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Presentació
Viure al segle XXI ha fet que puguem gaudir dels avantatges que 
comporta una societat molt avançada tecnològicament; però, al 
mateix temps, els ritmes de vida accelerats, tant a la feina com en l’oci, 
o la sensació de no tenir temps per a res, han conduït a tenir unes 
relacions socials més impersonals; i, a la vegada, els mitjans de 
comunicació ens inunden amb gran quantitat de males notícies, com 
l’atur, la pobresa o les guerres, fent minvar el nostre estat anímic. 
Tanmateix, encara existeix un grup nombrós de persones com el 
VOLUNTARIAT, que, en la seva definició inclou l’acte de fer una acció 
solidària lliure i no obligatòria, que no espera retribució o recompensa; 
la qual busca donar atenció a necessitats socials per millorar la vida 
col·lectiva.

En els darrers anys, el voluntariat compta amb una organització 
estructurada del tal manera que assolir els objectius plantejats resulta 
més eficaç; sent el principal millorar la realitat dels col·lectius com ara 
el nostre. Per aquest motiu, el dia 5 de desembre es commemora el 
DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT PEL DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I SOCIAL, instituït el 17 de desembre de 1985 per 
l’Assemblea General de Nacions Unides en reconeixement a l’activitat 
solidària i altruista portada a terme per les persones voluntàries.
Justament, a l’apartat A fons d’aquest número 23 de la nostra revista 
ATENDIS al DIA us parlarem del nostre voluntariat a través de 
persones com Jaume Romagosa, Joaquim Badia, Joan Rovira, Maria 
José Fernández i Anaïs Casado, que exerceixen la seva acció 

voluntària des de diferents àmbits, ja sigui al costat de les persones 
ateses, buscant recursos econòmics, participant en la Junta, 
organitzant activitats lúdiques pel col·lectiu i les famílies, entre d’altres.

També a l’Agenda, com sempre, trobareu un munt d’activitats 
corresponents al segon semestre de l’any, destacant, el ja tradicional 
Sopar Solidari que enguany ja serà la 6ª edició; la celebració del dia 
internacional de Persones amb Discapacitat o la nostra gran Panera 
Solidària. A la vegada, les activitats del semestre anterior queden 
reflectides a la Finestra Oberta, on podeu veure l’èxit que va tenir la 
diada de Sant Jordi o la primera edició de l’arrosada popular, que de 
ben segur es repetirà, donada la gran acceptació rebuda.

I finalment, a la galeria d’imatges, com de costum, trobareu una mostra 
de les Activitats fetes en els diferents centres, on es pot observar la 
gran il·lusió que s’obté, sobretot les persones usuàries, però també 
l’equip d’atenció directa i, per descomptat, els VOLUNTARIS que 
organitzem i participen en aquestes activitats.

Desitjant que hagueu pogut gaudir d’unes merescudes vacances, 
reprenem les activitats habituals amb renovada il·lusió.

Elisabeth Gabau
Membre del Patronat d'ATENDIS
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15/09/2022
6è Sopar Solidari  

24/09/2022
Portes obertes 
Festa major Bauma  

03/10/2022
Inici Venta Panera i Loteria

21/11/2022
Exposició Panera Solidària

29/11/2022
Xerrada De la Incapacitació a la
provisió de suports a la capacitat.
Reforma del Codi Civil Català

03/12/2022
Dia Internacional Persones
amb Discapacitat

28/12/2022
Sorteig Panera Solidària

22/10/2022
Jornada - Dia amb Vàlua
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La Maria José és la mare de 
l’Angèlica, qui és persona 
resident al centre Bauma. 
Fa més de 8 anys que forma 
part de la Comissió d’actes i 
esdeveniments i sempre 
està disposada a col•labo-
rar sigui en una parada, 
elaborant productes o 
buscant persones que ens 
vulguin acompanyar en els 
actes que duem a terme.

A fons Les oportunitats que brinden les persones que fan voluntariat i col•laboren

Des de quan col·labores amb l’entitat?
Col·laboro des de l'any 2010, l'any en que la meva filla Angèlica 
va entrar a la residència.

Formes part de la comissió que regularment organitza els 
actes i esdeveniments que es duen a terme. Creus que és 
una feina imprescindible?
És clar que és imprescindible i important perquè els actes arribin 
a bon terme.

