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Benvolguts amics,
Aquest curs 2020-2021 que just acabem de finalitzar, va començar el mes de setembre amb
moltes incerteses i moltes incògnites de si entre tots seriem capaços de tirar endavant i que el
curs es desenvolupés amb la màxima normalitat possible.
Ara ja ha acabat, i podem dir que ho hem aconseguit. Hem pogut acompanyar a les nostres
famílies, hem pogut acompanyar als nostres nens, nenes i joves i tot això ha estat gràcies a
l’esforç de tots: pares, mares, professionals i especialment als nens i nenes que han sabut
adaptar-se a la situació que en cada moment els ha tocat viure.
Un any més, us volem agraïr la vostra confiança davant aquest compromís social d’afavorir la
inclusió de les persones amb discapacitat en totes les etapes de la seva vida. I gràcies a tots els
que ens han ajudat amb els seu recolzament i ens han animat a seguir treballant pel bé de nens,
nenes i joves amb discapacitat intel·lectual.
Rebeu una cordial salutació,
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MISSIÓ, PRINCIPIS I VALORS
Es va constituir el 28 de maig de 1998 fruit de la voluntat dels seus fundadors, pares de fills amb
discapacitat intel·lectual, en experimentar la necessitat i detectar la importància de la 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
educatives específiques, impartir formació i facilitar recursos a mestres i professionals i
acompanyar les famílies en aquest camí de desenvolupament dels seus fills, donant atenció a totes
les qüestions relatives a la integració i la inclusió, per a què puguin desenvolupar al màxim les
seves capacitats.
Es procura una atenció personalitzada dels alumnes i de les seves famílies. La nostra actuació i
serveis es fonamenten en una visió integral i trascendent de la persona humana. Ens preocupa no
només l’aprenentatge sinó que tinguin una vida plena, digna i feliç. Treballem amb esforç per
millorar la qualitat de l’atenció i busquem el perfeccionament professional i humà del nostre
personal.
Estimem la diferència, perquè tots som necessaris i podem aportar la nostra
riquesa.
Talita, és una 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 la LLei 49/2002, de
23 de desembre, règim fiscal de les entitats
sense ànim de lucre.
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President: Carles Martínez-Marí Agell.
Secretari: Francesc Grau Comellas.
Vocals:
Xavier Arasanz Corominas.
MªIsabel Gallostra Isern
Edita Vall Mainou
Miguel Viñas Pich
PROFESSIONALS DE TALITA

Gerència: Marta Rútia Faura
Assessoria tècnica: Meri Rutllant Bañeres
Direcció Tècnica: Elena Pardo i Cristina Luna
Coordinadors: Ana Bernardino, Laura Blázquez, Josep Brao, Beatriz Sabaté, Jordi Castells,
Caterina Mas i Carlos Gómez de Aranda.
Educadors: Alberto Bailón, Cristina Bel, Cristina Fernández, Isabel García, Marc Giner, Paquita
Gordi, Xavier Márquez, Marta Nolla, Irati Noain, Silvia Oller, Karla Perlata, Ariadna Regas
Àrea administrativa: Yolanda Palomino
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SERVEIS A FAMÍLIES, ESCOLES I PROFESSIONALS
Treballem amb esforç per a millorar la qualitat de l’atenció amb un equip professional en
contínua formació, i cercant sempre l’excel·lència humana i professional del personal.
Aules itinerants: A partir d’una avaluació inicial, es planifica la intervenció a realitzar amb
l’infant o jove 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 aproximen els recursos on està la persona amb discapacitat o amb
necessitats educatives.
Durant el curs han treballat 23 professionals de l’educació per atendre els gairebé 200 nens,
nenes i joves amb discapacitat o necessitats educatives, acompanyant-los i ajudant-los a
desenvolupar al màxim les seves capacitats dins del seu entorn ordinari, desplaçant-se a les més
de 50 escoles on estudien els nens, oferint intervenció directa a l’aula, o bé assessorant als
diferents professionals que intervenen en l’educació del nen/a o jove amb discapacitat. Talita,
s’ha adaptat a tots els protocols COVID, que cada escola ha organitzat segons les directrius del
Departament d’Educació i Sanitat, i ha ofert atenció telemàtica en aquells casos que ha estat
necessari.
Talita ha continuat un any més amb els seus projectes socials al Centre Obert Joan Salvador
Gavina, aquest en col·laboració amb la Fundació Privada Raval solidari (www.ravalsolidari.org) i
també a l’escola Collaso i Gil, les dues al barri del Raval de Barcelona, on s’atén a nens i nenes
amb discapacitat i necessitats educatives específiques en risc d’exclusió social.
Projectes laborals: Acció i Saulo: Projectes de transició a l’etapa laboral i adulta. Hem
acompanyat 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
interessos, valorar les seves capacitats i donar resposta a les seves inquietuts; tot encaminat a
que assoleixin autonomia i fer un primer apropament al seu futur laboral, fent un
acompanyament en la seva formació humana, personal i professional.
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ACTIVITATS
Servei a escoles i professionals: La nostra col·laboració amb escoles ordinàries (públiques,
concertades 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 curriculars 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 individualitzats, administració de test
col·lectius, diagnòstics i informes tècnics,
logopèdies,. Aquest curs s’ha fet la formació inicial a 8 escoles de diferents llocs de Catalunya, on
algun dels seus alumnes han començat nova etapa educativa o a l’escola ha entrat per primera
vegada un/a nen/a amb discapacitat.

