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Sobre la impotència de no saber com donar
suport als nostres veïns i veïnes

Sobre l’empoderament
com objectiu social

A finals de 2011 un grup de veïns i veïnes ens
vàrem adonar que una mare del nostre barri estava
buscant menjar en els contenidors d’escombraries.
Era una persona que tots coneixíem de vista.
Aquesta imatge ens va trasbalsar. En primer lloc,
perquè ens va fer conscients que hi havia gent
propera a nosaltres que no tenia cobertes les
necessitats bàsiques i en segon lloc, aquest fet ens
va fer sospitar que aquesta situació de precarietat
es podria estendre a moltes més persones, sense
comptar totes aquelles que no s’atrevien a demanar
ajuda per desconeixement o vergonya. Finalment,
i potser el fet més important, era descobrir que no
sabíem com recolzar-nos entre nosaltres.

Després de les primeres passes, érem conscients
que havíem de treballar a partir d’una cadena de
relacions. Una cadena que havia d‘anar teixint una
xarxa veïnal amb ganes d’anar tots a una, amb
ganes d’influir en la justícia social de qui viu al
costat. En definitiva, un grup de persones del barri
que fent pinya s’havien d’empoderar amb l’objectiu
de pal•liar les carències bàsiques que patia la gent
del voltant.

Ens va sobtar molt veure la distància que posa
la ciutat entre les persones i que impossibilita la
col·laboració més bàsica entre la gent del barri.
Sobre la determinació comunitària
de voler col·laborar
El primer pas que vàrem fer, va ser informar-nos
de totes les iniciatives que actuaven en el nostre
barri, amb l’objectiu de recolzar als veïns i veïnes
per a cobrir les seves necessitats bàsiques. Per fer
aquesta tasca, ens vàrem adreçar tant als Serveis
Socials de Sant Antoni com a les entitats d’àmbit
privat que ja treballaven en aquesta direcció.
Un cop feta aquesta aproximació, vam reflexionar
quines mancances no estaven cobertes encara i a on
nosaltres podríem aportar la nostra col•laboració.
En aquell moment, hi havia dues parròquies al
barri (Sant Ferran i la Preciosíssima Sang) que
oferien menjar sec i roba a veïns i veïnes. D’una
banda, ens vam proposar aconseguir alimentació
seca per a aquestes entitats i per l’altra, en veure
que ningú oferia menjar fresc, sense garantir una
alimentació saludable, ens vàrem decidir cobrir
aquesta necessitat coordinats amb Serveis Socials.
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Aquest va ser el nostre punt de partida de la nostra
organització (2011).

Treballant amb les persones, vam ser conscients
que la falta de necessitats bàsiques provocava una
disminució en la confiança de les capacitats de
qui necessita suport. En conseqüència, a banda de
cobrir necessitats materials, calia fer conscients als
receptors de les seves capacitats, dels seus punts
forts, necessaris per assentar els pilars sobre
on refer-se. El que volíem evitar era un vincle de
desigualtat i dependència.
Per a començar a aconseguir aquesta igualtat
vàrem començar a oferir a les persones usuàries del
projecte, fer de voluntàries en altres projectes de
l’ONG. A la vegada es va a començar a entregar un
full de normes de funcionament que calia acceptar
per a establir un marc de relació objectiu, no pas
caritatiu.
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EVOLUCIÓ
dE L’ENTITAT

De veí a veí
ONG del barri de Sant Antoni
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Tot seguit un breu recorregut des del nostre
naixement a finals de 2011.

2015
Inici Parades Fresques al Mercat de Sant Antoni

Finals 2011
Inici d’entrega d’alimentació fresca a famílies.

Comencem:
> S’inicia un sistema per tal les famílies puguin
escollir els productes que necessiten (mecanisme
Tonets)
> Inici d’entrega de Lots d’emergència a veïns i
veïnes derivats per Serveis Socials.
> Increment de recursos Fets a Mà, s’inicia el
projecte Mantels ES (Economia de Subsistència)
> Inici del projecte d’integració “Coneixem-nos”.
> Inici Reis Macos GRANS
> Calendari solidari 2016.
		