Què passaria si no hi fóssiu? 
Doncs no s'organitzarien actes solidaris que ens permeten la 
visibilitat i fer pal·lesa la importància de donar a conèixer el col·lec-
tiu. Que ens fan falta més recursos que per desgràcia no arriben 
com voldriem.

Creus que el voluntariat en aquest aspecte és important? 
Com valores la teva feina i la de les companyes de la 
Comissió?
És importantíssim. No és senzill organitzar i dur a terme tots els 
actes que realitzem i que a més, surtin bé i que tinguem el nivell 
de participació desitjada.

Quan llegim o escoltem la paraula voluntari i voluntària ens venen ràpidament a la ment una sèrie de persones que normalment porten 
algun distintiu serigrafiat a la seva roba o una acreditació que fa que els reconeguem molt ràpidament. Però, realment la persona 
voluntària és molt més que una persona que dedica part del seu temps lliure a altres persones, és algú amb unes qualitats, habilitats i 
aptituds que s’han de posar en valor i que creiem s’ha d’agrair enormement.

Tot seguit posarem en valor a algunes d’aquestes persones que formen part de la nostra entitat i que fan activitats i tasques 
voluntàriament sense esperar res més a canvi que la seva pròpia satisfacció.

Sabem que ets una gran lluitadora de totes les activitats 
que es duen a terme i que penses que com més mans, 
millor. Vols aprofitar aquest espai per fer una crida a que 
més famílies es sumin a la Comissió?
Doncs sí, necessitaríem que més famílies s’involucressin en els 
projectes. És important la participació de pares, germans, 
amistats. Jo sempre penso que com més siguem més riurem.
I finalment faig una proposta. Es tractaria que cadascú/una de 
nosaltres faci una guardiola posant-hi 0’20€ cèntims cada dia i 
així, poder comprar un talonari de la panera. Això també sumaria, 
i molt! 
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En Joaquim Badia és 
membre de la Junta Directi-
va i del Patronat de l’entitat 
des de fa 5 anys i és també, 
col•laborador des de fa més 
de 20. És un voluntari més 
que dedica part del seu 
temps lliure a recolzar la 
tasca que fem i que la fa 
extensible a la ciutat de 
Sabadell.

atendis
ALDIA

Què et va motivar a col·laborar amb l'entitat fa ja més de 
vint anys?
La primera col·laboració va ser fa quasi cinquanta anys, partici-
pant en la compra d'unes participacions solidàries. Em va motivar 
la gran feblesa i dependència que tenien les persones ateses des 
de l'entitat.

Sabem que ets una persona compromesa amb la ciutat, les 
institucions i amb els col·lectius, però com a membre dels 
òrgans de govern, volem saber què és el que et va atraure 
de la tasca que fem?
El que més em va atreure és la capacitat de gestió, buscant 
millores permanents, en instal·lacions, serveis, activitats i noves 
maneres d´atendre els usuaris, però sobretot la capacitat, empa-
tia i actitud dels professionals que són la clau de l'entitat.

La feina dels membres del Patronat i Junta Directiva és a 
vegades poc visible. Creus important la feina que feu? 
Penses que la vostra tasca acaba donant els seus "fruits"?
La feina que té més mèrit és la dels professionals que dia a dia 
atenen de manera impecable als usuaris. Des de Junta i Patronat,  
podem generar iniciatives per a millorar encara més aquesta 
gestió, sigui buscant recursos econòmics, relació amb sector 
públic i altres entitats del tercer sector o impulsant noves actua-
cions.

Quines activitats desenvolupes habitualment?
A part de l'assistència a reunions de Junta o Patronat, realitzo 
col·laboracions puntuals en temes més vinculats a la meva 
experiència professional o alguns de caràcter relacional amb 
empreses. 

En quins projectes estàs més involucrat?
Sobretot en activitats per generar ingressos complementaris, 
com sopar solidari, sorteig de panera i diferents actuacions 
relacionals, ajudant a dinamitzar col·laboracions de tercers.

Amb quines dificultats t'has trobat amb la pandèmia a 
l'hora de donar-nos suport?
La pandèmia va ser tota una experiència, però em quedo amb la 
solidaritat de diferents empreses i persones, com a resposta a les 
gestions per a aconseguir espais i materials. 
Els primers mesos van ser molt complicats, perquè la vulnerabili-
tat dels nostres usuaris era una dificultat afegida a un tema molt 
complicat i sobretot, desconegut. 
El gran repte era protegir la salut dels usuaris per sobre de tot.

