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NOSTALTRES

Som una organització independent, apolítica,
aconfessional i solidària amb la diversitat funcional.
Portem més de 50 anys treballant per la dignitat de les persones que tenen altres capacitats.
Per l’autonomia de les persones.
Pels drets de tots i totes.
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Per un món més just i solidari.
Per un món on tinguem cabuda nosaltres,
vosaltres i tots/es.
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CARTA DE LA PRESIDENTA

El pasado año 2020 estuvo marcado por el gravísimo contratiempo que supuso la epidemia viral que nos ha vapuleado.
El impacto fue algo tan inédito que produjo un dramático revuelo en la sociedad en toda su amplitud. A la necesidad de
respuestas en general y en este sector de la discapacidad en particular, sucedió la incertidumbre seguida de la puesta en
marcha de nuevos recursos para superar el desafío surgido y alcanzar la respuesta al mismo. Los peligros del aislamiento
para personas tan vulnerables, pusieron de relieve la urgencia de medidas extraordinarias que no llegaron del exterior sino
desde dentro,
puesto que paulatina e internamente se fueron acoplando las nuevas necesidades con el fin de que no se produjeran
perjudiciales y conflictivas situaciones propias de una convivencia interrumpida y alterada, así como de la falta de atención
directa, tan esencial para la buena marcha de los tratamientos terapéuticos.
El CDIAP, tras recibir la orden del Organismo competente, hubo de adoptar el confinamiento con lo que las jornadas presenciales se suspendieron. Pero la necesidad de dar respuesta a la infancia afectada llevó al equipo de profesionales a desarrollar el teletrabajo al 100%, actuando de continuo con llamadas telefónicas, videollamadas y demás funciones virtuales
que permitieron no se interrumpiera el contacto con las familias, contacto que palió en buena medida la falta de asistencia
directa. La voluntad del equipo profesional en hacer frente con los nuevos procedimientos al temido aislamiento de la infancia afectada, se mostró sin descanso.
En el SAT la salud de los niños y adolescentes quedó comprometida por el paro forzoso al tener que renunciar más de
100 usuarios a las sesiones terapéuticas. El correspondiente equipo de personas que atiende estas funciones mantuvo los
tratamientos a distancia para las familias que se adhirieran a este sistema con lo que la importante relación con los padres
siguió contemplándose.
En las tres Llars el confinamiento absoluto puso a prueba a los usuarios y a todo el personal adscrito a este Servicio. Dicho
personal, desarrollando y llevando a la práctica nuevos modelos de distracción y convivencia, creando procesos de ambientación, participación y aprendizaje, apostando por la creatividad, llevó a cabo la misión de una comunicación interna
esencial para la mejor marcha dentro del prolongado aislamiento.
Al no facilitarse a este sector los medios pertinentes para el control y seguimiento de una alarma en ascenso, los recursos
naturales pusieron la nota fundamental e incomparable del calor humano mostrado por los profesionales. La ausencia de
acreditadas directrices procedentes de los organismos pertinentes en el momento oportuno ante situaciones gravísimas,
puso en evidencia la nota del indispensable equilibrio entre la salud y las consecuencias sociales, situación que no se resolvía solo con la estricta profesionalidad. El equipo humano de personas comprometidas con su misión, proporcionó la
incomparable nota del humanitarismo que utiliza su dedicación amoldándose a las circunstancias y su inventiva como
válvula de escape indispensable para dar salida a los conflictos generados por períodos tan negativos.
Hago hincapié en la excepcional dedicación, empeño, entrega de todas las personas involucradas en las soluciones a dar las
respuestas más favorables durante días, semanas y meses, que supusieran un alivio a una situación muy difícil, en la que el
dramatismo era el punto central de las sucesivas etapas.
Y hemos llegado al presente, con un bagaje de nueva confianza en la respuesta dada por todos cuantos participaron en la
trascendental empresa sobrevenida. Felicitaciones y gracias a todos.
Pese a todo ello se abordó de lleno el futuro traslado de las Llars dos y tres, a locales más adecuados para la convivencia.
Lo que en principio fue una obligación, por la circunstancia de que en la Llar 1 no se prorrogaría el contrato de alquiler que
permitía usar la vivienda, se fue transformando en la idea de una mejora para que los usuarios de dicha Llar y los de la Llar
2 cambiasen a un local de acuerdo con su status y vida diaria.
Se ha conseguido dicho local y el resto ya pertenece a los hechos del año 21.
La pandemia lo ha inundado todo, esperemos se vaya alejando, pero nos ha dejado la certeza de que el movimiento puramente humano es todo un baluarte, una fortaleza, en la deseada protección del discapacitado.
Mis mayores deseos para todos de continuar en esta magnífica labor.