2016
Canvi a un nou Local (C/ Rocafort 7), compartit
amb la U.E.C. Barcelona

2012
Increment del nombre de famílies i productes
entregats d’alimentació fresca.
2013
Increment del nombre de famílies.
Comencem:
> Entrega productes d’higiene personal i de la llar.
> Atenció específica a nadons (Bolquers, Llet
maternitzada, etc.).
> Atenció adaptada a la salut i religió dels usuaris.
> Inici del projecte lots de nadal.
> Inici del Banc d’Objectes.
> Inici Programa Beques Menjador a l’escola
pública del Barri.
2014
Comencem a entregar tots els productes de la
cistella de la compra. A causa del tancament dels
dos punts d’entrega d’alimentació seca al Barri.
Comencem:
> Tancament del Rober del barri. / Obrim un rober
infantil
> Atenció integral als nostres usuaris (alimentació
seca, fresca, higiene personal i de la llar).
> Inici del projecte Reis Macos.
> Inici grup de cosidores “Fet a mà”.
> Inici projecte Postal Veïnal de nadal.
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Comencem:
> Engega el projecte “ Una Tarda Per a Tu”.
> Comença un sistema d’entrega, de botiga de barri.
> Comença el project d’història del barri, Píndoles
de memòria.
> El 2016 es van rebre 15.754 kg de productes en
donacions i per al nostre veïnat.
> Setmanalment el voluntariat ofereix més de 500
hores de treball a l’ONG.
> Hi ha 32 voluntàries i voluntaris que treballen
regularment, i en projectes estacionals arribem a
ser més de 80 persones.

De Veí a Veí està inscrita pel departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
En els llibres de registre corresponents:
> Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials,
en la Secció Serveis i establiments d’atenció primària,
amb el número de registre S09241.
> Secció d’Entitat privada d’iniciativa social, amb el
número de registre E05173.
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MISSIÓ I
VISIÓ

De veí a veí
ONG del barri de Sant Antoni
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Missió

Visió

> Donar suport als veïns i veïnes en risc d’exclusió
social en totes les seves necessitats bàsiques.

> Construir estructures i projectes que connectin
les necessitats del veïnat amb les veïnes i veïns
disposats a compartir temps i/o recursos pel
benestar comunitari.

> Donar eines i recursos comunitàris als veïns i
veïnes, per tal puguin empoderar-se i començar el
seu procés per a aconseguir tornar a ser autònoms
i autònomes.
> Construir Xarxa entre els veïns i veïnes del barri,
per tal de generar una forma col•lectiva de fer que
afavoreixi relacions de col•laboració grupals.

> Potenciar l’economia comunitària de la
cooperació entre els veïns i veïnes.
> Treballar coordinadament amb Serveis Socials:
· per a anar en el mateix sentit que el pla de
treball que hagi establert professionalment
Serveis Socials.
· per a no dedicar recursos a mancances ja
cobertes per l’administració.
· per adaptar les nostres ajudes al canvi
constant de recursos oferts per l’administració.
> Col·laborar amb el teixit associatiu, educatiu
i comercial del barri en pro d’un enfortiment
comunitari.
> Tractar a les persones usuàries des del respecte i
la igualtat.
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4
MARC
TEÒRIC

De veí a veí
ONG del barri de Sant Antoni
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És important per a nosaltres, com a entitat, donar
una base teòrica que ens serveixi com a guia
conceptual a l’hora d’entendre la nostra manera
de fer.
Per això, els nostres fonaments s’identifiquen en 3
conceptes bàsics que giren entorn:
1. Sociòleg Zygmunt Bauman i la seva idea de
Societat Líquida.
2. Piràmide de Maslow on es determina la
jerarquia de les necessitats humanes.
3. Concepte de Rappaport sobre el
“Empowerment” tant comunitari com individual.

1 Societat líquida
“Tal com explica el prestigiós sociòleg Zygmunt
Bauman, som en una societat de riscos i incerteses,
amb menys i menys vincles amb estructures
col•lectives i, per tant, més individualitzada. En
altres paraules, l’autor del concepte de «societat
líquida» considera que els trets característics
de la nostra societat són els valors poc sòlids,
sustentats en la incertesa i la rapidesa dels canvis
que afebleixen els vincles humans: allò que abans
significava nexes potents ara són lligams fràgils i
provisionalitat. El treball, la política, les prestacions
socials i els vincles humans es debiliten i esdevenen
inestables, sense seguretat, fràgils, entre la
incertesa i la desconfiança.” Dictamen TEIXIT
ASSOCIATIU I ABORDATGE DE LA CRISI, Consell de
Ciutat. Pàg. 7
> http://www.conselldeciutat.cat/site/files/68/
dictamen-teixit-associatiu-abordatge-crisi.pdf
> https://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
Donat l’empobriment d’estrucutres col·lectives
i vincles comunitaris, un dels nostres objectius
és la regeneració i contrucció de nous ponts
comunitaris, que permetin minimitzar els riscos i
incerteses per a generar confiança i col·laboració
entre el veïnat.
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2 Jerarquia de les necessitats humanes /
Abraham Maslow
A. Maslow va organitzar les necessitats humanes
per nivells. Les va organitzas de més bàsiques a
menys, el fet és que no es pot cobrir tot un nivell
superior sense haver cobert totalment l’anterior.
Per tant, cal tenir en compte que tant usuaris com
voluntaris estan cobrint necessitats humanes.