Quins valors destacaries de la teva col•laboració?
La meva col·laboració és un petit gra de sorra, però m'ha ajudat 
a ser molt sensible a tot el que envolta la discapacitat, i penso que 
això em motiva encara més a col·laborar amb l'entitat.

Quin missatge donaries perquè algú volgués formar part de 
l'engranatge de col•laboració o de voluntariat?
Sigui com a voluntari o col·laborador, crec que qualsevol persona 
motivada per a ajudar trobarà una entitat que tracta persones que 
necessiten més que ningú un suport i atenció, que els professio-
nals de l'entitat duen a terme de manera excel·lent en unes 
instal·lacions model. 
És molt gratificant i satisfactori poder formar-ne part.

Explica'ns alguna experiència que vulguis destacar o 
comentar.
La meva experiència més destacable va ser prèviament a formar 
part del Patronat, quan des de la meva vessant professional vaig 
participar de tot el procés de posada en marxa del centre de Can 
Roqueta, vivint en primera persona tot l'esforç fet per a aconse-
guir tot el finançament i ajuts que de forma exitosa, van permetre 
posar en marxa el projecte.



En Joan Rovira forma part de 
la Junta Directiva de l’APDP 
des de fa gairebé 25 anys i 14 
del Patronat d’Atendis. És 
pare d’en Xavier, una persona 
usuària del servei d’atenció 
residencial del centre Bauma.
I volem saber com es compa-
ginen la feina, la família, el 
temps dedicat a les altres 
persones, al col•lectiu...

Formar part de la junta Directiva i del Patronat és una 
forma més de col•laborar voluntàriament amb l’entitat.

Què et va moure a formar part dels òrgans de govern de 
l’entitat?
Des del diagnòstic de la discapacitat Intel·lectual del nostre fill 
Xavier que a nivell familiar hem estat col·laborant en diferents 
associacions de la ciutat que donen suport al col·lectiu, promo-
vent activitats d’integració, etc.
Quan en Xavier va entrar a l’ APDP el president de l'entitat, el Sr. 
Farrés, em va proposar ser membre de la Junta i posteriorment la 
Dra. Júdez em va donar continuïtat formant part del Patronat de 
la Fundació Atendis.

Quines activitats desenvolupes habitualment?
Les pròpies d‘un membre de Junta i Patronat: vetllar per l’atenció 
que s’ofereix als usuaris i el bon funcionament de l’Entitat.

En quins projectes i/o activitats col·labores?
Actualment només col·laboro amb l’ APDP/Atendis, donant 
suport a les diferents activitats que s’organitzen.

Amb quines dificultats t’has trobat amb la pandèmia a 
l’hora de donar suport?
Els primers dies de la pandèmia van ser molt complicats. A nivell 
familiar es trencaven totes les rutines de sortides/visites al nostre 
fill, i a nivell d'entitat es feia front a una situació desconeguda.
Vàrem intentar ajudar a aconseguir tot el material que necessita-
ven inicialment els centres per fer front a la pandèmia; mascare-
tes, guants, gel, etc. I donar ànims i suport als professionals per la 
gran tasca que duien a terme a l’hora de gestionar el dia a dia dels 
centres amb la pandèmia.

Quins valors destacaries de la teva col·laboració?
Soc pare d’un usuari de Bauma. El fet de poder donar un cop de 
mà al col·lectiu amb el qui conviu el meu fill és el mínim que crec 
que puc fer.

Quin missatge donaries perquè algú volgués formar part de 
l’engranatge de col•laboració o de voluntariat?
Tot allò que pots oferir, dintre de les teves possibilitats, és de gran 
ajuda, on en sortiran beneficiats els usuaris i també, l'entitat.

Explica’ns alguna experiència que vulguis destacar o 
comentar.
En destacaria una que va ser molt integradora, tant per la seva 
durada (assaigs) com per la participació d'usuaris, professionals i 
familiars/tutors en un gran espectacle organitzat per la companyia 
“La Fura dels Baus” i obert a la ciutat i que va ser un èxit total.