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 psicopedagògica. Hem ofert acolliment a noves famílies amb el seu fill recent nascut.
Per això va néixer BabyDown Talita, un grup 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. Aquest curs han estat dues les famílies noves amb
nadons recent nascuts.
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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 per a què diferents grups de nens i joves gaudeixin de diferents tallers, activitats i sortides
mentre fan pinya entre iguals. El curs 20-21, degut a la situació de pandèmia només es va dur a
terme el taller de cuina, amb totes les mesures COVID aplicades en cada moment. Gràcies a la
col·laboració de BRA, un dissabte al mes de 10’30h a 13h, i distribuïts en 2 grups, un per nens de 8
a 14 anys i l’altre per joves a partir de 15 han cuinat a la Cookiteca de Passeig de Gràcia o a la de
Sarrià, i han elaborat receptes saludables que després s’emportaran a casa per compartir en família.
Catequesi per a nens i joves amb discapacitat intel·lectual: Talita, ofereix una formació
continuada de la doctrina, tradicions i valors cristians. Aquest curs s’ha fet de manera telemàtica.
Taller de competències bàsiques i mobilitat: A la seu de Talita, per tal que els nostres nois
cada cop siguin més autònoms, oferim tallers de lecto-escriptura, raonament matemàtic,
llenguatge, comprensió, habilitats socials i logopèdia. Es feien els dimarts a la tarda, amb tots els
protocols COVID establerts a la Fundació.
Teatre: Els dimecres de 18h a 19h a la Fundació s’ha treballat de manera especial l’expressió
corporal i la gestió d’emocions.

TALITA, FUNDACIÓ PRIVADA
CURS 2020-2021
FORMACIÓ A PARES I PROFESSIONALS
Durant el curs 2020-2021, Talita ha ofert diferents xerrades de manera telemàtica en les que s’han
parlat de temes proposats per les famílies en diferents ocasions.
- 22/09/20: En col·laboració amb l’aplicació Yotambiénleo, s’ha fet una xerrada per explicar el
mètode de lectura i el funcionament de l’aplicació per a una millor utilitat i funcionalitat.
- 1/12/20: Explicació del Mètode global de lectura per part dels nostres professionals. Com es
treballa? Va haver-hi una sessió més teòrica i una part més pràctica i participativa en la que els
assistents van poder fer preguntes i compartir inquietuds.
- 23/2/21: “Posem nom al que sentim”. Vam fer una xerrada per parlar de tot el tema més
emocional, i de com la pandèmia havia afectat i estava afectant els nostres nens, nenes i joves.
- 8/6/21: “Caminem junts”: Per part dels diferents professionals de Talita, vam parlar de projectes,
i reptes que ens porten anar cap a una mateixa direcció per treballar junts per una inclusió plena i
real.
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ESDEVENIMENTS
Durant el 1r trimestre de 2021, ENDESA ens va fer una donació de 45 chromebooks per a poder
treballar de manera més lúdica i visual amb tots els nens i nenes de Talita. Moltes gràcies per
ajudar-nos i donar suport als nostres projectes d’inclusió.

