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1. CARTA DEL PRESIDENT
«Que els nostres avis tinguin un ambient
confortable, joiós, ple de llum, que endolceixi les xacres de la vellesa», aquesta voluntat
del nostre fundador, plena d’esperit franciscà, és la feina que hem procurat fer cada dia
del 2016.
Aquest any hem donat un nou impuls a la
captació de recursos, a fi de garantir l’Obra
Social de la Fundació. Necessitem noves
aportacions per cobrir les estades d’alguns
residents i també per fer front a les obres i reformes que hem iniciat als edificis de la nostra Residència.
Confiem en la sensibilitat de les persones i
en la responsabilitat social de les empreses,
per continuar i mantenir aquesta obra social
que, després de 40 anys, segueix acollint a 110
avis amb el suport de més de 50 treballadors.
L’aportació dels voluntaris és en l’origen de
la nostra obra; des de la Fundació fem una
crida a la col·laboració d’aquelles persones
que poden aportar afecte i companyia amb
la seva presència prop dels nostres residents.

La «família d’Assís» la formem els residents,
els treballadors i els voluntaris, i és possible
gràcies a les ajudes que, de manera altruista,
rebem de diferents benefactors, empreses i
institucions.
Entre les persones que han deixat la seva petjada, aquest any recordem el Pare Marcel
Fontdevila, patró des de molts anys i amb
dedicació als residents fins als últims dies de
la seva vida. També mencionar que a finals
d’any es va jubilar la directora, Sra. Alicia
Iñiesta, que va regir aquesta casa durant més
de 18 anys. A ells i a tots els que cada dia s’esforcen per continuar l’Obra, el nostre reconeixement i agraïment.
Acabem l’any plens d’il·lusió, encarant els
nous reptes i amb el convenciment de la bondat i necessitat de la nostra tasca de protecció i estimació de la gent gran.

Carmel Gasol Mora
web.fundacioassis.org
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2. LA CASA ON ESTIMEM LA GENT GRAN
Després de 40 anys del seu inici
encara seguim caminant gràcies a
la generositat de molts col·laboradors, tant privats com públics, que
creuen en aquest projecte i en la
capacitat dels professionals, i del
suport de les famílies i a la tenacitat de tots aquells que estimem la
seva gran obra en favor de les persones grans més desfavorides.
Som una entitat de caràcter no
lucratiu amb la finalitat fonamen-

«ASSÍS una casa que
no fos l’avantsala
de la mort sinó un lloc
ple de vida i alegria»
Pare Lleó de Vandellós

tal de donar suport integral a la
gent gran i que, amb molt d’esforç, seguim desenvolupant any
rere any.
La tasca fundacional de la Fundació Assís la desenvolupem a
la nostra Residència d’Assís. La
casa on estimem la gent gran, és
aquí on els nostres residents viuen
una vellesa digna amb un entorn
de comunitat i família.
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3. VISIÓ / MISSIÓ / VALORS
VISIÓ

MISSIÓ

Desenvolupar una tasca
social envers la gent gran,
donant-los suport
i acolliment integral

Acollim i vetllem
de manera professional i càlida
a les persones grans,
independentment dels recursos
econòmics i grau de dependència,
fent-los sentir en comunitat
i família, perquè
no envelleixin soles

VALORS
La generositat, solidaritat,
igualtat i el respecte envers
les persones grans a les que
atenem són la nostra guia.
Ens nodrim de l’esperit
franciscà oferint senzillesa,
alegria i germanor

www.fundacioassis.org
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4. EL PATRONAT D’ASSÍS
L’òrgan de govern de la Fundació
és el Patronat format per un grup
de persones voluntàries i compromeses amb la missió fundacional.

El Pare Marcel Fontdevila (vocal)
i representant dels Caputxins ens
va deixar el juliol del 2016.

President | Carmel Gasol Mora
Vicepresident | F. Gil Parés Casellas
Secretària | Montserrat Andreu Sierra
Vocal | Maria Cambray Amenòs

www.fundacioassis.org
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5. LA FUNDACIÓ
DEL 2016
QUÈ FEM A LA FUNDACIÓ?
La Fundació desenvolupa una tasca social amb els
residents que viuen a la Residència d’Assís i que no
poden pagar-se la seva estada. Són residents, les condicions econòmiques dels quals no són, ni de bon
tros, aquelles amb què van entrar a la casa. És per
això, que la Fundació estudia cada cas en particular
i ajuda a cada resident que ho necessita, sota els paràmetres de no tenir família o que no se’n puguin fer
càrrec i que no tingui propietats ni béns, perquè pugui seguir vivint a Assís, independentment de les carències, perquè tingui una vellesa digna sentint-se
acollit i estimat.
Majoritàriament són persones procedents de Barcelona, Sabadell, Terrassa i Sant Quirze del Vallès.

www.fundacioassis.org
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COM AJUDEM A LES PERSONES GRANS?