TESTIMONI D’UN VOLUNTARI

Em dic Juan Barranco i l'any 2006 vaig començar com a voluntari al centre 
Casal Can Rull.
A l’inici vaig dubtar amb una mica ja que mai havia fet de voluntari de 
persones amb discapacitat. I val a dir que amb el temps, la meva experiència 
ha estat molt satisfactòria i agradable i que sempre estaré agraït per a 
obrir-me aquesta porta i trobar més sentit a la vida. Perquè el sentit a la vida 
és la recompensa a un treball interior pacient i incessant que la persona s'ha 
proposat fer amb persones amb necessitats i que demanen la nostra ajuda.
Quan la persona en pren consciència i actua en conseqüència, a partir d'aquí 
trobarà el sentit.
En el meu cas, vaig voler sentir-me una persona útil fent alguna cosa pels 
altres i contribuir que aquestes persones mitjançant la meva tasca de 
voluntariat fossin més felices.
Això de fer voluntariat va ser per a mi una joia i aquestes persones amb el seu 
afecte, amb el seu amor, amb els seus petons, amb les abraçades, em van 
ensenyar a ser més persona. T'ho donen tot sense demanar a canvi res. Jo, a 
través del seu afecte, m'obrien els ulls del meu cor per percebre la llum de la 
seva humilitat, que es manifestava a la sobrietat de la senzillesa de la seva 
persona. Aquí és on es mostra la seva força per donar i rebre.

Juan Barranco
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En Jaume Romagosa és 
voluntari i una persona molt 
creativa que ha desenvolupat 
alguns tallers als centres 
d’Atendis molt positius i molt 
ben valorats.
Des del taller de màscares al 
centre Aral, fins a ser l’artífex 
de l’obsequi del Sopar Solidari 
dels últims 2 anys amb les 
bombes de llavors i els 
sabons de cors i qui dissenya 
també, el calendari de sobre-
taula anual que regalem per 
Nadal.

Sabries dir-nos quan temps fa que ets voluntari?
No ho recordo, la pandèmia m’ha escatxarrat el calendari. Potser 
un parell d’anys abans de la pandèmia? Efectivament, des de 
l'any 2018.

Quines activitats desenvolupes habitualment a l'entitat?
Fins a febrer de 2020 faig fer tallers creatius de collage, cartró 
maché, etc. I vaig realitzar el taller de màscares i també el de les 
bombes de llavors i el de sabons. Després, la pandèmia ho va 
paralitzar tot i de fet, encara no he tornat a impartir cap taller 
presencial. En la distància segueixo donant suport en tot el que 
bonament puc.

En quins projectes i/o activitats col•labores?
Actualment dissenyo i produeixo materials, sobretot per Sant 
Joan de Déu que també serveixen per a altres serveis, com són 
les residències per a gent gran. En aquests moments, com ja he 
comentat, no estic en actiu i no imparteixo els tallers presencial-
ment. Si que els materials que produeixo serveixen a entitats i 
serveis per a dur a terme activitats, com per exemple arteteràpia. 

Què et va moure a fer voluntariat a l’entitat?
Havia estat tres anys fent materials i tallers per a una residència de 
Vélez Rubio: APAFA. I per a una associació de discapacitats 
intel·lectuals a Almería: A “toda vela”. La meva vinculació personal 
amb un membre del Patronat i la meva experiència em van fer 
decidir a provar-ho.

Amb quines dificultats t’has trobat amb la pandèmia? 
D’alguna manera m’ha anat bé per a desenvolupar la meva feina 
al taller i per a adaptar els dissenys a les necessitats. Per crear 
petits artefactes que motivin la creativitat de les persones ateses.

Quins valors destacaries del voluntariat?
La possibilitat de fer alguna cosa pensant en en els demés.
Ja pensem prou en nosaltres mateixos.

Quin missatge donaries perquè algú es fes voluntari/ària?
La feina de voluntari té moltíssim retorn. Des del moment de 
pensar-la, preparar-la per fer-la accessible i comprensible. Si bé 
és cert que el moment de l'activitat a vegades "m’estressa" 
perquè no ser com enfocar-la o si interessarà prou, sempre surto 
content i satisfet del resultat.

Explica’ns alguna experiència
A Atendis vaig trobar persones que em recordaven els tallers que 
gairebé havia oblidat! A l’hospital tot i que no treballo directament 
tinc un retorn fantàstic que fa que m’emocioni sovint.

