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Presentació

Els presento una nova edició de la revista informativa Atendis al
Dia per acostar al dia a dia de l’entitat, marcat novament per la
pandèmia.
Els apartats “A fons” i “Coneixem...” es centren en la descripció
i vivència dels brots que, lamentablement, la passada tardor, hi
va haver als Centres Aral i Bauma amb testimoni tant de persona
atesa, familiar com de professionals. Sortosament la
sectorització i el pla de contingència de centres van funcionar i
només van afectar parcialment, tot i ser intensos i dolorosos,
especialment en el cas d’Aral.
A l’apartat “Finestra oberta” i “Recull d’activitats” una mostra
dels batecs de centre i entitat adaptats a la situació actual.
I com sempre un espai per posar en valor les col·laboracions i
suports principals dels últims mesos.
Complementari al contingut dels diferents apartats permetin-me
fer un relat continuant amb l’anterior edició del què ha significat
la pandèmia.
A partir del mes de juny hi va haver una inflexió en tots els sentits:
més material i mitjans, millora d’indicacions i coordinació entre
agents, treball en plans de contingència per a fer front a
possibles nous brots i voluntat de “represa de la normalitat” fent
prevaldre sempre la prudència al haver quedat palès la major
vulnerabilitat tant pel col·lectiu com per l’entorn.
Donada però, la desfavorable evolució de la situació a nivell de
Sabadell des de finals de juliol i a nivell general de Catalunya
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després, el focus es va haver d’allunyar de la “represa de la
normalitat” que quedaria molt tímida i centrada en el vincle amb
família-visites a centre i centrar-se en la “prevenció de nous
brots”.
Així, després de l’estiu van venir mesos d’intensificació de
mesures preventives com l’activació de PCR periòdiques (fins a
setmanals) a tots els i les professionals, PCR massives, limitació
de visites de familiars/tutors o puntualment permeses previ Test
d’antígens.
Durant els mesos de setembre i octubre 2020 vindrien els brots
als centres Bauma i Aral.
A finals d’any arribava l’esperança amb la confirmació de la
priorització en la primera fase de vacunació, iniciant-se el procés
a tots els centres el dia 12 de gener. Aquest principi de març ha
quedat completat amb més d’un 99% la vacunació de persones
ateses a residències, un 83% a centre de dia i un 80% a l’equip
de professionals.
A més, just acaba de publicar-se el nou protocol que ha de
marcar la dinàmica dels centres “post-vacunació”.
Creiem que hem passat d’huracà a “tempesta” i com diu la dita
confiem que “Després de la tempesta vingui la calma”.
Amb tot, no oblidarem mai les persones que ens han
deixat...sense el comiat merescut..., les angoixes dels familiars,
la lliçó que ens han donat les persones residents, l’extraordinària
resposta dels equips i la generositat i entrega de tantes i tantes
persones!
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Continuació de la memòria de la pandèmia als centres d’Atendis

A l’apartat A Fons d’aquesta edició i seguint amb la línia de relatar el que hem viscut i seguim vivint, volem deixar
constància dels fets que s’han anat succeint des de setembre 2021 i que corresponen als brots de Covid19 dels centres
Aral i Bauma. Amb tot, fent recull i memòria del que el pas de la Covid ens ha deixat i segueix deixant.
A la finalització d’aquesta edició, l’entitat ha donat per finalitzat el procés de vacunació. Totes les persones ateses i
professionals que així ho han desitjat han estat vacunats i deixem entreveure llum i esperança per anar superant una
etapa molt difícil.

CENTRE ARAL
Al centre Aral el primer cas positiu es va detectar a l’inici de tot
de la pandèmia, el 13 de març de 2020, quan es decreta l’Estat
d’Alarma a nivell de país i s’inicia el primer confinament general.
Va ser un cas aïllat i amb el que es van iniciar les mesures d’aïllament i sectorització establertes.
A principis de maig hi va haver un altre cas positiu, també aïllat,
que va fer activar el protocol elaborat i que sortosament, no va
tenir afectació a d’altres companys ni professionals.
Des d’un començament es van anar activant i suspenent visites
i sortides en funció de la situació del centre i de les indicacions
marcades pel Departament de Salut de la Generalitat i per la
situació epidemiològica general.
A finals d’agost, degut al brot que s’origina al centre Bauma, es
van haver d’extremar les mesures de sectorització entre centres
i tornar a limitar novament, les visites amb familiars/tutors.
A mitjans d’octubre es detecten els primers casos positius amb
simptomatologia compatible amb la Covid19 i que afecten a 6
persones ateses en una mateixa unitat de convivència i a 7
professionals del servei.
Llavors, s’activa una reestructuració dels espais per a poder
atendre a les persones afectades i minimitzar riscos de contagi,
amb un esforç admirable de tot l’equip de professionals per
respondre de la millor manera possible a totes les necessitats
individuals i de servei.
En el període més àlgid de la pandèmia, les mesures de confinament i aïllament van ser dures. No es podien fer sortides a l’exterior; no hi havia possibilitat de fer ni rebre visites; no estava
permès realitzar estades a domicili amb les famílies; estava
restringit el desplaçament als tallers i la relació amb companys i
companyes d’altres unitats de convivència eren des de la distància.