Autorrealització

moralitat,
creativitat,
espontaeïtat,
falta de prejudicis,
acceptació de fets,
resolució de problemes

Reconeixement

Autoreconeixement, confianña,
respecte, èxit

Amor/pertinença

amistat, efecte, intimitat sexual

Seguretat
Fisiologia

seguretat física, d’ocupació, de recursos, moral,
familiar, de salut, de propietat privada
respiració, alimentació, descans, sexe, homeòstasi

3 Empowerment
> https://www.uv.es/lisis/sofia/sofia_empower.pdf
Buelga, S. (2007). El empowerment: la potenciación
del bienestar desde la psicología comunitaria.
En M. Gil (Dir), Psicología Social y Bienestar:
una aproximación interdisciplinar (pp.154-173).
Universidad: Zaragoza
En un moment de risc d’exclusió social degut a
la manca de capacitat per a cobrir les necessitats
bàsiques, les persones es veuen afectades a nivell
personal. El fet comú en aquests casos, és la
frustració davant la impossibilitat d’un mateix, per
a garantir aquestes necessitats. Aquest fet fa que es
tornin dependents a l’ajuda dels altres.
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Considerm que un cop cobertes les necessitats
bàsiques, és el punt de partida ideal per poder
acompanyar-los en un procés de recuperació de la
seva autonomia.
Aquest procés és la base del concepte de
“Empowerment” ( entenent-t’ho com a potenciació
o enfortiment) on l’objectiu és que la persona
guanyi aptituds que li permetin ser menys depenent
i relacionar-se de manera més saludable amb
l’entorn.
D’altra banda aquest concepte, també actua
en el col·lectiu en el moment que un grup de
gent que comparteix una mateixa inquietud,
decideix treballar conjuntament, potenciantse i enfortint-se per incidir en una preocupació
comuna. Un cop aquest col·lectiu aconsegueix
incidir-hi positivament, tots els subjectes que hi
participen es senten empoderats individualment
per aquesta participació col·lectiva. Amb aquest
fet s’aconsegueix una potenciació de les capacitats
personals tant de voluntaris com d’usuaris. La
coherència d’aquest procés ve donada perquè el
“Empowerment” viscut des del col·lectiu, és el
que permet transmetre aquesta actitud a nivell
individual.
Aquests tres conceptes ens marquen, de manera
clara, les nostres directrius:
• Cal treballar per a reconstruir estructures
col·lectives que ens facin tenir un sentiment de
pertinença i poder construir una xarxa social que
ens permeti l’acció.
• És important identificar les necessitats i entendre
la jerarquia d’aquestes, per a poder elaborar un pla
d’acció.
• Fomentar l’autonomia de les persones és el
principal objectiu a l’hora d’oferir el recolzament.

Projectes ONG 2017

5
PROJECTES
PERMANENTS
D’ASSISTÈNCIA
De veí a veí
ONG del barri de Sant Antoni
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5.1
1. Atenció Directa

Memòria d’activitat (2016)

Consisteix en l’entrega de tots els productes bàsics
que formen la cistella de la compra (alimentació
seca, alimentació fresca, productes d’higiene
personal i de la llar).
Va destinat a persones i famílies veïnes en risc
d’exclusió social derivades per Serveis Socials.

• Hem entregat més de 25 tones de suport material.
• Les donacions en menjar dels veïns i veïnes han
estat més de 16 tones.
• S’ha doblat la quantitat de fruita i verdura que
s’entrega als usuaris.
• Han incrementat les donacions rebudes d’altres
entitats.
• Tenim al voltant de 150 usuari/es.
• Hem comprat menjar fresc per valor de 9.813€ al
barri i al comerç de proximitat.

