MEMÒRIA2015
Més de 50 anys amb tu!

Amb les persones amb discapacitat
intel.lectual i del desenvolupament
i les seves famílies.
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Carta de la
Presidenta
Reflexionant sobre què ens ha aportat aquest ja passat
2015, remarcar que ha estat un any difícil, de lluites,
desesperança i de canvis substantius per l’associació i
per a gran part de les famílies.
La concertació de les nostres llars residències durant
aquest any ha comportat un canvi a tots els nivells.
Si bé a partir d’ara ja no dependrem de l’atorgament
d’una subvenció anual per al manteniment de les llars
residències, aquesta concertació ha suposat la introducció del co-pagament del servei per a les famílies.
Un co-pagament que manifestem totalment abusiu i
amb un clar objectiu recaptatori per part de la Generalitat de Catalunya, sense vetllar per la dignitat del
nostre col·lectiu, i sense tenir en compte les seves necessitats, ni mèdiques, ni de farmàcia, de transport,
ni d’acompanyaments, ni de despeses extres que faciliten la seva inclusió en l’oferta d’activitats i serveis
de la nostra ciutat. Per altra banda, la facturació anual
d’aquest concert serà significativament menor que la
que es venia tenint fins ara.
Per això portem un any de mobilitzacions, reunions i
treball amb la resta d’entitats del sector i amb la nostra
federació, el Dincat, perquè es derogui l’ordre que ho
està regulant. No hem de perdre la nostra força i ara

més que mai hem de sortir al carrer per a defensar els
nostres drets.
Així, en un context en el que les necessitats dels nostres usuaris van creixent a mida que es fan grans, i en
el que els nostres infants podrien tenir un suport més
extensiu i qualitatiu, amb teràpies innovadores, noves
metodologies de treball, i activitats fetes a mida en
funció dels seus trastorns, cada cop ens és més difícil
aconseguir fons per a portar a terme tots els nostres
projectes.
Però també aquest 2015 ens ha portat bones coneixences. La família Aspanias està creixent qualitativament.
Tenim un nou grup de famílies joves que s’estan reunint tots els mesos per a treballar i debatre aquells
temes relacionats amb l’infància amb trastorns dels
desenvolupament. S’han creat diverses comissions i us
animem a associar-vos i a venir i formar part d’elles.
Necessitem de la força de tots i totes vosaltres per a
construir un mon inclusiu més just.
Esperem veure’t aviat.
Carmen Ruiz
Presidenta
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Qui som

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.

Missió

Junta directiva

La nostra missió és millorar la qualitat
de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual o amb trastorns de desenvolupament i dels seus familiars a Catalunya, així com facilitar una atenció integral
personalitzada, afavorint la seva inclusió i
participació social.

Carmen Ruiz
Presidenta

Isabel Montávez Valenzuela
Vocal

Núria Francés Bayo
Vicepresidenta

Joan Manel Moscat Martínez
Vocal

Mercè Sánchez Campoy
Secretària

Daniel Mateos Taylor
Vocal

Oriol Jordi Casals Bernat
Tresorer

José Agustí
Vocal

Visió
La nostra visió és ser una entitat de referència en el nostre àmbit de treball, centrada en la persona, donant suport a la
família, cohesionada i coherent amb la nostra missió. Amb responsabilitat social, de
qualitat, inclusiva, participativa, oberta als
canvis i oferint serveis segons necessitats.

Bàrbara Farràs
Vocal
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Què
fem

Atenció precoç CDIAP
El CDIAP es va crear l’any 1978 i forma part de la xarxa pública del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya. L’atenció precoç es dirigeix als infants, de 0 a 6 anys,
que presenten disfuncions, trastorns i/o disharmonies en el seu
desenvolupament o que es troben en situació de risc de patir-les, i
a les seves famílies.

Atenció Terapèutica SAT
És un servei d’atenció terapèutica i multidisciplinar destinat a infants, adolescents i adults, amb o sense discapacitat intel·lectual,
que presenten dificultats en el seu desenvolupament físic, psíquic,
sensorial i/o emocional.

Àrea de lleure
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 permanent, concertat amb el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, des de novembre de 2015. Està
adreçat persones amb diversitat funcional que necessiten un habitatge substitutori de la seva llar habitual. Actualment tenim tres
llars on viuen 23 adults amb discapacitat intel·lectual en un entorn
familiar.