Taller Bombes de llavors · Jornada Som Capaços

Taller de màscares · Centre Aral
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L’Anaïs Casado és profes-
sional d’atenció directa del 
centre de dia l’Aplec i a més 
de les seves qualitats a 
nivell laboral és una persona 
molt creativa i apassionada 
de la fotografia i el disseny. 
Just fa uns mesos que ha 
entrat a formar part de la 
Comissió d’actes i esdeve-
niments i es va estrenar amb 
la 1ª Arrossada Popular on 
va fer de Community Mana-
ger.

Fa temps que formes part de l’equip de l’Aplec i sabem que 
estàs molt involucrada en el dia a dia del centre. Què et va fer 
entrar a la Comissió d’actes?
Fa més de quatre anys que treballo a l'entitat i sempre m'han interes-
sat els petits projectes que s'han anat proposant internament. Així 
que quan vaig aterrar a l'Aplec i vaig veure que part de les meves 
companyes formaven part de la Comissió d'actes i que de manera 
contínua amb els usuaris/es feien petites activitats vinculades a 
aquests actes, em vaig sentir molt atreta. De fet, la proposta de 
formar-hi part va sorgir de les meves companyes Gemma i de l’Isabel. 
Suposo que van veure que tenia interès i ganes! Així que no m'ho vaig 
pensar més i em vaig endinsar en aquesta fantàstica comissió!

Creus que es fa una bona feina?
Oi tant! Visibilitzar l'entitat i el col·lectiu amb el qual treballem és molt 
important! 
Així que realitzar actes que ens facin estar presents a la comunitat, 
que hi hagi una possible captació de fons i que puguem gaudir de 
moments tots junts, incloent-hi a familiars i professionals és una feina 
molt enriquidora.

Penses que aquest tipus de voluntariat és important per l’enti-
tat? Què t’aporta a tu personalment i què li diries a algú que no 
té clar si vol col•laborar?
Si. Sempre és important que l'entitat tingui persones voluntàries. Crec  
que la feina ben feta és la que es realitza des de la motivació i la 
iniciativa pròpia. 
Tot tipus de col·laboració fa sumar, i totes i cadascuna d’elles ens fa 
més forts i ens fa créixer!
A algú que es volgués sumar al projecte d’Atendis li diria que sense 
dubte, si té ganes d'aportar idees i ajudar a fer més visible la nostra 
tasca, endavant.
I en el cas concret de la comissió, que a més, té ganes de créixer i 
sobretot, d'envoltar-se de persones amb iniciativa. L'ambient és molt 
acollidor i tothom hi és benvingut.

M’encantaria que els meus companys i companyes s’animessin! 
Sentir de prop l'entitat on treballes és una experiència maquíssima, 
suposo que tot té més sentit, la manera de treballar i de crear vincle 
amb els participants i les famílies dona un gir brutal.

Si fóssim més professionals involucrats i involucrades en les 
activitats que es fan per sensibilitzar i captar recursos, faríem 
més encara?
Imagino que si, potser no seria possible fer tantes coses per dinàmi-
ques de centre o bé per tempos del dia a dia, però almenys sí que hi 
hauria moltes més idees, patrocinadors, voluntariat, etc.
Moltes vegades penso que si hi hagués més persones implicades 
faríem coses molt maques. Si et pares a pensar, realment la comissió 
d'actes està formada per poques persones per la quantitat de gent 
que d'alguna manera està vinculada a l’entitat. 

D’altra banda, se t’ha demanat suport a nivell de Xarxes 
Socials per a millorar-ne la imatge i fer créixer els seguidors. 
Penses que la presència a les xarxes ens obra portes?
Un si rotund! Com deia abans, fer-nos visibles és molt important i avui 
en dia, més encara.
Les persones vivim connectades a les xarxes socials i tot i la possible 
disconformitat d’alguns en exposar públicament el que es fa, Atendis 
ha d’apostar per aquests canals per a créixer en molts aspectes.
Entre “bambolines”, algunes vegades he escoltat entre companys i 
companyes: "T'imagines si ensenyéssim com és l'entitat per dins? I si 
creéssim un canal de TikTok? Ens fem un selfie?" 
Tinc moltes ganes de crear projectes a les xarxes socials per fer 
difusió, crear contingut i ensenyar-li al món que les persones partici-
pants d'Atendis són capaces.

