1. Títol del programa

“Espai Asproseat a Ràdio Desvern, Emissora Municipal
de Sant Just Desvern”
(Un projecte per a la inclusió de persones amb dersitat funcional).
2. Dades de l’en tat sol·licitant i par cipant:
RÀDIO DESVERN 98.1fm. Emissora municipal de Sant Just Desvern
Carrer Carles Mercader 17
08960 Sant Just Desvern
Telèfon: 933723661
emissora@radiodesvern.com
www.radiodesvern.com

FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT SERVEIS D’ATENCIÓ DIÜRNA
CIF : G-65830986
C/ Hereter nº 11, Sant Just Desvern 08960
Telèfon : 93.473.56.11
asproseatsjd@asproseat.org
www.asproseat.org

3. Responsables del projecte:
ASPROSEAT : Equip direc u i professionals del Centre Ocupacional Asproseat Sant Just.
RÀDIO DESVERN: Per part de Ràdio Desvern, Carles Hernàndez (tècnic de so) , Sergi Pont,
conductor el magazin, Enric Riba ( enllaç Asproseat - Radio Desvern) , Hèctor Suriol, producció.
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4. Objecte Social i ac vitats principals de l’en tat:
ASPROSEAT és una en tat social declarada d’u litat pública d’àmbit català que té com a ﬁnalitat
promoure i ges onar serveis integrals i suports per la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat, preferentment persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i altres
col·lec us amb risc d’exclusió social, en el marc d’un compromís per la igualtat d’oportunitats i la
defensa dels seus drets.
Asproseat compta amb centres assistencials de caràcter diürn per persones amb discapacitat de
pus intel·lectual, serveis residencials i centres especials de treball que incorporen treballadors
amb discapacitat, principalment intel·lectual, però també sica, sensorial o malal a mental.
El projecte “Espai Asproseat” compta amb la par cipació del Centre Ocupacional Asproseat Sant
Just, ubicat al mateix municipi que Ràdio Desvern. També han col·laborat altres centres de l’en tat
com CO 1981, CO La Marina i l’escola d’educació especial Centre Pilot Asproseat Sant Just.

5. Descripció del projecte:
5.1. Jus ﬁcació del projecte
La presència de les tecnologies de la informació i de la comunicació a la societat creix a un ritme
accelerat. Segons l’Observatori Nacional de Telecomunicacions i de la SI, en relació a les dades de
l’INE 2017, el 83,6% de la població general ha fet ús d’internet durant el darrer mes.
Aquestes dades contrasten amb les dades ob ngudes per l’Observatori Estatal de Discapacidad,
que aﬁrma, que només dos de cada deu persones amb discapacitat intel·lectual (20,9%) fan ús
d’internet, segons l’informe Olienza publicat al desembre del 2016.
A mesura que aquest creixement a la població general avança, es produeix un distanciament sobre
alguns col·lec us que, per diferents mo us, tenen un accés restringit a les noves tecnologies. La
societat es divideix entre “connectats” i “no connectats” i esdevé el que es coneix amb el nom de
fractura digital, que fa referència a la diferència socio-econòmica entre els col·lec us per a fer un
ús eﬁcaç de les tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC).
Per algunes comunitats, com la de les persones amb discapacitat intel·lectual, les noves tecnologies
poden ser un element integrador, marcant les seves vides com a un mitjà molt ú l de comunicació,
recerca d’informació o facilitador terapèu c i d’oci. De la mateixa manera, si l’accessibilitat
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tecnològica no és l’adequada, poden repercu r nega vament, incrementat la fractura digital i
facilitant la exclusió social a la que sovint es veuen avocats.
Un dels reptes de la nostra societat actual és avançar, col·lec vament, en la igualtat de drets i
oportunitats de totes les persones, sense discriminacions per raons d’origen, sexe o capacitat.
Aquest doncs, és un projecte per a la inclusió digital, que pretén crear nous espais de socialització,
a través de les xarxes de proximitat i contacte que faciliten els mitjans radiofònics, des d’on
treballar per la de-construcció de l’es gma social.