Carmen Ruiz
Presidenta
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QUI SOM?

Qui som
Aspanias es va fundar l’any 1962 gràcies a l’empenta d’un grup de famílies organitzades, independents, apolítiques i aconfessionals. Ens declarem totalment solidàries amb la diversitat funcional i, especialment, amb la
discapacitat intel·lectual. Portem 56 anys treballant per la dignitat de les persones que tenen altres capacitats.

La nostra missió
Treballem per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, que presenten trastorns de desenvolupament o que es troben en risc de patir-los, amb independència de quina sigui la causa
d’aquests trastorns; i dels seus familiars a Catalunya, facilitant una atenció integral personalitzada, afavorint la
seva inclusió i participació social, actuant com una entitat socialment responsable.

Els nostres valors
Els sis valors que cacteritzen i marquen l’estil de la nostra entitat són la transparència, la qualitat, la implicació,
el respecte, la creativitat i l’optimisme.

La Junta Directiva
Carmen Ruiz: Presidenta
Isabel Montávez: Vicepresidenta
Mercè Sánchez: Secretària
Francesc Martí. Tresorer
Joan Manel Moscat: Vocal
Dani Mateos: Vocal
Bàrbara Farràs: Vocal
Cristina Javier: Vocal
Inmaculada Caballero: Vocal
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QUE FEM?

CDIAP
SAT

Assistència
jurídica

Lleure i
voluntariat

Servei
d’orientació
Llars residències

Servei d’orientació
Punt d’informació gratuït sobre l’ambit de la discapacitat dirigit a qualsevol persona que sol·liciti informació i
orientació sobre el tema

Assistència jurídica
Servei de consulta jurídica general que oferim a les persones sócies d’Aspanies i també a les persones que, tot
i no formar part d’Aspanias, sol·licitin assessorament.

SAT
Servei d’atenció terapèutica amb un equipmultidisciplinari. Destinat a infants, joves i adults amb o sense
discapacitat intel·lectual, que presten dificultats en el seu desenvolupament físic, psiquic, sensorial i/o emocional.

CDIAP
Forma par de la xarxa del departament de Treball, Afers Socials i Famílies (0-6 anys) amb disfuncions, trastorns
i/o disharmonies en el seu desenvolupament en situació de pertir-les.

Lleure i voluntariat
És un espai per gaudir de les aficions i les relacions socials. Un moment de creixement i d’enriquiment personal que millora de forma significativa la qualitat de vida de les persones.

Llars - residències
És un servei d’habitatge permament, concertat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famíles.
Adreçat a persones amb diversitat funcional que necessiten un habitatge substitutori.
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ATENCIÓ PRECOÇ CDIAP

Com a CDIAP som un servei públic especialitzat d’atenció precoç que neix l’any 1978. Formem part de la Xarxa
de Serveis Públics Concertats de l’Institut Català d’Assistència i Serveis socials del Departament de Treball,
Afers Socials Benestar i Famílies. I el sector de població al que donem cobertura correspon als famílies-infants
de 0 a 6 anys dels barris Dreta de l’Eixample, Sagrada Família i Camp de l’Arpa del Clot.
Durant aquest any hem aconseguit per tercer cop certificar el nostre Cdiap amb el segell de qualitat de la
norma ISO 9001:2015. Això implica un nivell de professionalitat i de fer les coses amb uns estàndards de qualitat elevats.

Les funcions
Realitzem les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç, es a dir, portem a terme tot un conjunt d’intervencions preventives i assistencials adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, la seva família i el seu entorn.
L’àrea de cobertura del nostre CDIAP correspon als barris de la dreta de l’Eixample, Sagrada Família i Camp
de l’Arpa del Clot.