9
8
7

Facilitem
un entorn
de seguretat

10 1
Assumim
el cost
diferencial

Facilitem
un entorn càlid
i familiar

Millorem
la qualitat
de vida

Acompanyem
espiritualment

Mantenim
i potenciem
les habilitats
socials

www.fundacioassis.org

2
3
4

Acollim
i atenem
les necessitats
bàsiques

6 5

Procurem
el manteniment
de les capacitats
cognitives
i funcionals

Fomentem
l’autonomia
personal

Potenciem
l’autoestima
i la pròpia
identitat
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A QUI HEM AJUDAT EL 2016?
La Fundació Privada i Benèfica
Assís durant el 2016 hem seguit
acollint i procurant la manutenció,
cura emocional i sanitària de 22
persones que resideixen a Assís.
Cada mes la Fundació d’Assís assumeix el cost diferencial entre
allò que el resident pot pagar (pensions mínimes) amb les necessitats bàsiques i emocionals que realment necessita.

2016

Hem ajudat un 2% més que
l’any anterior

23%
Edat
Estat
civil

77%
Edats compreses de 70 a 100 anys

45,4%
50%
4,6%

Residents vidus/vídues
Residents solters/solteres
Residents casats/casades

1
85%
15%
9,3 anys

Defunció
Persones autònomes
Graus de dependència
Mitjana d’edat de residència

www.fundacioassis.org

12 | MEMÒRIA ANUAL 2016

QUI ENS HA AJUDAT A PODER AJUDAR?
Gràcies a les aportacions particulars i a subvencions públiques
i privades que han atorgat a la
Fundació Privada i Benèfica Assís aquest 2016, ens han ajudat a
poder apadrinar a 22 persones
que acollim, cuidem i estimem a
la Residència d’Assís, per tal que
puguin envellir dignament sense

Apadrinament

ONS 2016
I
C
N
E
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cap distinció i diferència amb d’altres residents privats.

22 persones = 180.000 €/any
132 subscriptors: 9% més que el 2015

Subscripcions

10 baixes per defunció
78,9
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6. EL VOLUNTARIAT
D’ASSÍS.
UNA ALTRA MIRADA

Aquest 2016 ens hem federat a la Federació Catalana de Voluntariat Social.
La nostra entitat que va iniciar-se fa més de 40 anys
gràcies a persones compromeses amb la missió fundacional, ara reprenem aquesta aventura amb ganes
i il·lusions d’apropar-nos de manera més humana als
qui més ho necessiten.
El nostre voluntariat té un paper específic en la nostra Fundació, complementari i no substitutori del treball professional, aportant una altra mirada a la tasca de la Fundació i al treball amb i per a les persones
que viuen a la Residència d’Assís.

23 voluntaris
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Voluntaris/es
que fan
acompanyament
a residents:
2 voluntaris/es.
Un cop
a la setmana,
una tarda. Temps
per conversar,
passejar,
escoltar música
fer companyia
una hora i mitja.
Establir lligams
afectius i de
complicitat amb
residents que
viuen a la part
més assistida
de la casa i tenen
les seves capacitats
cognitives
deteriorades.

www.fundacioassis.org

Joves entre 17 i
20 anys, els quals
els diumenges
a la tarda han visitat
residents que no
acostumen a tenir
visites. Es tracta
de crear una
relació d’amistat
i complicitat on
les dues parts
tenen gratificació.
• Nombre de
voluntaris/es: 12
(repartits en
grups de 5)
• Hores de visita:
12 h
• Dies: 4
diumenges tarda
• Acompanyament
a 5 residents

Empreses
compromeses
amb la societat,
han volgut venir
a casa nostra a
passar una tarda
a fer companyonia
als nostres
residents.
Dedicar un temps
de conversa i
entreteniment
i a fer sentir
especials als qui
estan més sols.
• Nombre de
voluntaris/es: 9
• Residents: 7
• Hores: 6
• Dies: 2

EL VOLUNTARIAT D’ASSÍS. UNA ALTRA MIRADA | 15

Voluntaris/es grans d’Assís:
La nostra joia!
Els nostres residents/es més
autònoms/es i compromesos
amb la missió de la Fundació
participen, voluntàriament, en
el projecte de voluntariat.
Residents/es d’Assís que organitzen setmanalment un bingo, els
diumenges a la tarda, per a tots
els residents/es que ho desitgen.

