: A la seu de Talita, per tal que els nostres nois cada cop si-
guin més autònoms, oferim tallers de lecto-escriptura, raonament matemàtic, llenguatge, comprensió, 
habilitats socials i logopèdia. 

Felicitacions de Nadal: Quan arribi el Nadal, podeu felicitar a clients i/o amics amb una felicitació, dis-
seny de Talita i personalitzat amb el logo de l’empresa i el missatge que vulguis. 
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Colònies: 13 i 14 de maig de 2017 a “Can Brugarola” de Canet de Mar per tal de treballar tots els 
objectius plantejats durant el curs, tals com l’autonomia, la unió grupal, i passar uns dies molt diver-
tits a prop del mar. 



 

                                                                                            

CINEMA BENÈFIC: Dijous, 27 d’octubre de 2016, i amb la col·laboració de Acontra-

corriente Films, Talita va poder assistir a la pre-estrena de la pel·lícula “Vuelta a 

casa de mi madre” . 

Sopar pares: El 28 de novembre de 2017, com ja es tradicional, una trentena de 

pares amb un fill-a amb la síndrome de Down, ens vam trobar  a l’Atiram Hotel 

Tres Torres de Barcelona, per tal de compartir una estona d’il·lusions, inquietuds, i proposta de nous 

projectes. 

Butifarrada: Diumenge 7 de maig de 2017, va tenir lloc, una botifarrada que va aplegar diferents fa-

mílies a la Masia de Santa Anna a Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès, Barcelona), i tan grans com 

petits van poder gaudir d’una jornada de festa molt agradable.  

Venda Solidària a favor de Talita: El dia 21 d’abril la boutique Stella Mc Cartney de Passeig de Gràcia, 

102 de Barcelona, va realitzar un event solidari i donà el 10% de les seves vendes d’aquell dia a Talita. 

Donatiu de 293€ 

Venda llibres Sant Jordi: Diumenge 23 d’abril de 2017, celebració  de la dia-

da de Sant Jordi amb una parada de venda de llibres de segona mà, a la Ram-

bla Catalunya 115. La recaptació assolida va ser de 1.850 €. Aquests diners 

van ser destinats als nostres projectes d’inclusió de nens i nenes amb disca-

pacitat intel·lectual. 

19º Aniversari: El dijous 24 de maig de 2017, celebració de la Missa anual 

de petició i acció de gràcies pel 19è Aniversari de la fundació (28-5-1998).    
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Actes i esdeveniments 



 

                                                                                            

Formació pares i professionals 

Xerrades-Col·loqui per a pares i professionals, a la seu de Talita. 

19-12-2016: El Patrimoni Protegit. Sr. Pedro Casado. Notari de Barcelona 

19-01-2017: : Hàbits i autonomia en la Síndrome de Down. Sra. Meri Rut-
llant. Pedagoga 

23-02-2017 : La salut en la síndrome de Down: Preguntes i respostes. Dr. 

Javier Tercero. 

07-03-2017: Patrimoni Protegit: Tractament Tributari. Sr Joan Pere Rodrí-
guez Blanco 

26-04-2017: Itineraris formatius després de l’educació Obligatòria. Sr. Carles Gómez i Sr. Cesc Bosch 

19-5-2015: Què hem de tenir en compte a l’hora d’escollir l’escola del nostre fill amb discapacitat in-
tel·lectual?  Sr. José Luis Adan  

 

Pla de formació amb Escoles 

En el pla de formació dels professionals de Talita pel curs 16-17, es van organitzar unes sessions de tre-
ball els dies 28 de febrer, 29 de març i 25 d’abril, a la seu de la Fundació (Carrer Santaló, 10 2n 1ª)  sota el 
títol: Els professors de suport /educador: una oportunitat de millora de l’escola.   

El progrés dels alumnes en el marc d’una escola inclusiva, demana repensar el paper que venen desenvo-
lupant els educadors de Talita i en particular la seva col·laboració amb les escoles i les seves pràctiques a 
l’aula. 