L’objectiu es donar resposta integral a les necessitats transitòries o permanents que presenten els infants
amb trastorns en el desenvolupament o que corren el risc de partir-ne. En aquest sentit es poden adreçar al
nostre servei totes aquelles famílies interessades o preocupades per algun aspecte relacionat amb el desenvolupament dels seus fills.
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Equip
Som un equip interdisciplinari de professionals especialitzats en pediatria, atenció precoç i desenvolupament
infantil, des de la concepció fins els sis anys. Aquesta és la nostra organització:
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Dades

Aquestes dades no reflecteixen l´increment de la pressió assistencial que he viscut des del setembre amb
l´arribada de la nova normalitat i augment de treball gradual a l´activitat directe, on en el darrer trimestre
2020 vam notar un augment considerable de noves demandes que han generat una llista d´espera , havent
de donar baixes abans dels 6 anys i espaiant la freqüència assistencial per poder donar entrada a les noves
demandes de casos greus i complexes.
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Procediments d’actuació
Per tal d’aconseguir el nostre objectiu estructurem la tasca a través dels processos de qualitat propis del
manual d´estàndars dels serveis d´atenció precoç que formen part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública, integrada en el Sistema Públic de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.
Aquest processos són : prevenció i detecció, d´entrada , estada , sortida . Els processos engloben procediments, on es reflecteixen el conjunt de les diverses accions i activitats per dur a terme les tasques pròpies de
l’ atenció precoç.

Pr. Prevenció i detecció precoç
La finalitat és evitar i anticipar l’establiment de trastorns en el desenvolupament infantil, així com detectar el
més aviat possible situacions de risc i de trastorn efectiu.
Disposem d´un Programa de detecció i prevenció de dificultats en el desenvolupament que recull totes les
activitats de detecció i prevenció programades anualment que es realitzen des del CDIAP ASPANIAS cap a la
seva població territorial.
Aquest 2020 any s´han realitzat la majoria d´activitats de prevenció a nivell telemàtic, molt enfocades a minvar en mesura del possible les repercussions del confinament en infants amb trastorns del desenvolupament
o risc de patir-los i de com acompanyar a les famílies durant el procés.

Participació i coordinació en xarxa
-Participació a la taula de treball PAPI
-Participació en la Xarxa 0-3 de Sant Martí
-Participació dels membres de l´equip en els Grups de treball de l’ACAP .
-Participació XARXA CDIAPs de BARCELONA.
- Participació Taula Salut Mental Dreta de l ´Eixample.

Pr. Acollida i valoració de la demanda
En aquesta primera trobada es recull i elabora el motiu de consulta, es presenta a la família el Cdiap (informant sobre el seu funcionament i els aspectes administratius) i finalment es valora la idoneïtat i tipus de
procés d’avaluació a seguir.
Fins el març van ser presencials, en época de confinament 100% telemàtiques amb la dificultat que suposava
conèixer la família i l´infant per perimer cop a nivell virtual , i poc a poc en etapa de nova normalitat tornada a
la presencialitat en les acollides amb tots el EPIs i mesures preventives del nostre pla de contingència, indicacions del nostre departament de Treball, Afers Socias i Família i del Departament de Salut.

Procedència de la derivació al CDIAP de les noves acollides (N=191)
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Avaluació i diagnòstic
L’ objectiu del procés d’avaluació i diagnòstic és valorar el nivell de desenvolupament de l’nfant, precisant i
estimant les seves capacitats i les seves dificultats, així com el context familiar i social en els que es donen. A
partir d’ aquesta valoració es decidirà si l’infant requereix tractament especialitzat i en cas afirmatiu es realitzarà un pla terapèutic.
En termes generals, en el nostre Cdiap organitzem el procés d’avaluació i diagnòstic mitjançant els següents
procediments:
-Avaluació des de l’ especialitat més afí a les dificultats que presenta l’infant (psicologia, logopèdia o fisioteràpia, neuropediatria, treball social )
-Reunió interdisciplinària, on es comparteix amb l’equip les dades i els resultats de les avaluacions i es decideix conjuntament el diagnòstic i el tipus d’ atenció terapèutica indicada.
-Elaboració del Pla Terapèutic
-Devolució diagnòstica
Igual que amb el procés d´acollida , les avaluacions diagnòstiques s´han realitzat presencialment fins març,
i amb l´arribada de la pandèmia, s’han fet de la millora manera possible a nivell virtual, prioritzant conèixer
aquest infants i famílies en la tornada a la nova realitat.