4
2

Una hora de distracció per a tots
aquells que volen companyia.
Voluntaris/es residents que fan
acompanyament diari a residents /es
que van en cadira de rodes. Dediquen una estona de companyia i
passeig pel jardí de la casa. Estona de conversa i complicitat entre
residents/es.

4
3

Voluntaris residents

Residents atesos

Hores a la setmana

Dies/setmana

www.fundacioassis.org

16 | MEMÒRIA ANUAL 2016

7. LA RESIDÈNCIA D’ASSÍS.
LA CASA ON VIVIM
A la Residencia d’Assís hi viuen un
total de 110 residents, 90 residents

són places privades (incloent els
22 residents acollits per la Funda-

ció) i 20 places són concertades
per la Generalitat de Catalunya.

1100
P L ACE S
90 PLAACE S P RIVADE S
4 autònomes + 50 as
40
assi
sist
stid
ides
e

20 P L ACES CONCERTAADE S
P E R L A GE NE RALITAT DE CATALL UNYA

www.fundacioassis.org

«No pensava
que viure
a una residència
em podria fer
tan feliç»

«Viure a Assís
és viure
acompanyat»

«A Assís
tothom
somriu»
«M’agrada
formar part
de la família
d’Assís»

«Si arribo a saber
com de bé
s’hi viu, hagués
vingut abans»
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ASSÍS AMB XIFRES DE 2016

Antiguitat com a residents a la casa d’Assís
De 0 a 5 anys

72 123
i 100 anys

De 5 a 10 anys

Entre

19
Nombre
d’altes

16

106 residents

Nombre
de baixes
per èxitus

Autònoms
Grau I
Grau II
Grau III

www.fundacioassis.org

105
Mitjana
d’ocupació

De 21 a 25 anys
26 anys

96,3%

Estat civil dels residents

Taxa
d’ocupació

Solteres

DONES

Edat mitjana
dels residents

ASSÍS
AMB XIFRES
2016

De 16 a 20 anys

48%
22%
21%
9%

Vídues
Divorciades
Matrimonis
Solters

HOMES

89,28

Franja d’edat
residents

D’11 a 15 anys

Usuaris
atesos

52 residents
34 residents
11 residents
7 residents
2 residents
1 resident

Vidus
Divorciats
Matrimonis

30,04%
69%
0,5%
1,5%
42,6%
38,5%
13,5%
6%
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EL NOSTRE
EQUIP HUMÀ
El Patronat de la Fundació Privada i Benèfica Assís conjuntament
amb l’equip directiu hem treballat
aquest any, també, per cercar dia a
dia l’excel·lència en la qualitat assistencial i humana. Per aconseguir-ho hem esmerçat molts esforços per dur a terme una política de

personal d’aliances, de compromís, efectiva, gratificant i generosa.
Hem donat importància a la conciliació de la vida laboral i personal
i procurem un ambient de treball
agradable i satisfactori.

Des de la Fundació hem procurat
tenir cura de tots els professionals
que treballen a la Residència, tant
des de l’inici de la relació laboral
com durant tota la seva etapa professional, vetllant per la seva seguretat, la cohesió de grup, treballant perquè hi hagi una formació
continuada.

Hores dedicades a la formació durant el 2016

706 hores
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Plantilla de treballadors en el 2016

48

Contractes temporals
Dones
Homes
Professionals contractats externs
Creació de nous llocs de treball el 2016
Professionals amb alguna discapacitat
Baixes
Jubilacions

8
45
3
2
5
1%
10
2

SERVEIS QUE OFERIM A ASSÍS
Els professionals que treballem a la Residència
d’Assís atenem els residents de manera directa en el seu dia a dia, procurant el benestar de cada resident i tenint una relació
propera, càlida i professional.

www.fundacioassis.org

Antiguitat dels treballadors
Menys de 5 anys
De 5 a 10 anys
De 10 a 15 anys
Més de 15 anys

29
10
3
6
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Serveis indirectes
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SERVEI RESTAURACIÓ:
COMERTEL