Actualment, responem a la demanda de Serveis
Socials, en casos on es requereix de manera urgent
pal•liar necessitats immediates dels productes
esmentats.
Trets característics del projecte:
> Atenció d’usuaris amb dia i hora i recepció
sempre pel mateix equip i de manera individual.
Aconseguint intimitat i evitant cues de la vergonya.
> Els usuaris poden escollir els productes que
necessiten, com una botiga (sistema de Tonets*).
* Nom del Gegant del barri utilitzat per aquesta
moneda virtual
> Establiment d’unes normes de relació que els
usuaris han d’acceptar per a participar del projecte.
(Annex I)
> Oferiment als usuaris per tal que siguin
voluntaris en qualsevol del nostres projectes o
activitats.
> En un màxim de 24h s’entreguen els lots
d’emergència que demanda Serveis Socials.
> Coordinació amb la tècnic-especialista (Serveis
Socials) de referència de cada usuari.
> Revisió trimestral de tots els nostres usuaris i
usuàries amb Serveis Socials de Sant Antoni.
> Aquest projecte compta amb:
• 6 equips de dues persones i tres coordinadores
d’atenció directa.
• 3 persones al magatzem que organitzen i mouen
els estocs.
> Cada dues setmanes els usuaris venen a recollir la
seva comanda.
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5.2
2. Banc d’objectes

Memòria 2016

Té com objectiu oferir objectes bàsics i necessaris
per a l’autonomia de la persona o família veïna que
no té els recursos necessaris per a comprar-los.

Es van entregar:
• 9 cadires de rodes
• 10 cotxes de nadó
• 3 bicicletes
• 3 llits articulats
• bressols
• joguines infantils

En general tots els objectes que s’entreguen són
donacions i en casos d’extrema necessitat es
compren a les botigues del barri.
Amb el treball hem constatat que els dos col•lectius
que fan més demandes són la gent gran (amb
malalties o discapacitats) i les famílies amb infants.
Objectes d’entrega més freqüent: Cotxets de nadó,
llits articulats, cadires de rodes, caminadors,
neveres, llits.
Trets característics del projecte:
> Establim un sistema de préstec pels objectes que
es poden tornar a utilitzar (cotxets de nadó, cadires
de rodes, etc.).
> De la mateixa manera que a l’Atenció Directa,
rebem peticions de Serveis Socials.
> Esporàdicament, també, rebem peticions del CAP
Manso.
> Compartim objectes amb barris veïns i amb
entitats de Ciutat. (Pare Manel, CANPEDRÓ, Ass.
Mares Monoparentals del Raval i d’altres)
> Un equip de tres persones s’encarreguen de
l’emmagatzematge i la coordinació de les entregues.
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5.3
3. Rober Infantil

Memòria 2016

Durant el 2014 el rober que hi havia al barri va
tancar. Per la nostra part vàrem decidir obrir un
rober infantil per poder com a mínim cobrir les
necessitats dels infants.

Es van entregar:
• 64 lots de roba.
• 5 canastretres.

Trets del projecte:
> Públic destinatari: infants de famílies amb risc
d’exclusió social derivades per Serveis Socials.
> Atenció d’usuaris amb dia i hora.
> Equip d’entrega format per tres persones.
> Roba provinent de donacions veïnals i de
comerços del barri.
> Coordinació amb la tècnic-especialista (Serveis
Socials) de referència de cada usuari.
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6
PROJECTES
ESTACIONALS

De veí a veí
ONG del barri de Sant Antoni
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6.1
1. REIS MACOS

Característiques de les activitats:

És un projecte essencialment comunitari, que
traça lligams entre moltes entitats per tal de donar
un recolzament a les famílies amb una condició
econòmica precària i a la Gent Gran amb alt grau de
dependència del Centre de dia del barri. En aquesta
festa molts col•lectius i persones fem xarxa per tal
d’ajudar a viure l’encís d’aquesta data.

A Reis Macos infants:

Els nostres particulars Reis tenen una jornada
molt intensa. El dia 5 a la tarda comencen visitant
els avis i àvies del Centre de Dia l’Onada. Allí els
hi preparen un festa amb regals, molta diversió
i acaben brindant mentre mengen el tradicional
tortell de Reis. Descansen una estona i després que
la Cavalcada de la Ciutat ha passat pel barri, amb
ajut dels seus patges, visiten les cases dels nens
i nenes, entregant-los els seus regals de manera
màgica.
Tota aquesta festa requereix una gran
infraestructura que fa necessària la coordinació i
la participació d’un gran nombre de voluntaris, que
comencen a treballar el mes d’octubre.
Durant la nit de Reis les famílies reben la visita dels
Reis Macos al seu domicili o si ho prefereixen els
van a trobar a un espai Veïnal.