Tens alguna experiència en aquests últims mesos que vulguis 
explicar-nos?
Fa uns mesos que la comissió de festes està molt activa!
M'agradaria destacar l'arrossada popular que, per cert, quin èxit! 
L'arrosada va ser el meu primer acte on vaig poder aprendre i veure 
la dinàmica de la comissió. I quin goig, un ambient molt maco i molt 
familiar.
Em va fer retornar als meus anys de monitora d'esplai, on m’encarre-
gava d'organitzar i preparar coses, gaudint-ho al màxim.
Participar en una festa des de dins, mostrar-li a la meva parella el que 
faig, on treballo i la gent amb la que m'envolto va ser una experiència 
que hauríem de viure tots/es més sovint.

Ah! I també estem preparant cosetes de cara al sopar solidari. I a 
més, arrenquem motors pels actes que vindran l’any vinent. És un no 
parar i m’agrada molt.
Que tothom estigui a punt per les sorpreses que ens esperen.
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Finestra Oberta

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
COMITÈ DE DIRECCIÓ 

08.03.2022

DIADA DE SANT JORDI  
23.04.2022

VISITA DE CAIXABANK 
25.03.2022

2.256€
recaptats

Durant el 1r semestre de l’any hem anat recuperant les activitats 
grupals que es duien a terme i ens hem retrobat amb les tradicions 
populars, així com amb les persones afins, familiars i amistats. Hem 
tornat a realitzar bona part dels actes anuals i n’hem establert de 
nous, que desitgem perdurin al llarg del temps.

La celebració del Dia Internacional de la Dona és important per a 
reinvindicar la igualtat de drets i oportunitats de les dones i a 
Atendis ho tenim ben present. Al capdavant del Comitè de Direcció 
de l’entitat hi ha una clara majoria de dones que dia a dia impulsen 
i treballen amb i per les persones ateses als nostres centres. 

Hem tornat a gaudir de la tradicional Fira de la rosa i el 
llibre als carrers de la ciutat. També hem repetit experièn-
cia amb la venta directa de roses a empreses del Polígon 
de Can Roqueta, Cercle Sabadellès i Club Tennis 
Sabadell i hem posat parades als centres de La Carena i 
Casal Can Rull.
Tot acompanyat, de l’obsequi elaborat per les persones 
ateses a l’entitat.

Les trobades amb empreses i entitats que ens donen suport des de 
fa temps són un bon indicador de les bones relacions que l’entitat 
manté amb el teixit empresarial de la ciutat i de la comarca i que són 
imprescindibles per a potenciar el coneixement de la tasca que 
duem a terme i col·laborar dins les possibilitats a dignificar la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat a les que atenem 
diàriament. 
Representants de CAIXABANK ens van acompanyar a la visita a les 
instal·lacions de La Carena de la mà del nostre president i la gerent.

Més de
1.500

roses solidàries

Responsables de l’oficina de Caixabank de la Plaça Enric Granados
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Membres del Comitè Directiu



XERRADA SOBRE ELS CANVIS
EN EL RÈGIM LEGAL DE SUPORT A LA

CAPACITAT JURÍDICA DE LES PERSONES
I QUÈ ÉS I COM FUNCIONA

UNA ENTITAT TUTELAR
26.04.2022

1r APLEC D’ATENDIS - ARROSSADA POPULAR 
29.05.2022

La xerrada sobre la capacitat jurídica de les persones i la presentació de l’entitat tutelar Fundació 
Família i Societat que es va dur a terme a l’auditori del Casal Pere Quart va generar valoracions 
positives i va ser la porta d’entrada sobre la nova normativa respecte la provisió de suports.
Amb la participació de l’advocat Josep M. Bosch parlant sobre els recents canvis normatius i de 
la treballadora social Ingrid Torra, qui va explicar què és una Fundació tutelar i com funciona.

Amb l’objectiu de retrobar-nos amb famílies i professionals, així com amb les persones ateses als centres, vam organitzar el que ha sigut la 1a. 
Arrossada Popular d’Atendis.  La col·laboració de totes les empreses i persones voluntàries van fer possible l’èxit de la trobada que va aplegar 
més de 200 persones. Serà sense cap mena de dubte, la primera de futures edicions i que també ha permès recaptar 1.000€ que es destina-
ran als projectes d'inversió anual. 