SERVEI DE GESTIÓ:

SERVEI BUGADERIA:
LÍNIA PRÀCTICA

DIRECCIÓ, RECURSOS HUMANS,
COMUNICACIÓ I RESPONSABLE
DE SERVEIS, ADMINISTRACIÓ
I MANTENIMENT

SERVEI JARDINERIA:
L’ESPÍGOL

SERVEI D’ANIMACIÓ:
EDUCADORA SOCIAL
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SERVEI SOCIAL:
TREBALLADORA SOCIAL
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SERVEI RELIGIÓS:
F. FRANCISCÀ CAPUTXÍ

Són els professionals que fan possible tota la
logística i funcionament perquè cada resident
tingui tots els serveis que necessiti en un espai
que el faci sentir com a «casa seva».

SE
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FIS
I R IOTER
EH
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ILI UTA
TA
CIÓ

PIA
RÀ
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L
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EI IONA
RV
SE UPAC
OC

SE
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EI
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PS
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LO
GIA

SERVEI AVD.
EQUIP GEROCULTOR

Serveis directes d’Atenció de la Vida Diària
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PARTICIPACIÓ
A la Residència d’Assís procurem
que els residents tinguin un paper
actiu en el dia a dia de l’organització. Aquest 2016 han participat en
la presa de decisions de les activitats i el lleure i l’oci que fem a la
casa en els espais de participació,
com són el Consell de Participació i
la Comissió de Residents.

Des de la Direcció de la Residència ens interessa saber com perceben els nostres residents i les seves
famílies els serveis i l’atenció que donem. Per fer la valoració i millorar
la nostra eficiència i eficàcia, cada
any, facilitem una enquesta, aquest
any ha estat l’enquesta de valoració de satisfacció dels residents.

Valoració del nivell de satisfacció dels residents d’Assís

79%

• Nombre de residents: 110
• Nombre d’enquestes repartides (repartides a usuaris
sense deteriorament cognitiu greu i amb més d’un
mes d’estada a la Residència): 65
• Nombre d’enquestes contestades: 43

Excel·lent
Notable

2%

Bé

19%

• Nombre d’enquestes avaluades: 43
• Mitjana d’edat dels residents
enquestats: 87,44 anys
• Valoració final: 9,16 (sobre
10)

www.fundacioassis.org
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Punts forts

Punts febles

Aspectes a millorar en general

• El 100% dels residents enquestats
valora com a molt bona o bona la
feina de l’equip de professionals
de la Residència, així com el seu
tracte vers els residents.

• El 7% dels residents enquestats
diu trobar-se regular o malament
a la seva habitació.

• Millorar en la comunicació interna entre els residents i el Centre.

• El 98% dels residents enquestats
diu tenir una relació molt bona
o bona amb l’equip de professionals de la Residència.

• Un 4% dels residents enquestats
no es considera ben atès/sa al
Centre
• El 2% dels residents enquestats
valora la Residència amb un aprovat just.

• Millorar en els òrgans de participació, que facilitin a tots els residents una eina per poder expressar les seves inquietuds i
opinions respecte el funcionament diari i les decisions que es
prenen.

• El 100% dels residents enquestats valora com a molt bona o bona la feina de la Direcció de la
Residència.
Comentaris que ens han emocionat
• «Sóc molt feliç»
• «Estic rebent una vellesa molt feliç, gràcies»
• «Jo em sento a casa meva. Dono
gràcies a Déu que em permet
gaudir d’una vellesa serena, agraïda a tothom que ho fa possible.
Estic molt bé a l’habitació. Els
meus “nanos”, quan els miro, em
fan somriure. Què més puc demanar? Gràcies, moltes gràcies»
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PROJECTES
i ACTIVITATS
Les activitats que es programen a la Residència d’Assís
tenen com a objectiu el manteniment o la millora de les capacitats dels residents i el seu
creixement personal i autonomia. Fomentem l’envelliment actiu.
L’equip de professionals, com
a responsables de cada àrea,
proposa i consensua amb la
resta les activitats més adients
per al perfil dels residents d’Assís per tal d’incentivar l’interès
i la participació.
Activitats de la vida diària.
Lligades al funcionament quotidià, al dia a dia dels residents,
a l’atenció directa i al manteniment de la màxima autonomia.