Diagnostica principal de les noves acollides (N=191)

Diagnòstic principal dels totals atesos (N=602)
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Pr. Baixa
Del servei dels infants i les seves famílies que han finalitzat el procés d’atenció en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç ASPANIAS.

Nombre baixes 31 desembre 2021 (N=191)
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LLARS-RESIDÈNCIA
La atenció a les llar-residència durant el 2020 es van veure molt afectades durant la pandèmia per la COVID-19. Tot l’equip d’atenció directa, auxiliars tècnics educatius, psicòloga, treballadora social, directora tècnica
i l’equip de gestió, administrativa, gerent, van fer un gran esforç per adaptar el suports als usuaris en funció
del moment i les necessitats que eren canviats dia rere dia.

Qui som
Les llars-residència d’Aspanias estan ubicades a la ciutat de Barcelona, disposem de 23 places, però varem
patir baixes durant aquest any, dos persones per defunció i una altre per canvi de recurs.
La ubicació és la següent,
LLAR I: G.V. Corts Catalanes, 727, 3-4
LLAR II: Pg. Sant Joan, 35-37, pral.2
LLAR III: G.V. Corts Catalanes, 554, pral.
Són equipaments de caràcter temporal o permanent adreçats a persones amb una discapacitat intel·lectual
igual o superior al 33% amb diferents necessitats de suport i que precisen d’un servei substitutori a la seva llar.
L’objectiu principal és oferir un servei d’atenció global orientat al manteniment i la millora de la seva autonomia, sempre des de l’escolta activa de les seves preferències i desitjos i del reconeixement al dret a la autodeterminació.

Com ho fem?
Com s’ha anat comentant, la metodologia utilitzada és el model centrat en la persona (ACP), el que vol dir
que incidim en una atenció de qualitat, integral i humanista, que puguin participar en la seva pròpia història,
respectant els seus interessos i costums.
Per això és de vital importància disposar de la història de vida de les persones que viuen al nostre recurs.

Reptes de futur
Viure aquesta experiència ens ha portat a voler millorar les infraestructures que actualment tenim a les llars, i
per això, tots els esforços estan encaminats a l’adquisició d’un habitatge amb mes amplitud, que pugui unificar dues de les nostres llars mes petites, que afavoreixi la seva intimitat i millori la qualitat de vida.
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Activitats durant la pandèmia
Activitats ocupacionals i d’oci
Degut al confinament els usuaris van romandre a les llars 24h, set dies a la setmana, la qual cosa va comportar
un sobreesforç per reinventar les activitats d’oci dintre de la llar: com tallers de cuina, taller de roses per Sant
Jordi, obres teatrals, festes de disfresses, concursos, entre d’altres.
També es van potenciar i facilitar les relacions familiars a traves de dispositius mòbils, tablets, pc´s, ... que van
ajudar a mantenir el contacte i donar estabilitat i seguretat emocional als usuaris.
Els professionals d’atenció directa van donar suport i acompanyar les 24h i van tenir que fer front a trastorns
emocionals i de vegades conductuals que presentaven en el dia a dia, derivats de l’estrès provocat per el confinament.

Sortides terapèutiques

En el moment que es va permetre les sortides terapèutiques, es va establir un horari per realitzar-les amb
aquelles persones que ho necessitaven per el seu estat d’angoixa i que volien.

Sessions psicologia

Es van realitzar sessions periòdiques amb la psicòloga de les llars per tractar els símptomes derivats del tancament continuat a les llars, com angoixa, tristor, el perquè de les mesures de protecció, etc. A mes, es va
treballar el dol per la pèrdua de dos companys de la llar.

Seguiment mèdic

Hem tingut un seguiment constant per part dels serveis mèdics de cada territori (CAP´s), comunicació propera, professional i molt empàtica, que ajudava a resoldre dubtes, urgències.

Activitats domèstiques

Participen de l’organització pròpia de la llar, i de les tasques quotidianes en la mesura de les seves possibilitats
i amb els suports adequats. Hem aprés la importància de la higiene tant del propi cos com de la llar. S’han
intensificat protocols de neteja externs.

Hort Urbà

Durant tot l’any 2020, el projecte educatiu de l’hort urbà cedit per l’Ajuntament de Barcelona, situat al C/
Cristobal de Moura/C/ Selva de Mar, no s’ha pogut portar a terme, donat que com persones vulnerables, calia
evitar el contacte fora dels convivents de cada llar i amb les persones que habitualment assisteixen, com els
veïns del barri i voluntaris.