S’ha fet tot el possible per pal·liar les mancances. S’ha adaptat
l’entorn amb tots els recursos disponibles: videotrucades,
mantenint les activitats i ajustant-les al grup de convivència,
promovent els passejos i activitat física a l'exterior (patis) per
activar-se... en definitiva, tot allò que pogués ajudar-los a
sentir-se bé.
Durant tot aquest temps s’ha informat dels canvis que s’han
anat donant, s’ha ofert suport emocional a tothom qui ho ha
necessitat i a més, s’han implementat totes les accions de més
apertura que s’han pogut realitzar en base a la normativa, que
ha anat canviant.
Aquesta situació, es va agreujar amb la preocupació per les
persones hospitalitzades. Sense dubte, el moment més colpidor
va ser la pèrdua de la Sílvia, sense oblidar el patiment de les
persones que han perdut éssers estimats.
S’ha acompanyat i compartit la incertesa, la por, la preocupació,
la tristesa, la ràbia... S’ha donat suport, en algunes ocasions, per
a gestionar les emocions, i en d’altres, per aprendre a conviure
amb la situació que ens ha tocat viure. Sempre amb ànim de
seguir pel sender de l’acceptació, en el sentit d’afrontament de
la realitat i de superació dels moments difícils.
La reacció davant la pandèmia en cadascú de nosaltres ha estat
diferent. Segons la percepció individual, vivència personal i
l’impacte que hagi tingut a la nostra vida s’ha passat d’una
manera o una altra, si bé és cert, que cada persona ha intentat
donar el millor de sí mateixa amb proximitat i professionalitat.
La pandèmia ha posat a prova la capacitat d’adaptació de les
persones ateses, dels i les professionals, de les famílies/tutors.
Una prova de foc que ha permès valorar, donar i rebre.
Adaptar-se a les noves circumstàncies i, per suposat, a aquesta
situació, ha canviat el dia a dia del centre, de l’entitat i de tota la
societat.
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Coneixem...
Sandra Martínez
La trajectòria professional de la Sandra Martínez amb Atendis
comença l’any 2003 a la Llar-Residència Jacquard. Amb la
inauguració l’any 2011 de La Carena i del nou centre Aral,
s’involucra en aquest nou projecte com a auxiliar tècnic
educatiu i responsable de torn.
En aquesta entrevista coneixerem de primera mà com va viure el
brot de Covid a nivell professional i a primera línia.
Podries descriure el que va suposar per a tu? I sobretot què va
suposar el dia que s’informa del brot al centre?
En esos momentos, estaba trabajando en la UC (Unidad de
Convivencia) Verde que fue la afectada por el COVID. Teníamos que
ponernos los Epis (Equipos de protección individual) y seguir los
protocolos de seguridad, siendo un gran esfuerzo por parte de todos.
Además de atender las necesidades básicas de las personas
atendidas, tenían necesidades de salud, lo que implicaba más atención
y mayor apoyo. Y todo ello sin dejar de pensar y preparar actividades
ocupacionales, a medida que se encontraban mejor y pedían estar
entretenidos, hacer tareas, etc.
El día que me informan del brote, me acordé de lo sucedido en Casal.
La posibilidad de que las personas usuarias no superaran la
enfermedad era una idea que se me pasaba por la mente, sobre todo
con las personas que había hospitalizadas.
I des de l’àmbit personal? Ens podries explicar com ho has
viscut.
He tenido a mi padre hospitalizado en este periodo. No le pude visitar
durante el ingreso, ya que las medidas de seguridad eran estrictas. Ha
sido una situación muy dolorosa. Solo fue posible acompañarle en los
últimos momentos de su vida.
He sentido impotencia por no haber podido hacer más y no haberle
podido acompañar.
A nivel social, mi vida ha quedado un poco más reducida.
Prácticamente sólo salgo a comprar comida, aquello que sea
necesario. El hecho de pensar en hacer una pequeña reunión con
alguna persona fuera de mi burbuja me pone muy nerviosa.
Creus que has après/hem après a apreciar les coses d’una nova
manera? Què és el que consideres que trobes més a faltar?
Personalmente, puedo afirmar que he aprendido que se puede pasar
con menos cosas materiales. He aprovechado para hacer cosas que
tenía pendientes.
He puesto orden en mi casa y en mi vida. Me he desprendido de
aquello que no utilizaba, solamente me he quedado con lo que he
creído necesario.