CARRERA SOLIDÀRIA. Els dies 20 i 21 de març, coincidint amb el dia mundial de la Síndrome de
Down, amb la col·laboració de “Rockthesport” vam organitzar una carrera solidària de 2, 5 0 10km
en la que famílies, i empreses s’hi van involucrar, sota el lema “Correm per la inclusió”. Moltíssimes
gràcies a tots per a fer-ho possible. La recaptació de l’event va ser de 836,75€

SANT JORDI: Talita va oferir a empreses i particulars roses solidàries per a poder vendre. Vam
rebre uns donatius de 418 €. Moltes gràcies a tots els que vau col·laborar!!
VÍDEO: “CAMINEM JUNTS”: Després de l’any de confinament les professores de teatre van
proposar implicar a totes les famílies de Talita que volguessin, a fer un vídeo que transmetés un
missatge positiu on el missatge d’unitat quedés palés per reflexar que, junts sempre podem arribar
més lluny. Gràcies al muntatge de EFEDOS ESTUDIO, S.L
Adjuntem el link: https://drive.google.com/file/d/1Px6vicq3vlocxA6mHFPyoVRsl-7J1sG4/view. I
també a la web.
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ESDEVENIMENTS

FESTA FINAL DE CURS TEATRE:
El curs 2020-2021 el final de curs de teatre va ser molt especial. Gràcies a la col·laboració de la Carla
Doria de LE BISCUIT, vam tenir l’oportunitat de fer un berenar molt especial de cupcakes que va
oferir a pares, professores i els nens, nenes i joves participants dels taller.
Talita a canvi, va fer una petita mostra de l’activitat. Va ser una jornada on tothom va gaudir molt.
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Aquest any, malgrat la pandèmia no vam deixar de fer la presentació de la 19ª edició del calendari
solidari TALITA 2021.
La presentació va ser a través de xarxes socials, i l’edició va ser un recopilatori de fotos d’anys
anteriors, excepte la portada, que va ser la única foto que es va poder realitzar, la de l’Ivan
Massagué i l’Ona. Mitjançant aquest projecte, la fundació recull fons per atendre a nens, nenes i
joves amb discapacitat intel·lectual.
Gràcies a tots els que hi han tornat a col·laborar, fotògrafs i famosos que han tornat a cedir la seva
imatge i fotografia.
Fotògrafs: Pau Palacios, José Irún, Dany Virgili, Marc Virgili, Marc Ubach, Arnau Dalmases,
Michele Curel, Ramón Eguiguren y David Barra.
Personatges: Ivan Massagué, Samantha Vallejo-Nájera, Carlos Sainz, Pep Guardiola, Antonio
Díaz-El Mago Pop, Marc Márquez, Bonaventura Clotet, Ona Carbonell, Jordi Hurtado, Ricky
Rubio, Luz Casal, Leo Messi i Hermanos Torres.
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El Patronat va aprovar i va signar els comptes anuals i va cumplir amb l’obligació legal de
presentar-les al Protectorat de Fundacions de la Generalitat i a Hisenda, on estan dipositades i
poden ser consultades.
Igualment els comptes han estat auditats per Ernst&Young.

L’educació és l’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.
Avui en dia encara hi ha moltes barreres per a què les persones amb discapacitat intel·lectual i
necessitats educatives especials puguin accedir a un educació normalitzada i puguin estar
integrades a l’escola ordinària, és per això, que Talita vol apropar els recursos on es troben les
persones que ho necessiten.
Talita ha destinat un fons de 36.727,50€ per ajudar a persones i Institucions amb manca de
recursos i en risc d’exclusió social.

MOLTES GRÀCIES A TOTS!!
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COL·LABORA AMB TALITA, FUNDACIÓ PRIVADA

Amb el teu donatiu, ens ajudes a treballar pels nostres projectes d’inclusió.
Fes-te’n soci o fes un donatiu. ¿Com pots fer-ho?
Truca al 93 434 43 55
Envia un WhatsApp: 605 833 466
A través de la web: www.fundaciotalita.org
BIZUM: 01044
Transferència bancària
CAIXABANK: ES04 2100 1009 9402 0009 1272
B.SANTANDER: ES15 0049 4728 4324 1602 5684