www.fundacioassis.org

Activitats terapèutiques.
Programades amb la finalitat
de potenciar les capacitats cognitives i motrius, s’adeqüen als
diferents grups que poden treballar conjuntament:
• Taller de teatre
• Taller de memòria
• Passejades Ioga
• Psicomotricitat
• Taller d’estimulació cognitiva
• Taller de manualitats
• Caminades
• Taller de Coral
• Taller d’actualitat i conversa
• Taller de Musicoteràpia
Activitats lúdiques. S’organitzen tenint en compte el costumari tradicional català, les
festes pròpies de la Residència
i el temps d’oci. Les activitats
realitzades al llarg del 2016
més rellevants han estat:
Sortides
• Sortida a l’Auditori de Barcelona, «Un matí d’orquestra»
(activitat dirigida a persones
amb Alzheimer i demències)
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• Sortida al CosmoCaixa
• Sortida a l’Auditori de Barcelona en dues ocasions, Cantània
• Sortida a les Caves Freixenet
• Sortides a la platja de Castelldefels en dues ocasions
• Sortida al centre comercial
Alcampo de Sant Quirze del
Vallès
• Sortida al monestir de Poblet
i Montblanc
• Resiolimpíades: olimpíades
organitzades juntament amb
altres residències del municipi i l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
• Sortida a Barcelona a la gravació del programa de TV3 «El
gran dictat»
• Sortides per anar a veure els
pessebres a Castellar del Vallès
Activitats fetes al jardí
• A l’estiu es munten piscines
al jardí per remullar-se, i es
fan servir vàries vegades.

Activitats d’intercanvi generacional. Alumnes de primària de l’escola Taula Rodona
han compartit activitats preparades a l’escola amb els nostres residents. Intercanvi generacional. Aprendre a tenir respecte, paciència i complicitat
amb els grans.
• Nens i nenes de 6è de Primària: 50
• Usuaris: 20
• Hores: 12 h
• Dies: 7 matins
• Jocs de taula amb l’escola
Taula Rodona
• Gimcana pels jardins de la
Residència amb l’escola Taula Rodona
• Cantada de Nadales a càrrec de l’escola Purificació Salas Xandri
• Cantada de Nadales a càrrec
de l’escola Taula Rodona
• Sessió de quinto amb nens
de l’escola Taula Rodona

www.fundacioassis.org

Audicions, concerts
i cinema

• Concert a càrrec de la Coral Pas
a Pas

• Audició del ballet El trencanous.
Amics de la Música de Sant Quirze del Vallès

• Concert dels Cracks d’Andi

• Audició del ballet Giselle. Amics de
la Música de Sant Quirze del Vallès
• Audició Frank Sinatra. Amics
de la Música de Sant Quirze del
Vallès
• Concert a càrrec de la Coral Estel·la
• Concert de la Coral Assís amb
motiu de la Diada de l’Onze de
Setembre, la Festa de Sant Francesc i Nadal

www.fundacioassis.org

• Cinema: Una canción para Marion, Intocable, Magic of the musicals, Sister Act, Jesús de Nazaret
Representacions teatrals
• La Panera de Nadal a càrrec del
grup de teatre de la Creu Alta
de Sabadell
• Qui diu que ve? a càrrec del grup
de teatre de Sant Vicenç de Sabadell
• Òscar, una maleta, dues maletes,
tres maletes a càrrec de la com-

panyia de teatre «La inestable de
Bellaterra»
• La boda no roda a càrrec dels residents d’Assís
Tallers especials i altres
• Tallers de cuina: galetes per a
Sant Jordi, roques de trufes i panellets
• Manualitats: arreglar els decorats per a les obres de teatre, centres de taula per a Nadal, dracs
de Sant Jordi
• Sessió del Quinto de Nadal
• Recollida d’aliments per a Càritas
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Homenatges i assemblees
• Reconeixement als residents nonagenaris i centenaris de la Residència
• Vàries assemblees per parlar i
acordar amb els residents aspectes de les activitats
Publicacions
• Butlletí La Família d’Assís
Festes anuals
• Festes religioses. Se celebren les
festes pròpies dels diferents mo-

ments litúrgics: Nadal, Reis, Setmana Santa, Pasqua
• Festes pròpies de la Residència.
Dinar de Germanor (residents,
Patronat i treballadors d’Assís) i
Festa de Sant Francesc
• Festes dels sants. Celebració
mensual de les onomàstiques
dels residents i professionals que
s’escauen cada mes
• Festes populars. Cap d’Any, Reis,
Carnestoltes, Diada de Sant Jordi, Revetlla de Sant Joan, Revetlla de Sant Pere, Diada de Catalunya, Castanyada i Nadal
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8. DADES ECONÒMIQUES DE 2016
La voluntat de transparència de la
Fundació Privada i Benèfica Assís
és absoluta. La intenció ferma del
Patronat és fer visible tots els aspectes econòmics de l’exercici que

permetin, tant a les Administracions públiques com a tota aquella
entitat i/o persona física que tingui
interès en seguir l’evolució de l’entitat, poder accedir a la informació