Disfruto más de la compañía de los míos. Siempre que las medidas lo
permiten, paseo por la montaña con los perros para disfrutar de la
naturaleza.
Una de las cosas que echo de menos es ir a pasear por el mercadillo
con tranquilidad... Pequeñas cosas a las que antes no dabas
importancia y que ahora piensas en cómo han desaparecido sin más.
Reflexió personal de la situació viscuda (la que consideris que
més s’adequa o simplement perquè és la que voldries
expressar).
Por respeto a familiares, compañeros y personas atendidas, he
seguido las medidas establecidas para no ponerlos en riesgo a ellos ni
a mi entorno.

Coneixem...
Paco Molina - L’aventura d’un valent
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A l’octubre del 2020 ens informen que hi ha casos de Covid19 al
centre Aral. Una de les persones 6 persones que donen resultat
positiu és en Paco. Per recuperar-se va requerir d'ingrés hospitalari.
Comencem l’entrevista preguntant-li si ens podria explicar què
va sentir o què va pensar quan el van informar de que tenia
Covid. I també de com es trobava i si tenia símptomes.
Ens explica que el que recorda més clar és que estava al seu llit i que
es trobava malament. El professional d’atenció directa, Àlex, va haver
de trucar a una ambulància per dur-lo a l’hospital de Sabadell, Parc
Taulí, ja que no millorava.
Una vegada a l’hospital, va ingressar i ens interessa saber què
en recorda. Si sabria dir-nos com anaven vestides les infermeres i els metges i metgesses quan entraven a veure’l.
Diu que tothom anava vestit amb bates blaves, amb una gorra al cap i
que també duien guants. Que quan entraven es posaven les bates y
quan sortien se les treien i les tiraven a les escombraries.
Volem saber com era l’espai on estava ingressat i saber també,
si estava sol.
Recorda que era una habitació d’hospital i pel que creu, estava sol. On
ell estava diu que veia ascensors. En algun moment dels dies que va
estar hospitalitzat diu que el van posar en una cadira de rodes per
poder fer-li una radiografia.
En Paco va estar ingressat gairebé 3 mesos sense poder veure
als seus companys i companyes. Li preguntem com es relacionava i comunicava amb l’exterior: si feia videotrucades i si podia
rebre visites.
Malauradament no podia fer videotrucades. Visites, pel que comenta,
ben poques. Pel que recorda, la seva tutora el va visitar un dia, però
després sempre ha estat sol.
Quan finalment es va anar recuperant i el van traslladar a l'Albada va
poder rebre més visites i a més, tenia un company d'habitació.
I el més important de tot. La seva recuperació favorable i la
tornada a casa. Imaginem que amb moltes ganes de tornar i
estar amb els companys i companyes! Tenim curiositat per

saber quines activitats o tallers han fet i quina li ha agradat
especialment.
En Paco ens diu: “El regreso a casa ha sido bueno”. De totes les
activitats i tallers que fan cada setmana, la que més li ha agradat ha
estat confeccionar les disfresses pel Carnestoltes.
Per acabar, li hem demanat que ens expliqui alguna anècdota
que recordi i que vulgui explicar.
Ens diu que se’n recorda del sopar. Al principi menjava semi triturat i
després ja sòlid. S’havia d’acostumar a tornar a menjar poc a poc. Està
content d’explicar-nos que menjava les patates i les pastanagues
bullides utilitzant els coberts.
En Paco va tornar a casa (Aral) el 15 de gener de 2021, gairebé 3
mesos després de ser hospitalitzat i durant el que ha lluitat de
valent per seguir endavant.
En nom de cadascuna de les persones que som Atendis, ens
“traiem el barret” per la teva força i la teva valentia.
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El 31 d’agost de 2020 hi havia 56 persones usuàries al centre.
SECTOR 1: UC VERDA I GRANAT I PATI SENSORIAL