Servei de teràpia assistida amb gossos

El projecte va quedar interromput al mes de febrer 2020, donat que les llars no disposen d’espai per rebre
persones externes al nucli de convivència. Els tècnics del servei de teràpia de gossos van facilitar trobades per
ZOOM, on podien visualitzar als gossos i interaccionar virtualment. Aquest fet a mes de ser una activitat agradable, de relació i d’entreteniment, també va ajudar a treballar el dol.
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Distribució per sexe

Distribució per grau de dependència

El grau de dependència ens ve a indicar l’ajuda per part de terceres persones que precisen les persones residents per realitzar les activitats de la vida diària com: higiene, alimentació, vestit, desplaçaments per interiors
i exteriors, tasques domèstiques, etc,
Del total de persones que viuen a les llars, 17 tenen grau II i III, el que representa una major necessitat de suport personal, comportant una ampliació extra de personal d’atenció directa.
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Distribució per grau de discapacitat

Distribució per edat
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SERVEIS A LES FAMÍLIES

Es un servei especialitzat que s’adreça a totes aquelles persones amb discapacitat i famílies que precisin informació específica. Orientem i informem sobre els diversos ámbits al voltant de la discapacitat intel·lectual i
la diversitat funcional.

Els nostres objectius amb
les famílies

son diagnosticar, valorar i gestionar de manera conjunta

amb les persones objecte d’atenció, famílies, organitzacions i comunitats les seves necessitats socials
i circumstàncies en relació amb el context social d’intervenció. La demanda d’informació referent a la
sol·licitud de places de llar-residència i sobre tramitació de tuteles continua sent la més nombrosa. Oferir
assessorament jurídic gratuït a les famílies sòcies a través del nostre gavinet d’advocats. Els temes de
consulta han estat relacionants amb els testaments, modificació de capacitat, co-pagament i prestacions,
bàsicament.

Qui pot adreçar-se al servei?

Persones amb discapacitat

Familiars

Socis de l’entitat
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ATENCIÓ TERAPÈUTICA SAT

L’any 2020 ha estat un any difícil per a totes la societat, degut a la pandèmia mundial per Covid-19. Com la
resta de serveis i entitats, Aspanias també s’ha vist afectada de diferents maneres. En relació al SAT, amb les
mesures obligatòries de confinament entre el 13 de març i el 20 de juny, ens vam veure obligat s a tancar el
centre i aturar totes les teràpies presencials, deixant en stand-by a més de 100 usuaris i usuàries que estaven
d’alta en aquell moment.

Gran crisi
Davant d’aquesta gran crisi per una banda estava compromesa la salut dels infants i per una altra, la viabilitat
econòmica del servei. Ràpidament, l’equip professional vam llençar-nos a la modalitat online per poder mantenir part dels tractaments a distància.

Activitat
En relació a l’activitat, van veure reduïda l’atenció terapèutica en un 90%, ja que una minoria de famílies van
acceptar la Teràpia online. Ens va ocupar i preocupar la impossibilitat de mantenir els tractaments de sala
(Teràpia ocupacional i Psicomotricitat) o que es reduís la qualitat de les altres disciplines (Psicologia, Musicoteràpia i Logopèdia). Al mateix temps vam aprendre que alguns infants responien molt bé a la creativitat dels
professionals online, que la majoria d’entrevistes familiars es podien realitzar per aquesta via i que totes les
reunions i coordinacions resultaven ser més efectives en el format virtual.
A partir de finals de juliol, i de manera progressiva, vam reobrir el local de Cartagena amb totes les mesures
de seguretat necessàries per prevenir el risc de contagis per la Covid19: mesures de protecció higièniques
(mascaretes homologades, pantalles, gel hidroalcohòlic, neteja exhaustiva d’espais, etc.) i mesures de distanciament (aforament i augment regulat de les sessions presencials).

Tractaments terapèutics
Mantenint totes les mesures de seguretat, tant per part de les professionals com de les famílies, a finals d’any,
podem congratular-nos d’haver recuperat al 100% l’activitat que teníem al mes de març, amb total de 140
usuaris actius; 38 dels quals són usuaris nous. Durant el mateix període, 24 famílies es van dona de baixa, la
majoria per alta del seu tractament privat o becat; no per causes relacionades amb el Covid19. El 75% dels
usuaris del SAT són atesos al local de Cartagena i el 25% al local de Caramelles.