1ª sessió 28 de febrer: El professor de suport a l’escola inclusiva. 

 2ª sessió 29 de març: Treball en equips 

3ª sessió 25 d’abril: Discussió i conclusions 
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El ponent de les sessions va ser el Professor Josep Font, llicenciat en Pedagogia. Ex director del Centre 
d’Educació Especial l’Estel de Vic. La seva recerca es centra en els serveis i suports per promoure la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, en la inclusió educativa i en el suport 
conductual positiu. 

Van assisitir-hi professors de diferents escoles on Talita hi treballa conjuntament amb els nostres pro-
fessionals. 

 

  

Premi  Anna Bonomi-Talita  

La Fundació Privada TALITA va convocar el  X Premi Anna Bonomi-Talita que s'atorga per promoure la 
recerca, el desenvolupament i la implantació de programes que contribueixin a la millora qualitativa 
de l'educació a la persona diversa en els diferents àmbits del seu desenvolupament personal. 

La investigació d’aquesta edició va anar adreçada al millor treball sobre el tema: “Accions per a pro-
moure l’autodeterminació, a casa i a l’escola, de nens i joves amb discapacitat intel·lectual” 

Els treballs han de ser originals i inèdits, han de contenir un disseny investigador, un programa o una 
experiència en relació al tema objecte de la convocatòria, i han de comportar una millora pràctica. 

El premi està dotat amb sis mil euros (6.000 €).  Es convoca bianualment i és el nostre desig ampliar la 
participació i repercussió. 

Investigació 

CURS 2016-2017 
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Calendari Solidari 2017: En la 15ª edició del Calendari Talita,  es va continuar amb la tasca de conscien-

ciació i sensibilització de la societat, mostrant fotografies de nens i joves amb la síndrome de Down i al-

tres discapacitats amb personatges de rellevància 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 2017 van aparèixer Rosa Oriol, Pepe Rodríguez, Gabi, Gisela, FCB Lassa Handbol, Lolita, Ana 
Rosa, Gemma Mengual, Silvia Abascal, Santi Rodríguez, Antonio Díaz-El Mago Pop y Raphael 

Totes les fotografies van ser fetes pel fotògraf Marc Virgili, i el disseny i maquetació per Marta Bellés.  

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. 

Presentació del Calendari 

En un ambient festiu, el dia 1 de desembre va tenir lloc la presentació del calendari de la mà del periodis-
ta Xavier Pérez Esquerdo, on es va sortejar un bolso, gràcies a la col·laboració de TOUS, i una panera amb 
diferents productes nadalencs 

Comunicació: 

CURS 2016-2017 
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Gestió econòmica: 
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Talita és una fundació sense ànim de lucre, organització transparent i que rendeix comptes.  Els dona-
tius 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 consultats. 

Igualment, els comptes de la  Fundació han estat anualment auditats per BDO, una de les més grans or-
ganitzacions 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 oportunitats 
per assolir els coneixements i habilitats, les competències bàsiques per arribar a ser el més autònoms 
possibles.   

 

Talita vol apropar els recursos on es troben les persones amb necessitats: encara hi ha moltes barreres 
per a què les persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats educatives especial puguin accedir a 
una educació normalitzada i puguin estar integrades a l’escola ordinària. 

 

Talita ha destinat un fons de 59.515 € per ajudar persones i institucions amb manca de recursos i en risc 
d’exclusió social. 
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Donem les gràcies als nostres socis i col·laboradors: 
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Donem les gràcies als nostres socis i col·laboradors: 

MOLTES GRÀCIES 



 

                                                                                            

 
 

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 934 344 355, envia un mail a info@fundaciotalita.org o bé 
entra a la web www.fundaciotalita.org 

 

La Caixa ES04 2100 1009 9402 0009 1272  -  

Santander ES15 0049 4728 4324 1602 5684 
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Col·labora amb TALITA, FUNDACIÓ PRIVADA: 

MOLTES GRÀCIES 