21

SECTOR 2: UC MARRÓ I BLAVA I PATI TALLERS

15

SECTOR 3: UC GROGA I LILA I PATI MASIA

20

A principis de setembre, ja es disposa del pla de contingència i
l’entitat està proveïda d’EPI suficients per fer front a un possible
Brot epidemiològic. En aquells moments, s’havien reactivat les
visites (25 d’agost), tot i que es van haver de suspendre ràpidament (2 de setembre) per sospita de casos Covid.
En aquell moment, Salut no tenia previst fer PCR d’escombratge
a persones ateses i professionals davant de casos confirmats a
centres, així que totes les PCR que es realitzen es gestionen des
de la pròpia entitat.
El primer dia de setembre es fa valoració a les persones ateses
de la Unitat de Convivència (UC) verda que presenten simptomatologia lleu compatible amb la Covid, establint intensificació
de les mesures de protecció i seguretat i fent aïllament preventiu de tota la UC.
El dia següent i en coordinació amb CAP La Serra es fa PCR a
totes les persones ateses del sector 1 i el dijous 3 de setembre,
es confirmen els primers positius.
Aquell mateix dia es reorganitza l’atenció a les persones usuàries
en cohorts: zona verda, zona groga i zona vermella.
ZONA VERMELLA:
Zona amb persones amb Covi-19 confirmat.
ZONA GROGA:
Zona amb persones sospitoses d’infecció per
Covid-19. Zona de risc de contagi.
ZONA VERDA:
Zona sense cap cas confirmat, sospitós o contacte
estret de Covid-19.

A mesura que es van realitzant PCR i es revelen resultats, es van
modificant les agrupacions i les UC canvien de cohorts.
També es reubiquen i s’habiliten nous espais per minimitzar la
propagació del virus a la residència.
Entre el 2 i el 13 de setembre es confirma el contagi i Covid
positiu de 23 de les 56 persones usuàries a centre. Al sector 1
es contagien el 100% de les persones, al sector 2 no hi ha cap
contagi i al sector 3 es contagien 2 de les 20 persones ateses.
Es realitzen un total de 14 derivacions a l’hospital d’on resulten
8 ingressos.
Transversalment, s’incrementen les mesures de protecció a tot
el centre i per tot l’equip de professionals amb independència de
la cohort on estiguin treballant.
• Durant tota la jornada laboral és obligatori l’ús de guants,
mascareta FPP2 + mascareta quirúrgica a sobre, pantalla o
ulleres i protecció de cabell i gorro
• A tots els torns només es pot atendre a la UC de referència i fer
suport en el sector assignat
• Es reorganitzen circuïts de cuina, neteja, bugaderia, manteniment i residus Covid
• Es reorganitzen horaris i aforament de vestidors, així com la
sala de descans
L’increment horari de l’equip d’infermeria es fa evident des de
l’inici i es planifica presència diària de 14 hores. Sempre amb el
suport i orientació del CAP de referència i la doctora del servei i
la del centre.
L’equip tècnic de centre també incrementa presència i diversifica
tasques per evitar la propagació del contagi.
Per poder atendre de forma òptima a les persones usuàries
s’incrementa l’equip de professionals amb 4 contractacions i la
contunuïtat del suport de l'equip d'ATE del centre l'Aplec.
Amb coordinació amb la xarxa de Salut, entre el 4 i el 15 de
setembre s’aconsegueix realitzar PCR a tots els i les professionals i equip de serveis generals.
Vinculat a aquest brot, d’un total de 90 professionals (75 Bauma
i 15 Serveis Generals) es confirma el contagi de 14 persones.
Des de l’entitat i concretament, des de la Direcció de Serveis
Generals s’agilitza l’abastiment de material sanitari habitual i
altres de nous, atenent a les situacions de necessitat i gravetat.

Es va intensificar la ventilació natural de les unitats de convivència i dels despatxos i es va reforçar la neteja amb la desinfecció
de les superfícies i materials més sensibles.
Per reduir la carrega viral i incrementar la seguretat dels espais,
es duen a terme 2 desinfeccions de tot el mòdul d’habitatge.
La comunicació amb famílies i tutors va ser permanent en tot
moment, proactiva i planificada diàriament, si bé, es va haver
d’adaptar a la situació de cada moment i a la dificultat d’atendre
la gran demanada de trucades, havent-se de restingir les trucades entrants, en alguna franja horària.
Una vegada la situació va ser més estable, es recupera la comunicació de videotrucades setmanals i la possibilitat de trucades
diàries directes. En un principi, s’autoritzen les sortides curtes de
les persones que han generat anticossos, però que es tornen a
limitar posteriorment per desconeixement de la duració exacta
dels mateixos.
El 9 de novembre es va rebre l’autorització de Salut Pública per
la represa de les visites (amb cita prèvia i increment de mesures
preventives) de familiars o tutors.

El brot es va donar per finalitzat el 15 de novembre amb la
curació de totes les persones que havien estat infectades amb el
virus.
Sortosament, no hem de lamentar cap pèrdua vinculada al brot
de COVID al centre.
Destacar la resposta extraordinària i de generositat de tot
l’equip de professionals. Increïble, immens i sense paraules.

Coneixem...
Pepi Benítez
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La Pepi Benítez és la responsable psicopedagògica del
centre Bauma. Amb un llarg recorregut professional a
l’entitat de més de 30 anys, havia sigut la responsable de
la Llar-Residència Jacquard.
L’entrevista que ens ocupa intenta descriure amb les
seves paraules com es va viure el brot de Covid al centre,
quines conseqüències va tenir i com va reaccionar, sent
ella la màxima responsable en el moment que es desencadena.