Serveis a les famílies
És un punt d’informació gratuït sobre l’àmbit de la discapacitat.
Un servei de la xarxa de Serveis Socials d’atenció especialitzada, dirigit a tots aquells familiars, professionals i persones afectades que
sol·licitin informació i orientació sobre qualsevol aspecte relacionat
amb l’àmbit de les persones amb discapacitat.
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Atenció precoç CDIAP

Donem cobertura als barris de la Dreta de l’Eixample,
Sagrada Família i Fort Pienc de Barcelona.

Total infants atesos al 2015

L’any 2015 ha continuat el creixement progressiu que
l’activitat asssistencial del CDIAP ha mostrat en els
últims anys. S’ha atès a un total de 585 infants, que
suposa un 8’97% d’atenció a la població diana corresponent de la nostra zona de referència.
Les edats d’inici dels tractaments al CDIAP Aspanias
són molt variables. Si bé és cert que des de les unitats hospitalàries i ABS ens deriven nadons acabats
de néixer, entren en acollida i circuit de families amb
infants majoritàriament a partir dels 3 anys. Aquests
usuaris arriben derivats des de les escoles per retard
en el llenguatge i/o problemes d´atenció, relació
i comunicació, i són atesos en diferents modalitats
d’atenció.
Durant el 2015 incorporem en la nostre pràctica el
Model Centrat en la Família, amb el suport del DINCAT i Plena Inclusión (FEAPS).

585
Percentatge nens i nenes

30
nenes

70
nens
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Motiu de consulta
6 Aspectes de criança
3 Risc social
11 Risc biològic
2 Alimentació
33 Desenvolupament emocional
107 Llenguatge/parla
10 Retard desenvolupament
26 Atenció/conducta
11 Comunicació/relació
2 Desenvolupament cognitiu
2 Desenvolupament sensorial
38 Desenvolupament motriu
5 Son
5 Altres

PROJECTES INTERNS ESPECÍFICS
L’equip del CDIAP Aspanias ha desenvolupat una sèrie de projectes tècnics específics d’intervenció amb la finalitat de donar una resposta més acurada i efectiva a diferents tipus de problemàtiques i trastorns.

Teràpia Aquàtica
És una activitat de fisioteràpia
adreçada als infants amb afectacions psicomotrius. L’aigua possibilita tant un treball a nivell de
control i equilibri del cos com l’establiment i enfortiment del vincle
amb l’infant.
Comptem amb dos equipaments:
les instal·lacions d’atenció precoç
de la ONCE i la instal·lació municipal Vintró.

Intervenció assistida amb
animals, amb la col·laboració del centre CTAC.
La participació de la IAA és innovadora dins els serveis d’atenció precoç. El projecte, que s’integra dins
del pla d’actuació anual del CDIAP,
és molt beneficiós i satisfactori
per a alguns dels nostres usuaris,
especialment per als infants amb
autisme, afectacions psicomotrius,
trastorns del to, alteracions musculesquelètiques i trastorns emocionals.

Fisioteràpia respiratòria

Comunicació i joc

Es una tècnica de fisioteràpia que
té per objectiu eliminar la mucositat existent a l’arbre bronquial.

Acció destinada als infants amb
afectació principal en les àrees de
comunicació i relació social.

L’activitat està dirigida especialment als infants que pateixen bronquitis de repetició i pretén millorar
la quantitat d’aire inhalat i la musculatura respiratòria.

El treball es realitza en petits grups,
coordinats per professionals de logopèdia i psicologia, mitjançant la
creació de dinàmiques d’activitat
lúdica.