Preparant el programa i fent les gravacions als estudis de Ràdio Desvern

5.2. Descripció del pus de par cipant.
Al llarg d’aquests anys han par cipat més d’una vintena d’usuaris i usuàries del Centre Ocupacional
Asproseat Sant Just (22 en total, unes 9 noies i 13 nois). Alguns d’ells, els que tenen una major
implicació (un total de 7 par cipants) es consideren un grup de treball ﬁxe. Altres han estat
col·laboradors puntuals en les diverses sessions.
L’edat dels par cipants es comprèn entre 21 i 65, sent la mitjana de 32 anys. Pateixen tots ells una
discapacitat intel·lectual amb un grau de disminució elevada (entre el 69% i el 88%).
El grup ha estat integrat segons la voluntat i desitjos de cada persona per a par cipar al projecte.
D’aquesta manera, els par cipants fan ús de les seves capacitats d’autodeterminació i, al escollirho ells mateixos, es garanteix una alta mo vació per la temà ca.
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En el grup es troben persones amb limitacions siques, diﬁcultats comunica ves, discapacitats
sensorials i alguns tenen alguna patologia de salut mental comòrbida.

5.3. Objec us concrets del projecte:
La ﬁnalitat d’aquest projecte és aconseguir implantar uns objec us clars, reals i assolibles a curt i a
llarg termini, tenint les màximes expecta ves en els nostres par cipants. D’aquesta manera, ho
plasmem en quatre àrees que recullen de manera integral el treball socioeduca u que es realitza.
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5.4.Descripció del projecte.
El projecte “Espai Asproseat”, fruit de la unió entre Ràdio Desvern i el Centre Ocupacional
Asproseat Sant Just, es remunta a l’any 2012, quan, a través d’una trobada puntual durant una
entrevista a alguns usuaris del CO, es començà a barallar la possibilitat de crear un espai de difusió
a l’emissora municipal, guionitzat, redactat i locutat per persones amb discapacitat intel·lectual i
editat des de la mateixa emissora.
La realització del programa es divideix en tres blocs diferenciats en els quals es treballa
principalment per a que els par cipants siguin els principals protagonistes de tots els processos:
preparació, gravació i difusió del programa.
La preparació comença en un debat sobre l’estructura i temà ca del guió. Cada membre aporta
diferents temes a tractar, dels quals es seleccionen els que poden provocar més interès personal o
comunitari. Posteriorment, el mateix equip de realització fa un període de cerca d’informació
respecte els temes pactats, fent ús de diferents tècniques: entrevistes personals, visites a
instal·lacions o exposicions d’interès, cerca per internet...
Finalment, es preparen els guions amb els diferents formats radiofònics (no cia, reportatge,
entrevista...), el seu redactat i divideixen les seccions entre els locutors i tertulians, que prac quen
prèviament a l’emissió ﬁnal.
És durant aquest bloc que es desplega un treball important de llengua, tant al que fa al llenguatge
verbal(tècniques de dicció) com al llenguatge escrit, amb diferents suports adaptats ( pictogrames,
lectura fàcil...)segons les necessitats del grup de treball.
La gravació del programa de ràdio “Espai Asproseat” es porta a terme durant un ma a les
instal·lacions de Ràdio Desvern, on es desplaça l’equip realitzador i treballa conjuntament amb els
professionals de Ràdio Desvern per a la gravació i edició del programa.
L’ús dels aparells radiofònics u litzats en el moment de la gravació del programa afavoreix
l’adquisició de competències tecnològiques a les persones que formen part del grup.
El salt de sistemes analògics a tecnologia digital permet que, tant ens els processos de producció
com en els de difusió, es pugui realitzar una gravació en diferit accessible a tothom en qualsevol
moment i indret.
Per a la difusió del programa, Ràdio Desvern, ha incorporat una secció a la seva pàgina web
(www.radiodesvern.com) on es poden sen r i descarregar les diferents edicions. Des del Centre
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Ocupacional s’informa, a través de www.asproseat.org i xarxes socials a usuaris, treballadors i
familiars de l’en tat per a que puguin seguir el programa. Al propi Centre Ocupacional Asproseat
Sant Just es fa ús de les TIC amb tabletes i altres disposi us per a crear espais de diversió i discussió
quan s’ha emès el programa gravat.
Valorem que aquest és un factor important per a la inclusió de les persones amb discapacitat
intel·lectual en la societat i que proporciona millores en les interaccions.
La metodologia que u litzem, se centra en el Treball Coopera u desenvolupant una concepció de
l'aprenentatge obert, ﬂexible i par cipa u. És un enfocament basat en les interaccions socials i
pretén que les persones es vinculin estretament entre elles, de manera que cada un sap que el seu
esforç personal ajuda els companys a aconseguir l’èxit tant a nivell grupal com individual. Aquesta
metodologia afavoreix l'establiment de relacions empà ques, posi ves, de respecte, obligació i
ajuda.
Per una altra banda, facilitant la par cipació i accés a l’ac vitat a la diversitat funcional dels
par cipants, fem ús de dissenys i tècniques d’Accessibilitat Cogni va que permeten fer més senzilla
les tasques en la preparació i gravació del programa. Així doncs és habitual u litzar diferents
formats en el mateix guió: varietat de pograﬁes i mida de la font per a persones amb discapacitat
visual, incorporació d’imatges en persones sense lectoescriptura o, ﬁns i tot, realitzar talls a l’edició
per a eliminar els suports verbals que s’han donat en el moment de la gravació.
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5.5. Descripció de les principals ac vitats del projecte:
Durant els anys del nostre projecte són moltes les actuacions que s’han dut a terme, tant a l’àmbit
local com autonòmic.
S’han realitzat algunes sor des de caràcter lúdic i cultural per tal de recollir con nguts i u litzar-los
a reportatges monogràﬁcs, com per exemple l’exposició K40 al Celler de Can Ginestar (Sant Just
Desvern), en commemoració als 40 anys dels mí cs Karts de coixinets que es celebren al municipi
cada any.
Han visitat el nostre programa algunes personalitats de caràcter públic (el Sr. Josep Perpinyà i
Palau, Alcalde de Sant Just Desvern i president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i la Sra. Gina
Pol i Borràs, actualment 3ª nenta d’alcalde, Presidenta de l’Àrea de Serveis Generals, Economia i
Sostenibilitat), que han sigut entrevistats pels nostres locutors tractant temes d’interès i
intervencions socio-polí ques d’àmbit municipal.