Com has viscut l’impacte de la Covid des de l’àmbit
professional? Com us heu adaptat a la situació?
Actualment, m’ocupo de l’àrea d’activitats ocupacionals del
Centre Bauma. Durant el primer confinament a la primavera, la
programació es va adequar a les restriccions del moment. L’àrea
de participació comunitària, per definició, va desaparèixer tal
com la concebíem, incompatible amb la realitat de la pandèmia.
Les àrees de treball i d’activitats a tallers va ser adaptada a la
seva realització dins les Unitats de Convivència i les activitatsat a
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la llar, domèstica, d’oci i lleure, es van veure condicionades pel
transcurs dels dies sense sortides, sense relació directa i propera amb els altres, a causa de la sectorització preventiva recomanada des del Departament de Salut.
Després del desconcert inicial, vam repensar les propostes
d’activitats per mantenir les rutines habituals en la mesura del
possible per fer més tolerable la situació de confinament, facilitar
la connexió amb l’entorn social pròxim per adonar-se del pas del
temps, a través de l’organització de les activitats segons els
canvis naturals i les actuacions culturals i temàtiques.
Després, durant el brot al setembre, pràcticament tot el temps
era Covid; el treball es va multiplicar i tothom fèiem de tot
aportant suport on més calia en aquell moment.

Creus que has après/hem après a apreciar les coses d’una
nova manera? Què és el que consideres que trobes més a
faltar?
Què he après? Allò que tothom sabem, que res no és permanent,
que tot pot canviar. I que ens hem d’adaptar als canvis i acceptar-los. La pandèmia ens ha sorprès i de tot es pot treure una
lliçó. De vegades sí que en soc conscient i visc atenta i present,
encara que sovint em segresta el pilot automàtic.
S’ha ampliat el món virtual i s’ha reduït el món físic. Trobo a faltar
la llibertat de fer, de tenir opcions i poder-les fer. Trobo molt a
faltar les trobades familiars sense condicions, que cap videotrucada pot substituir. He trobat molt a faltar aquelles abraçades de
consol, quan sents dolor, por, cansament o tristor.

Podries descriure el que ha suposat per a tu? I sobretot
què suposa el dia que s’informa del brot al centre on
treballes?
Veníem de dies tranquils, reincorporats de les vacances d’estiu,
i el contrast va ser, brutal. Aquell primer moment vam voler
actuar amb serenor, sense precipitacions per no errar en les
decisions, els passos i les accions, sense perdre de vista la
prioritat absoluta de protegir a les persones usuàries del centre i
professionals d’atenció directa. Sabíem què havíem de fer i com
fer-ho. I teníem la voluntat ferma de fer-ho bé. Només ens faltava
el temps, que anava ràpid...

Reflexió personal de la situació viscuda (la que consideris
que més s’adequa o simplement perquè és la que voldries
expressar).
No és senzill parlar d’aquells moments sense posar-se sentimental... És difícil encertar el to quan es tracta de parlar de vivències
profundes, de treball i d’emocions. Tinc lligat el brot de Bauma a
dies llargs i intensos, i la presència total de Làzaro i Marjorie.
Ampliant hores, corredisses, observant senyals per avançar-se a
la gravetat, per intervenir a temps; logística de temps de crisis,
d’urgència; l’esforç extra de tots els i les professionals, quan
sembla que ja no es podia més, i es feia encara més.
Va esdevenir una quotidianitat estranya, on van brotar també
reaccions de colpidora empatia i solidaritat de tot l’equip. Vius
desitjos de protegir i tenir cura dels altres, de fer les coses bé i
d’ofertes espontànies i generoses per fer canvis de torn, suplències, substituir companys malats... Repensant aquells moments,
recordo dies interminables que s’acabaven massa aviat sense
temps de fer tot el que volíem fer. També l’impacte de la paraula
brot quan va unida a Covid i que fa molta por si, a més, és en
l’àmbit residencial. Però, com deia el meu pare, un home bo i
savi, més que centenari, “epidemias han habido muchas, y esta
también pasará”.

I des de l’àmbit personal? Com t’ha afectat?
En un primer moment, amb una mica de por pel clima d’urgència sanitària que es va crear, per si els positius continuaven
augmentant, per si s’agreujava severament la salut de les persones ateses, per si jo mateixa podia ser causa de contagi...
Després, segons evolucionava tot, amb més control, amb més
calma, més acceptada la situació.
M’ha enfadat i entristit no poder veure, tocar, abraçar i besar la
meva família i tota la gent que estimo.