Psicomotricitat
La psicomotricitat desenvolupa i
restableix les capacitats pròpies de
cada individu, estimulant el desenvolupament de les seves potencialitats globals (motores, afectives,
relacionals comunicatives i intel·lectuals) a través de l’abordatge
corporal, traduït en moviments
posturals, gestos i accions motrius,
que cobren sentit en inscriure en
una relació tònic emocional, amb el
psicomotricista, atent, que acompanya i escolta.
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Atenció Terapèutica
SAT

El SAT és un servei privat d’Aspanias creat al 1997,
dirigit a la detecció i l’abordatge de disfuncions, patologies i dificultats d’adaptació des de la infància fins
l’edat adulta, així com a l’assessorament i orientació
als pares, l’escola i la resta de dispositius de l’entorn
familiar.
Des del 2013 està ubicat a la Plaça Caramelles i aten
a tota la població de Barcelona. Les famílies poden
accedir-hi de manera privada o a través del nostre
Programa de Beques.
Durant l’any 2015 hem atès un total de 46 usuaris des
de les diferents disciplines que oferim. D’aquests, 30
han accedit de manera privada i 16 s’han beneficiat
de places becades.

46 Usuaris
Fundació
4 Beca
Maria Teresa Rodó
Ramon
7 Beca
Molinas Foundation
Herències
4 Beca
Intestades Generalitat

1 Beca Caixabank
30 Privat

Durant el 2015, s’ha ampliat la oferta terapèutica,
amb l’objectiu d’oferir als usuaris tractaments el
més adaptats possibles a la seva demanda.
Actualment, el SAT ofereix tots els seus tractaments tant per a infants com per a adults:

+

_Psicologia
_Logopèdia
_Psicomotricitat
relacional

_Fisioteràpia
_Musicoteràpia
_Treball social

A nivell extern, s’han realitzat entrevistes informatives i de difusió als serveis potencials detectors, derivants i especials interessats en el servei que oferim.
En aquesta ocasió s’ha prioritzat la difusió dins del
districte de Ciutat Vella, entenent que, malgrat que el
nostre servei pot atendre a persones de tota la ciutat
de Barcelona, la proximitat territorial afavoreix la vinculació al tractament i la continuïtat del mateix.
Durant el 2015 hem començat a participar en les xarxes d’entitats i serveis del barri del Raval, de cara a
promocionar i col·laborar amb els projectes comunitaris que enriqueixen la qualitat de vida del barri en
els àmbits d’infància i salut mental (Comissió de Salut
Comunitària de la Fundació Tot Raval , Subcomissió
de Salut Mental i Xarxa de famílies i infància del Raval)

Edat

11%
5
2-5 anys

59%

15%

15%

27

7

7

6-9 anys

10-18 anys

+18 anys

Àrea de Lleure i
voluntariat
El lleure té una gran repercussió en la vida de qualsevol persona, ja que en ell es troba un espai fora
de les obligacions, és escollit lliurament i permet experimentar vivències i experiències que promouen la
creativitat i el desenvolupament personal.
Des d’ASPANIAS oferim l’atenció i suport necessaris,
perquè les persones amb discapacitat intel·lectual
puguin gaudir plenament de l’oferta de lleure convencional de forma plena i satisfactòria.
S’ofereix diversos serveis de lleure, tot responent a
les necessitats i demandes que es detecten i es reben,
per tal de millorar la qualitat de vida de totes aquelles
persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten.
Durant el 2015, s’ha millorat la qualitat dels diferents
programes d’oci, valorant individualment els tipus de
suport que necessita cada participant per donar un
suport adequat a les seves necessitats, que va des de
suport limitat, extens a generalitzat, és per això que
hem augmentat la ràtio d’educadors per participant.
Un canvi significatiu ha estat implementar una meto-

dologia de treball que potencií l’autodeterminació, el
donar espai per a decidir que volen fer i quins son els
seus desitjos, respectant interessos i motivacions per
a poder gaudir plenament del seu temps d’oci.

VOLUNTARIAT
El 2015 hem organitzat la I Trobada de voluntariat
amb 14 participants. També s’ha creat una app de
voluntariat com a nou canal de comunicació entre els
voluntaris i l’associació.
La publicació del vídeo viral “I a tu què t’agrada fer?”
ha estat una eina molt eficaç per donar a conèixer
l’entitat i rebre noves persones voluntàries per a les
activitats d’oci de les Llars. Actualment, dels 48 voluntaris amb pacte vigent, 20 col·laboren activament
en el suport de les activitats d’oci, tant entre setmana
com durant el cap de setmana, i 10 voluntaris participen en el programa de vacances.

Programa Vacances
Com a novetat, cada torn s’ha dividit en diferents grups segons el nivell de participació i interessos, amb
l’objectiu que tots puguin gaudir
de les seves vacances de la forma
més autònoma possible, proporcionant-los un suport adequat a les seves necessitats.