Ingressos fundacionals de l’any 2016:

81%

2.021.741 €
Prestacions de serveis

3%
0,85% 4,35% 10,8%

Donatius privats
20 places concertades
per la Generalitat

16%

26%
www.fundacioassis.org

6%
2%

Origen dels fons procedents
de les subvencions
i donacions: 59.300 €

24%

24%

Altres ingressos.
Arrendaments
Subvencions, donacions
i llegats

Destinació dels recursos: –2.160.266 €

50%

de la Fundació. La transparència
dels comptes anuals de la Fundació Privada i Benèfica Assís es recolza en una auditoria oficial, realitzada pels Auditors Alkain i Riba

44%

1,30%
1,70%
5%

Despeses de personal

Donacions particulars

Altres serveis d’explotació

Subscriptors

Amortització de l’immobilitzat

Herències i llegats

Altres

Fundación Vision

Aprovisionaments

Diputació
La Caixa
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Ingressos i despeses del 2016:

–138.525 €

• Reformes de la casa (externes).
Reparació de la cornissa de la Residència, reforma de la jardineria
de Can Pagès, rehabilitació de
la façana de Can Pagès, rehabilitació de la façana d’infermeria.

DESPESES

–2.160.266 €
INGRESSOS

2.021.741 €
Auditoria:

–3.000.000 € –2.000.000 € –1.000.000 €

0€

1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 €

que han emès una opinió favorable dels comptes anuals que comprenen el balanç a 31 de desembre
del 2016, el compte de resultats,
l’estat de canvi en el patrimoni net
i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat en l’esmentada data.
Els comptes anuals expressen, en
tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació
Privada i Benèfica Assís a 31 de
desembre de 2016, així com els
seus resultats corresponents a l’exercici anual finalitzat en l’esmentada data, de conformitat amb el
marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en

particular, amb els principis i criteris comptables allí continguts.
Aquest any 2016 s’han fet
aquestes inversions
Total inversions:

199.563 €

• Reformes a la casa (internes).
Reformes a les habitacions, banys
assistits, construcció d’una dutxa assistida a la infermeria, inici de la construcció d’un nou ascensor a Can Pagès.
• Material informàtic. 2 ordinadors més 1 impressora.
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9. XARXES SOCIALS
i COMUNICACIÓ
Inici de l’actualització de les eines
de comunicació.
Les nostres eines de comunicació
després de més de 40 anys han
quedat obsoletes. L’any 2016 s’ha
fet un pas endavant per actualitzar-les:
• Redissenyar el logotip. Per donar més èmfasi i coneixement
que som una fundació privada
i benèfica i que desenvolupem
la nostra tasca social amb la gent
gran
• Senyalètica externa. Cartell
d’entrada i rotulació de la furgoneta
• Estudi i replantejament de la
nova web:

www.fundacioassis.org
www.fundacioassis.org

Ja tenim
181 seguidors!
FUNDACIÓ
BENÈFICA ASSÍS
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10. AGRAÏMENTS
GRÀCIES a totes les persones, entitats privades,
públiques, empreses, treballadors, familiars i voluntaris per la vostra col·laboració.

Aquest any 2016 heu donat suport a persones grans
que necessiten ajuda per envellir dignament.

Tots fem ASSÍS!
Col·laboradors:

Càritas
Sabadell

Vols ser voluntari/a?

Vols ser soci?

Vols fer una donació?

comunicació@fassis.es
tel. 93 721 41 16

comunicacio@fassis.es
tel. 93 721 41 16

ES91-2100-0362-16020002-0633

FUNDACIÓ

BENÈFICA

ASSÍS

La casa on estimem la gent gran

Can Ponsich s/n | 08192 Sant Quirze del Vallès
93 721 41 16 | 93 721 47 05
comunicacio@fassis.es
www.fundacioassis.org
Fundació Benèﬁca Assís