Coneixem...
Anna Ruiz amb les Coses que importen
L’Anna és germana de l’Angèlica, persona atesa al centre
Bauma. Ella, i tota la família Ruiz donen un cop de mà
donant suport en actes, activitats i accions que es fan des
de l’entitat.
En aquesta ocasió, l’Anna ens va donar recolzament
presentant a Atendis al Premis “Les Coses que importen”
a la categoria de reconeixement a l’esforç i la dedicació
humana, per damunt de la tasca laboral, als equips de les
entitats que han destacat per aquesta entrega i per la
seva conducta exemplar durant la pandèmia.
I vam ser guardonats. Aprofitem aquest espai per a
agrair-li i per a compartir les seves paraules.
“Cosas que importan”, que buen enunciado para reflexionar.
Me atrevería a decir que muchos de nosotros, lo hemos expresado a través de aquellos aplausos a las 8 de la tarde dedicados
a todas aquellas personas que con su esfuerzo y valentía nos
demostraban día a día lo que de verdad importa.
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esperábamos con ilusión un vídeo muy alegre de todas las
actividades que habían realizado durante la semana, el cual nos
llenaba de vida y esperanza.
Como cada año, llevaron a cabo “El Sopar Solidari”, pero esta
vez de manera virtual, y una vez más lo supimos gracias a su
perfil activo en Instagram.
Hemos sido conocedores de la cifra que consiguieron recaudar
en “migranodearena”, regalos, material sanitario y muestras de
afecto recibidas, gracias una vez más a su transparencia en
comunicación.
Quién no se ha preguntado durante el confinamiento como
hubiera sido éste sin las nuevas tecnologías. Sin duda alguna,
Atendis ha sabido hacer uso de ellas y ha sabido reinventarse
como todos lo hemos tenido que hacer.

Fueron días en los que la incertidumbre, el miedo y la tristeza nos
invadían, por no decir la incredulidad ante la difícil situación.
Pero el ser humano se caracteriza por su capacidad de reacción
ante las adversidades, de superación y adaptación ante
cualquier circunstancia. Y así fue, vivíamos día a día digeriendo
las noticias, las cifras de contagios y aferrándonos a aquellas
historias que habían conseguido vencer al Covid19.
Desde Fundación Privada Atendis se movilizaron desde el primer
momento para proveer sus centros de todo el material necesario. Como en otras ocasiones, hicieron un llamamiento a personas, entidades y empresas para conseguir donaciones y muestras de solidaridad.
Innovaron en comunicación, ofreciéndonos cada día un post en
redes sociales y en su web sobre el estado de sus usuarios y
situación detallada por centros.
Ampliaron el horario de llamadas para familiares, ofreciendo
también la posibilidad de hacer videollamadas, y cada semana

Hace diez años, tomamos la difícil decisión de internar a mi
hermana en Bauma, con todas las dudas y miedos que todo lo
desconocido conlleva. Hoy en día, podemos decir que no
podríamos haber tenido mejor acierto. Tanto ella como nosotras
hemos encontrado en Atendis una gran familia, llena de grandes
profesionales y sobre todo de buenas personas.
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Finestra Oberta

Fruit de la nova situació, a Atendis ens ha tocat innovar i reinventar-nos en
molts àmbits per tal de poder continuar realitzant actes i promocionant la
participació de persones afins a l’entitat.

4t. SOPAR SOLIDARI
17.09.2020

Davant la impossibilitat de celebrar un àpat multitudinari, vàrem voler compartir el sopar plegats i plegades, però cadascú des de casa
seva. Amb l’eslògan “Tu posa’t còmode, nosaltres te’l portem a casa” vàrem donar la oportunitat de participar del sopar, demanant el
menú i deixant que el portéssim a casa.
La resposta va ser tota una sorpresa! Més de 160 menús i altres persones que van decidir participar a través de la Fila 0.
Un èxit de participació que ens ha portat a obtenir una bona xifra de recaptació. Aquesta resposta de solidaritat i generositat de moltes
persones, ens dona força per a seguir endavant!
Per fer-ho possible, es va comptar amb la col·laboració dels restaurants Cal Boig i Teikit que van oferir els seus millors productes elaborant
un menú de qualitat, digne dels més exigents paladars.
Durant el sopar vàrem demanar als i les participants, enviar fotografies del seu sopar i els vàrem animar a participar d’un concurs amb
algunes preguntes sobre l’entitat. Es van sortejar alguns regals, gràcies a la col·laboració de Teikit, C.E. Sabadell i 5 Quarteres.