Projecte Hort Urbà

Durant el 2015 hem donat més
protagonisme als participants del
programa, residents de les llars i
voluntaris/es, creant la comissió
d’hort. La comissió es reuneix cada
dos mesos per organitzar la programació de les activitats que es realitzen a l’hort urbà. Això ha convertit
aquest espai d’horticultura en un
Les vacances del 2015 han tingut lloc de trobada per a activitats de
un total de 83 participamts distri- lleure, activitats festives, en definitibuïts de la següent manera:
va, un espai comunitari on compartir experiències de grup.
_Setmana Santa: 32 participants.
A més, des del mes de setembre,
_Estiu: 36 participants.
l’Escola Miró ha començat a partici_Nadal: 15 participants
par en aquest projecte com a programa educatiu dins la matèria de
Medi.

Programa Espai Joves
El nou espai, adreçat a joves amb
diversitat funcional d’entre 12 i
30 anys, ofereix un ampli ventall d’activitats els caps de setmana
potenciant l’autodeterminació i la
normalització per aconseguir l’autorealització dels joves que hi participen. De moment el grup està integrat per quatre persones.

Diverbici
S’ha realitzat un projecte pilot amb
Biciclot de l’octubre al desembre
del 2015 per tal de formalitzar una
metodologia per a oferir l’activitat
d’aprendre a anar en bicicleta als
infants amb diversitat funcional.
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Llars-residències

A les nostres Llars-Residències hi viuen 23 persones
distribuïdes de la següent forma:
- Llar I: 6 persones
- Llar II: 7 persones
- Llar III: 10 persones

QUÈ FEM
Aquests equipaments estan pensats com un nucli de
convivència, per a persones adultes amb discapacitat
intel·lectual, on poden desenvolupar les seves capacitats i potenciar la seva autonomia en les activitats
de la vida diària, des del treball d’atenció centrat en
la persona, el qual estimula les seves capacitats d’autodeterminació, mirant, de forma individual, les seves
necessitats i interessos.

ACTIVITATS EXTERNES
Des d’Aspanias seguim la línia de potenciació de la
integració en la comunitat i utilització del recursos
de que disposa, així com el desenvolupament de les
capacitats per escollir les seves pròpies activitats en

funció dels seus desitjos. Aquestes son algunes de les
mes freqüents:

Activitats lúdiques
Es realitza una programació mensual d’activitats culturals i d’oci, que han estat escollides i consensuades
per tots els usuaris de les llars, i que es porten a terme durant els caps de setmana i festius amb l’acompanyament d’educadors i voluntaris.
També participen d’activitats ofertades pels centres
cívics, com ara bijuteria, classes de ball, cuina,... i
d’altres que s’ofereixen en entitats privades com esplai, timbals.
Així mateix, seguim participant en el programa
d’Apropa Cultura, el qual te com a objectiu oferir
una programació socioeducativa, la inclusió social, i
d’aquesta forma, afavorir l’assistència i participació a
la programació dels principals equipaments culturals
de Barcelona.

Distribució de persones usuàries de
les llars per edat

Distribució de persones usuàries de
les llars per sexe

11
6
3

3

36-45 46-55 56-65

+65

14 Homes

58%

Distribució de persones per grau de
discapacitat

9

3

9

10 Dones

42%

2

33-49 50-64 65-74
Grau en % discapacitat

+75
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Serveis a les famílies

SERVEI D’ATENCIÓ I
ASSESORAMENT

_Desenvolupar projectes destinats a la millora de la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat

El servei d’atenció i assessorament és un servei especialitzat en discapacitat intel·lectual, que s’adreça
a persones individuals, famílies i/o professionals d’altres serveis, tan públics com privats, atenen consultes
sobre els diversos àmbits de les persones amb discapacitat.

_Potenciar la xarxa de recursos socials i l’associacionisme com a moviment col·lectiu i de pressió.
La demanda d’informació referent a la sol·licitud de
places de llar-residència i com accedir-hi es la mes
nombrosa, així com, l’assessorament jurídic sobre tramitació d’incapacitat, tuteles i pre-tuteles.