Finançament tractaments terapèutics
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Tipologies dels tractaments

Projectes 2020
Programa de Beques, cofinançat per la Fundació Maria Teresa Rodó (10 places) i la Fundació La Caixa
(26 places a data 31/12/20).

Grup d’habilitats socials per a adolescentes, confinançat per l’Ajuntament de Barcelona. 8
adolescents (6 nois i 2 noies)

Grup d’habilitats parentals – Escola de Pares i Mares, cofinançat per Aspanias i Ajuntament de Barcelona. 14 beneficiaris (8 mares i 6 pares).

Psicoteràpia Familiar Interdisciplinar, confinançat per l’Ajuntament de Barcelona.

10 benefi-

ciaris: 7 nens i 3 nenes en situación de vulnerabilitat social.

Monogràfics online per a famílies, finançades per Aspanias i per la Fundació La Caixa. Total 140
pares i mares. Temes tractats: “Contes vivenciats”, “Dificultats per dormir en la infància”, “Com escollir jocs i
joguines infantils”

Grup mensual de suport familiar Aspanias, cofinançat per la Fundació La Caixa. 10 mares i
pares amb infants amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament.

19

Beneficiaris SAT 2020

Evolució dels beneficiaris
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ELS COMPTES CLARS
L’any 2020, ha estat un any molt complicat per la pandèmia.
Un any, on la gestió s’ha vist dificultada a l’hora de mantenir els objectius de l’entitat. Hem hagut d’apartar-nos, transformar-nos i donar resposta a totes les situacions que se’ns presentaven.
Malgrat la situació de excepcionalitat, hem treballat per a continuar el nostre projecte de reunificació de llars-residències i revertir d’aquesta manera la situació
econòmica d’ASPANIAS.
Tot l’equip ha posat en marxa la seva capacitat d’adaptació, oferint la màxima
capacitat per continuar oferint la mateixa qualitat professional que les famílies i
usuaris estan acostumats.
Tot i haver estat l’any més complicat, un any dolorós per tothom. Els esforços han
tingut els seus resultats. A nivell financer ASPANIAS, tanca l’any 2020 amb en
positiu amb una xifra de (10.303,82€). Aquest resultat constata que les noves
línies d’intervenció i naixement de projectes carregats d’il·lusió per transformar les
nostres llars-residències són el camí de transformació i viabilitat que l’entitat necessita. , volent augmentar el nombre de persones ateses, mantenint la qualitat
de vida i oferint un projecte individual per als nostres usuaris.
Mantenint l’equilibri d’una entitat social de les nostres característiques, la major
despesa es destina a personal amb una partida de 1.192.459,58€, el que suposa
un 75,17% del total de les despeses realitzades, semblant a la de l’any passat.
En relació als nostres fons, el 89,95% d’aquets provenen de finançament públic, majoritàriament de la Generalitat de Catalunya. Un 2,42% dels ingressos
anuals han estat de subvencions d’entitats públiques com la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona. D’altra banda, un 6,39% del fons obtinguts durant l’any
2020, provenen d’activitats pròpies procedents del servei del SAT realitzant
tractaments terapèutics, donacions particulars i quotes de socis. També hem obtingut un 1,24% del total dels ingressos procedents de subvencions privades que
s’han transformat en beques de tractaments terapèutic destinades a famílies amb
escassos recursos.
Us animem a consultar la informació més detallada dels comptes anuals d’Aspanias 2020 al informe d’auditoria externa realitzat per la consultora Activa S.L. i
penjat a la nostra pàgina web www.aspanias.org
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Compte de resultats

22

AGRAÏMENTS
Agraïm a les següents empreses i entitats la seva confiança i el seu gest solidari amb nosaltres per haver col·laborat tant desinteressadament. Tot el que fem no seria possible sense
l’ajut de tots i totes:

Agraïr també el gran recolzament i el caliu que un any més hem rebut de les noestres famílies, usuaris, usuàries i de totes les persones sòcies. Des del seu compromís, són els que
aporten valor i solidaritat a la nostra tasca. Inevitablement, tot aquest treball no hagés estat
possible tampoc sense la implicació de l’equip humà que tenim darrera de l’entitat i de tot
el grup de voluntariat que ens referma any rera any.
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