Més de

Més de

recaptats

participants

3.500€

160

Destí recursos:
Projecte equipament
tècnic

Fotografies rebudes per les persones assistents al sopar
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CONFERÈNCIA VIRTUAL “DECIDIR PER L´ALTRE”
26.11.2020

Alta participació a la primera conferència virtual organitzada per l’entitat.
Gairebé 60 persones van connectar-se per gaudir de la xerrada a càrrec
del Dr. Joan Canimas, Doctor en filosofia amb Máster en bioètica i dret,
professor de la Universitat de Girona i professor col·laborador de la
Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat Pública de Navarra.
La conferència va generar molt d’interès i reflexió respecte l’ètica que ha
de regir davant de la pressa de decisions per una altra persona. Després
de l’exposició per part del ponent, d’algunes qüestions clau, es va
generar un debat i diàleg interessant entre els dilemes ètics que sorgeixen
quan s’han de prendre decisions per un altre.
Principalment, es va comptar amb l’assistència de professionals i
membres del Patronat de l’entitat, familiars i tutors que tenen a càrrec
persones amb DI, i representants d’entitats del Tercer Sector de Sabadell.

MÉS QUE UNA PANERA - 9ª EDICIÓ
28.12.2020

La iniciativa solidària aconsegueix bons resultats de participació i de recaptació en una edició marcada per la crisis sanitària. Considerem
que ha estat novament un gran èxit. Destacant el suport rebut pels comerços de la ciutat de Sabadell i empreses afins a l’entitat.
El sorteig (davant notari) va repartir sort al número 2654, al Comerç Set&Set Home, qui participava com a col·laborador per primera vegada..
Un Gràcies a Xeviot per confiar-nos novament, l’aparador on poder exposar la panera.
Molt agraïts a Sabadell Comerç Centre per obrir el projecte als comerços associats del centre de la ciutat, que s’hi han sumat més que mai.
Un agraïment especial a l’Escola Illa per la seva col·laboració per segon any consecutiu, fent possible el cartell de la panera

6.922

paperetes venudes

98

comerços i empreses
col·laboradors

Entrega Panera Guanyador

Guanyador Concurs
Cartell 2020

Més de

16.000€
recaptats

Destí recursos:

Realització d’activitats i a
la compra d’equipament
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EL BALCÓ DE LES ARTS

PREMIS “COSES QUE IMPORTEN”

07.09.2020

08.09.2020

Fa temps que Atendis es presenta al Certamen El Balcó de les
Arts de la Fundació Setba, concurs de pintura destinat a persones
amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Enguany, la
Yolanda, persona atesa al centre Bauma, ha sigut finalista dels
Premis de Disseny Bardinet on l’obra guanyadora té com a
resultat l’etiquetatge d’un vi D.O. Penedès, del celler Lacrima
Baccus.
El president de l’entitat va assistir a la cerimònia a CosmoCaixa
d'entrega dels premis i obsequis.

Destacar el guardó que ens van atorgar a la I edició de Les Coses
que Importen, com a candidata d’institució del Sector Social per
la seva conducta exemplar durant la pandèmia.
Un reconeixent a l'esforç, entrega i dedicació humana, per
damunt de la tasca laboral, de l’equip de la nostra entitat que ha
destacat per aquest compromís.
Als premis ens hi va presentar la germana d’una persona atesa a
Atendis i a l’acte d’entrega hi va assistir, conjuntament, amb en
Josep M. Suàrez, president de l’entitat.

Cerimònia entrega de premis 2020
Entrega de premis entitats guardonades

CONVENI COL•LABORACIÓ CASSA (AIGÜES SABADELL)
La companyia d’Aigües de Sabadell col·labora anualment amb
forces entitats socials de Sabadell donant suport als projectes i les
activitats que duen a terme.
Enguany, i com ja ha succeït en anys anteriors, Atendis ha estat
una de les 11 entitats que rebran recolzament per a fer front a part
del consum d’aigua anual.
Sense dubte, una bona notícia que ens ajuda a seguir endavant
amb la nostra tasca.

Acte de la signatura del conveni de
col·laboració amb el president de l’entitat
i el director d’Aigües Sabadell

Col·laboracions / Inversions
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2n. semestre 2020

De la convocatòria de subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d'inversió per a adequació a la normativa vigent per a la
concertació d'aquests serveis, a càrrec dels fons provinents d'herències
intestades, s’han atorgat 21.834,45€ pel projecte d'adeqüació i renovació
de l'edifici La Carena.

Atorgades vàries col·laboracions/subvencions per
part de l’administració pública local.
12.834,00€, 8.248,84€ i 2.709,53€ recolzant
projectes relacionats amb la Covid19 per a fer front
a les despeses extraordinàries sobrevingudes a
causa de la crisis sanitària. 12.534,05€ destinats a
donar suport al Servei d’Inserció Laboral Taina i
mantenir-ne el funcionament en un any complicat a
nivell d’atenció i inserció.

Amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF

De la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades
a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació
tributària del 0,7% IRPF, se’ns han atorgat 9.529,18€ per dur a terme el
projecte d’Adequació i renovació de l'edifici La Carena.