Objectius

Total de consultes ateses al 2015:

_Recollir les demandes i orientar, assessorar i tramitar
els recursos i serveis adients per a la millora de les
seves condicions de vida, i afavorir la integració de les
persones amb discapacitat, així com oferir assessorament específic a d’altres professionals.
_Derivar les demandes a d’altres serveis com ara assessoria jurídica, servei psicològic, ets
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SERVEI d’ASSISTÈNCIA
JURÍDICA
És un servei de consulta jurídica que s’ofereix a les famílies la possibilitat de tenir uns professionals experts
en la matèria. Aquest assessorament està conduit pel
Gabinet d’advocats Gay-Vendrell des de l’any 2009.

Objectius
_Assessorament i orientació en diferents tràmits com:
incapacitacions, tuteles, donacions, herències...
Total de consultes ateses al 2015:

8
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Els nostres
socis i sòcies

L’ànima de la nostra associació són els nostres socis i sòcies, que amb la seva empenta i treball constant, moltes vegades invisible, fan que Aspanias vagi
creixent i avançant, dia a dia, any rere any.
La gran característica dels nostres socis és la seva
constància i fidelitat. La majoria són persones anònimes que porten molts anys amb nosaltres. És per
això que aquesta memòria i totes les demés són una
dedicatòria a tots ells i elles en agraïment a la seva
fidelitat.
Aquest any ens han acompanyat un total de 360 socis.
Ara tenim el repte d’ampliar la nostra base social i que
totes aquelles famílies usuàries d’algun dels nostres
serveis vagin agafant el relleu.

Necessitem de l’ajut de les famílies, de la força i el
recolzament de les famílies amb fills o germans amb
trastorns del desenvolupament o amb diversitat funcional per continuar endavant aquest gran projecte
que és Aspanias.

360
socis

GRÀ
CIES
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Amb tu tot
és més fàcil

FES-TE
SOCI !

Omple aquesta bulleta i fes-nos-la
arribar a la recepció d’Aspanias al carrer
Enamorats, 109-115, 08026 de Barcelona.
Ens posarem en contacte amb tu per
oferir-te més informació.
Moltes gràcies!

Sí, vull més informació sobre com fer-me soci/sòcia
El meu nom i cognoms
El meu telèfon
El meu correu electrònic

També ens pots trucar al 93 487 22 77
o enviar-nos un e-mail a aspanias@aspanias.org

Els comptes clars

Conscients de la realitat econòmica que ens rodeja,
aquest 2015 ha continuat amb la mateixa dinàmica
que els últims anys. Hem obtingut menys ingressos,
però encara hem aconseguit mantenir la qualitat dels
nostres serveis gràcies a l’ajut de les donacions i quotes de socis rebudes.
La major part dels nostres ingressos provenen de finançament públic, bàsicament per part de la Generalitat de Catalunya, a través dels contractes per a la
gestió i el manteniment dels dos grans serveis d’Aspanias, les llars-residències i el Cdiap. Amb la supressió
de la subvenció de les llars vers la seva concertació i
la introducció del copagament per part de les famílies
a finals d’any, l’aportació de la Generalitat de Catalunya s’ha reduït; una davallada que serà important de
cara a l’any 2016.
La resta d’ingressos es reparteixen entre quotes de
socis, donacions, ajuts privats i altres subvencions
públiques per a projectes específics, tal i com es pot

observar a les taules de la informació econòmica.
La major part de les despeses generades es destinen
a la contractació dels professionals d’Aspanias, donat
que la part més important dels serveis que s’ofereixen
és l’atenció directa. Això suposa gairebé un 77,5 %
del total de les despeses realitzades.
En quant a l’aplicació de la despesa per serveis, es
mantenen percentatges semblants als de l’any anterior.
Si voleu ampliar la informació econòmica, podeu consultar l’auditoria de comptes al nostre web.
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Comparativa ingressos 2013-2015
2013 2014 2015

1.595.127,54 €

Comptes

Ingressos

Despeses

1.452.518,75 €

51.447,00 €

1.513.864,38 €

Ingressos per serveis

55.728,67 €

Ingressos i despeses d’explotació

46,3% 46,2% 3,9%

3,6%

Llars

656.279,76 €

1.513.864,38 €

658.279,31 €

1.542.067,32 €

CDIAP

SAT

Lleure i
voluntariat

Ingressos per les activitats

63%

clars.