Entrevistes a l’Alcalde de Sant Just Desvern Josep Perpinya i a la Ragidora de Comunicació Gina Pol

En una edició especial es va entrevistar també a dues estudiants portugueses del programa
Erasmus que van col·laborar en la implantació d’un projecte de salut en l’àmbit de la discapacitat
intel·lectual, amb col·laboració amb l’equipament de la xarxa de salut local (ABS Sant Just).
També s’ha propiciat la par cipació d’altres centres i serveis de la mateixa en tat com els debats
sobre la polèmica dels Refugiats de Síria, dels Centres Ocupacionals La Marina i 1981, i els
no ciaris i entrevistes a l’Alcaldia dels alumnes del Centre Pilot Asproseat Sant Just.
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Per úl m, destacar la difusió que es va realitzar amb l’edició dels Special Olympics a Sant Just
Desvern l’any 2017, on la ciutat va esdevenir seu del Territori Special, acollint al voltant d’unes 900
persones, amb la implicació especial de l’Ajuntament de Sant Just i Asproseat.

Conclusions i opinions sobre el projecte de Ràdio Sant Just Desvern
Els i les par cipants d’aquest projecte valoren d’una manera especial la gent amb qui
comparteixen aquest temps durant les sessions. Un dels par cipants comenta: <<El que més
m’agrada es la gent que està amb mi i m’ho passo molt bé, amb els professionals…el realitzador del
programa, el Carles >>. Un altre comenta: <<Ens encanta l’ambient de treball dels educadors, es
nota que estan contents amb allò que fan...m’agrada sen r-me recolzat pels meus companys i
professionals del centre>>. Per tant, en aquest projecte donen molt d’èmfasi al sen t humà de les
relacions i com es planteja la tasca educa va d’aquest projecte.
El con ngut i les seccions són molt rellevant per a ells, ja que sovint es tracten temes que
els interessa, mo ven o els neguitegen. <<A mi el que més m’agrada es parlar dels esports i
m’agradaria entrevistar a un espor sta professional...del futbol d’elit. >>, un altre par cipant
comenta: << A mi m’agrada parlar de bàsquet ja que es c entrenant en l’equip de la nostra
en tat>>. Per la majoria és una experiència enriquidora ja que anar al local on graben i estar en
contacte amb el món radiofònic és una bona oportunitat, <<El local on gravem és molt xulo, els
micros, la taula, la sala insonoritzada...>>. Encara que fan explícit que la primera barrera que han
de trencar és la vergonya i la inseguretat de posar-se davant d’un micròfon però acaba sent una de
les coses preferides i on més agrada par cipar.
A mesura que ha avançat aquest projecte de ràdio han anat creixent la capacitat crí ca i
l’empa a dels par cipants tenint nous interessos. Com a propostes de futur, somnis i desitjos els
par cipants volen tractar temes com són el bon tracte a les dones, nens i nenes i els animals i els
seus drets. També voldrien entrevistar a gent important del centre per a ells com són la seva
directora (Lluïsa), la psicòloga (Susana) i gent famosa a la què admiren com poden ser espor stes
com el Messi o l’Iniesta.
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