La Diputació de Barcelona ens ha atorgat una subvenció per un import de
8.391,17€ per tal de poder mantenir el 4t tècnic d’inserció laboral al centre
Taina amb el projecte PER A UN TREBALL DIGNE i en el context actual
provocada per la Covid19.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ens dona
suport novament amb un subvenció per import
de 3.750,00€ destinats a seguir treballant en el
model d’atenció centrat en la persona en els
centres i serveis dels que disposa l’entitat.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ens dona
suport a través d’una aportació de 3.000,00€
destinats a seguir treballant en el model d’atenció
centrat en la persona en els centres i serveis dels
que disposa l’entitat.
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La Fundació Privada Mª Francisca de Roviralta ens ha brindat suport econòmic per valor de 2.500,00€ per dur a terme el projecte “Ens Renovem”
destinat a la renovació de l’equipament tècnic als diferents centres de
l’entitat.

FSC Inserta, a través d’una licitació de concurs
públic, ens ha concedit 4.775,00€ per a la
realització d’una formació Taller d’habilitats personals bàsiques, al SIL Taina.

L’Obra Social la Caixa - Zona ens ha atorgat 10.000€ al projecte ENS
RENOVEM - EQUIPAMENT TÈCNIC per seguir renovant l’equipament
tècnic i el mobiliari als diferents centres de l’entitat.

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

Avançar per optimitzar els espais i millorar la seguretat i confort dels centres és una prioritat de l’entitat. Enguany hem rebut el suport
de la Fundació Privada Collserola, permetent separar i sectoritzar el pati exterior entre el centre residencial Bauma i el centre d’atenció
diürna l’Aplec, així com possibilitar l’adaptació dels vestuaris de La Carena per a garantir la correcta seguretat i protecció de tot l’equip
de professionals.
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Nova forma de col·laboració:

Des d’ara, disposen d'una nova forma de col·laborar amb ATENDIS. És a
través de BIZUM, una aplicació de pagaments a través del mòbil que converteix el tràmit de fer una donació en un procés senzill i ràpid de fer:
1. Demanar informació al Banc particular per saber si forma part de la xarxa
Bizum
2. Si el banc en forma part, només s’ha d’obrir l’aplicació del mòbil del banc
corresponent i buscar l’opció d’enviar diners (Bizum)
3. Finalment, s’ha de triar la quantitat de la donació que es vol fer i escriure el
codi d’Atendis al lloc de destinatari.
Per a fer un donatiu o per pagar en actes de l’entitat

Destina temps en donar suport a:
- Activitats d’oci i lleure
- Compartir les teves habilitats
- Actes i esdeveniments

EL NOSTRE CODI ÉS EL 01270

ASSOCIA’T

Fes-te soci o sòcia de l’Associació Pro Disminuïts
Psíquics de Sabadell i Comarca (APDP) que suposa
entre altres:
- Participació a l’Assemblea General amb dret a veu i vot
- Disposar d’informació rellevant de l’entitat (acords
socials, estat comptable, memòria anual, etc.)
Quota anual

Tenir + de 16 anys

FES
FORMES DE
VOLUNTARIAT DONAR-NOS COL·LABORA
SUPORT

60€

- Aportació econòmica periòdica
- Donatiu puntual
- Aportació en espècie
• A nivell particular o d’empresa
• La teva aportació té DRET a
DEDUCCIÓ FISCAL
Exemple particular (IPRF):

Un compromís Perdurable
- Incloure al teu testament, a una o diverses
entitats sense ànim de lucre
- Deixant una part del teu patrimoni, o un bé
concret

TESTAMENT
SOLIDARI

EL TEU
DONATIU

100€

RECUPERA
fins a

80€

DONACIÓ

DEDUCCIÓ

els primers

80%

150€

a partir de

150€

DONACIONS ***
RECURRENTS

35%
40%

*** si en els 2 anys anteriors es van efecturar donacions a la
mateixa entitat i el total de les donacions de l’últim any és
igual o superior a les dels anys anteriors.

Necessites més informació? Posa’t en contacte amb nosaltres: atendis@atendis.cat · 937 171 002

SIL Taina • Reactivació formació presencial
Centre Bauma • Activitat ConfinARTE

Centre l’Aplec • Activitat al pati

Centre Aral • Taller d’informàtica
Centre Casal Can Rull
Taller de comunicació

SIL Taina • Programa Actívate Fundación MAPFRE

Centre Aral
Berenar a l’aire lliure

Centre Casal Can Rull • Teràpia amb gossos

FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS
Av. Can Roqueta, 1E · 08202 SABADELL
Tel. 93 717 10 02

www.atendis.cat
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@fundacioatendis
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