32%

5%

Ingressos per la prestació de serveis socials

928.080,54 €
Subvencions públiques

468.634,20 €
Quotes socis, ajuts privats, donatius i altres ingressos

79.262,23 €

Despeses derivades de les activitats
7%

Despeses de personal

1.034.937,92 €

16%

Despeses per serveis exteriors, tributs
i altres d’explotació

208.844,50 €
77%

Aprovisionaments i resta de despeses
generades per les activitats

92.823,89 €
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Informació econòmica
ACTIU

2013
1.189.004,31

2014
1.372.105,06

1.808.451,74

1.834.594,68

1.856.214,00

35.428,89

279.032,77

285.321,96

-654.876,32

-741.522,39

-831.610,93

1.772.958,00

807.435,59

822.594,64

60.581,29

116.800,49

7.363,67

Deutors varis

250.049,30

319.705,35

405.753,28

Caixa i bancs

654.891,82

370.929,75

409.477,69

2.154.526,72

2.179.540,65

2.132.519,74

2013
1.089.912,87

2014
1.206.441,63

2015
1.237.888,44

Reserves

468.418,87

468.418,87

937.005,02

Resultats d’exercicis anteriors

216.978,82

468.586,15

131.252,61

Resultats de l’exercici

251.607,33

131.252,61

61.345,63

Subvencions i donacions de capital

152.907,85

138.184,00

108.285,18

PASSIU NO CORRENT

678.186,80

601.509,98

521.714,07

Provisions a llarg termini

0,00

0,00

0,00

663.065,41

586.165,75

506.908,81

15.121,39

15.344,23

14.805,26

386.427,05

371.589,04

372.917,23

161.176,01

161.176,01

161.176,01

73.678,55

76.924,53

79.068,26

7.923,86

18.099,37

5.260,28

Acreedors comercials

123.648,63

100.389,13

101.997,68

Ingressos anticipats

20.000,00

15.000,00

25.415,00

2.154.526,72

2.179.540,65

2.132.519,74

ACTIU NO CORRENT
Immovilitzat material
Inversions financieres a llarg termini
- Amortiz. acumulada immobilitzat
ACTIU CORRENT
Clients

TOTAL ACTIU

PASSIU
PATRIMONI NET

Deutes amb entitats de crèdit
Altres deutes a llarg termini
PASSIU CORRENT
Provisions a curt termini
Deutes a c/t amb entitats de crèdit
Altres deutes a curt termini

TOTAL PASSIU

2015
1.309.925,10

COMPTE DE RESULTATS

2013
1.595.127,54

2014
1.542.067,32

838.051,55

847.327,99

928.080,54

21.721,79

20.639,68

19.361,81

553.407,34

572.992,75

468.634,20

48.853,47

40.519,80

31.007,00

11.715,00

19.105,00

10.518,92

9.788,42

6.050,00

0,00

24.323,85

29.723,85

32.898,82

1.251,41

2.579,33

4.988,59

1.343.520,21

1.410.814,71

1.452.518,75

99.791,06

95.851,15

90.453,89

Despeses de personal

954.997,13

988.783,82

1.034.937,92

Altres despeses d’explotació

178.984,77

209.770,15

211.214,50

Dotació per a amortitzacions

77.381,78

86.646,07

90.088,54

Pèrdues per impagaments

0,00

0,00

0,00

Deteriorament per enajenacions

0,00

0,00

0,00

32.365,47

29.763,52

25.823,90

251.607,33

131.252,61

61.345,63

INGRESSOS
Ingressos serveis i prestacions
Quotes socis
Subvencions públiques
Donacions
Subvencions privades
Altres ingressos

7.830,67

Reversió deute

99.687,46

Excés de provisió
Subvencions de capital
Ingressos financers
DESPESES
Aprovisionaments

Despeses financeres
RESULTAT DE L’EXERCICI

2015
1.513.864,38
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Col·laboradors
Tot el que fem no seria possible sense l’ajuda de tots i totes vosaltres.
Agraïm especialment a les següents entitats i empreses la seva col·laboració en fer possible els nostres somnis.

Convenis
amb les següents Universitats i Entitats
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