Assistents a l’auditori del Casal Pere Quart
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JORNADES INFORMATIVES 
31.05 i 07.06.2022

Celebració 25 anys
PROFESSIONALS

05.07.2022

ACTE RECONEIXEMENT
VOLUNTARIAT 

31.05 i 07.06.2022Retornant al format presencial de fa 3 anys, hem organitzat unes 
jornades per donar a conèixer el més destacat de l'any des d'una 
òptica transversal i disposar d'una nova oportunitat, per poder 
donar les gràcies.
Més de 50 persones entre professionals i famílies/tutors hi han 
participat, posant èmfasis a la positivitat de les trobades on es va 
oferir informació d’interès i rellevant relacionada amb el funciona-
ment i les activitats de l’entitat i dels centres.

Emocionant acte de reconeixement a la tasca de totes les 
persones voluntàries que altruistament dediquen bona part del 
seu temps lliure a recolzar les activitats que es duen a terme a 
l’entitat.
Una ocasió única i immillorable per a donar-los les gràcies per 
formar part de l’engranatge i el motor que en fa tirar endavant.

Familiars i tutors a la xerrada a La Carena

Entrega dels obsequis per part de persones atesesCelebració del 25è aniversari d’en Paco Garcia



Col·laboracions / Inversions
1r. semestre 2022

La Diputació de Barce¬lona ens ha atorgat una subvenció per un import de 
10.260,15€ per tal de poder mantenir el 4t tècnic d’inserció laboral al centre 
Taina amb el projecte PER A UN TREBALL DIGNE.

La Fundació Barnola ens ha brindat suport econò-
mic per valor de 6.000€ per dur a terme el projecte 
“Ens Renovem” destinat a la renovació de l’equi-
pament tècnic als diferents centres de l’entitat.

La Fundación Roviralta ha col·laborat amb una 
dotació econòmica per valor de 3.000€ per dur a 
terme el projecte “Ens Renovem” destinat a la 
renovació de l’equipament tècnic als diferents 
centres de l’entitat.

Atorgades dues subvencions per part de l’adminis-
tració pública local. 7.037,18€ destinats a donar 
suport al Servei d’Inserció Laboral Taina i mante-
nir-ne el funcionament i 6.296,15€ recolzant el 
projecte d’oci i lleure adaptat a la situació i 
retornant al temps social.

El Programa d’Infraestructures Regionals de la 
Fundación ONCE a través de DINCAT ens ha 
atorgat una subvenció de 27.300€ per la renovació 
i millora del centre Casal Can Rull, així com l’adqui-
sició d’equipament i material tècnic.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
ens torna a donar suport col·laborant 
econòmicament amb import de 
3.750,00€ que es destinen a seguir 
treballant en el model d’atenció centrat 
en la persona en els centres i serveis 
dels que disposa l’entitat. 

L’Obra Social la Caixa ens ha 
atorgat 19.200€ pel projecte Per a 
un Treball digne del Servei d’Inser-
ció Laboral Taina, a través de la 
primera convocatòria d’Ajuts 
Territorials a Catalunya.

Avançar per optimitzar els espais i millorar el confort dels centres és una priori-
tat de l’entitat. Enguany hem rebut el suport de l’empresa de la Fundació 
Privada Collserola, permetent climatitzar una de les plantes del centre Casal 
Can Rull, tan necessari tant per la salut i benestar de les persones ateses com 
de l‘equip de professionals que els atenen.

FSC Inserta, a través d’una licitació de concurs 
públic ens ha concedit 15.000€ per a la realització 
d’una formació per a Peó Manipulatiu, al Servei 
d’inserció Laboral Taina.
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Centre Casal Can Rull
Arrossada a La Carena 

Llar-Residència Jacquard
Festa Major Cerdanyola

del Vallès

Centre Bauma
Musicoteràpia

Centre l’Aplec
Museu d’art Sabadell

Centre l’Aplec
   Revetlla Sant Joan

SIL Tania
Participació 25 anys ACTAS

Centre Baumal · Jocs d’estiu

Centre Aral
Fútbol Inclusiu

Centre Casal Can Rull
Fi de curs Tennis · Cercle Sabadellès

Centre Aral
Sortida al Zoo de Barcelona

FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS
Av. Can Roqueta, 1E · 08202 SABADELL

Tel. 93 717 10 02

atendis@atendis.cat
www.atendis.cat

@FAtendis@FAtendis@fundacioatendis