El lot de regal
El regal escollit pel nen/nena.
Lot de productes escolars.
Llibres.
Llaminadures típiques de Reis.
Tiquets per a les atraccions de
la Fira de Festa Major de Sant
Antoni ( Gener).
Regal per a la família.
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> Serveis Socials de Sant Antoni fa un llistat de les
famílies que participaran del projecte.
> Des del mes d’octubre, el grup de cosidores
enllesteix i posa a punt el vestuari que portaran els
Reis Macos.
> Es fan entrevistes amb els pares / tutors dels
nens i nenes, on s’entrega el catàleg de joguines
que permetrà a l’infant escollir el regal desitjat. De
passada, s’esbrina la informació dels nens i nenes
per tal que els Reis Macos coneguin personalment
com s’han portat aquell any. Així mateix, els pares o
tutors escullen el lloc de trobada amb ses Majestats.
> Els nens i nenes fan la carta i la fan arribar
mitjançat bústies que es troben en entitats i
comerços.
> Una comissió de voluntaris treballarà per
aconseguir padrins per a cada carta.
> Una comissió treballarà per aconseguir
finançament dels comerços, en forma de recursos
econòmics per a les festes i/o apadrinar més cartes.
> Una altra comissió s’encarrega de comprar les
joguines.
> Els padrins reben la carta apadrinada protegint
l’anonimat del nen o nena. S’escaneja la carta,
traient-li totes les dades personals i s’envia per
correu electrònic.
> A partir del lloc on volen rebre el regal les
famílies, una comissió s’encarrega d’organitzar la
logística d’entrega. Això vol dir, organitzar rutes,
lots i els diferents equips de Reis.
> El dia 5 al matí, tothom que col·labora en el
projecte es reuneix per a fer les següents tasques:
• Decorar els espais veïnals que serveixen per a
fer l’entrega.
• Embolicar els paquets i organitzar els lots de
regals.
> El dia 5 al migdia se celebra un vermut amb tota
la gent que ha col·laborat al projecte.
> El dia 5 a la tarda, els voluntaris que fan de Reis i
Patges es vesteixen i maquillen per a l’acció.
> El Reis Macos comencen a entregar joguines un
cop s’ha acabat la cavalcada de la ciutat.
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B Reis Macos Gent Gran

Treball en xarxa

> Coordinació entre la comissió De Veí a Veí amb la
direcció del centre de dia del barri, l’Onada, per a
saber la quantitat d’avis que participaran el dia de
la festa.
> Una comissió s’encarrega de comprar els lots de
regals i el tortell de Reis.
> Una Comissió prepara conjuntament amb els
artistes la festa que faran al Centre de Dia. Les
persones que fan de Reis estan vinculades amb el
món del teatre i cabaret.
> El dia 5 els voluntaris participants es reuneixen
mitja hora abans de l’acte per a coordinar-se amb
les treballadores del centre.
> La Festa consisteix en un xou protagonitzat per
algun personatge reial que els ofereix cançons,
humor i molt d’afecte. Juntament amb els
voluntaris acaba repartint els regals, menjant el
tortell i fent un brindis.

La dimensió d’aquesta activitat obliga a que
col·labori molta gent sigui de forma individual o
bé participant des d’una entitat. Aquest projecte
implica un treball en xarxa molt acurat.
A continuació farem un recull de les entitats
col·laboradores i la manera en com ho fan:
- Associació de veïns: cessió d’espais. Punt de
recollida i entrega de cartes.
- Federació d’entitats Calàbria 66: cessió d’espais.
- Escola Pia de Sant Antoni: cada edició fa un
obsequi que s’entregarà als padrins.
- El Cordill: gairebé la totalitat d’equips de Reis
i Patges es nodreix d’aquesta entitat, ja que està
formada per pràcticament la totalitat d’Esplais i
Agrupaments del barri.
- Escola Salesians de Rocafort: diversos grups-classe
apadrinen una carta.
- Comerç: tots ells ofereixen recursos econòmics al
projecte i serveixen, també, com a punt d’entrega i
recollida de cartes.
• Mercat del Fresc
• Encants de Roba
• Altres comerços
- Espai de Gent Gran: recull material escolar per als
lots.
- Empreses externes: gràcies a veïns, grans
empreses col·laboren amb nosaltres o bé
monetàriament o amb productes concrets.
- Mercat dominical de Sant Antoni: S’encarrega
d’organitzar una recollida de llibres per als lots.
Curiosament és una activitat que desperta l’esperit
més solidari del veïnat. Gràcies a aquesta festa,
on hi molta trobada entre entitats i persones, es
produeix una doble dinàmica:
a) Els voluntaris de l’ONG s’obren a conèixer nous
veïns i veïnes.
b) Mitjançant aquest projecte, molta gent coneix
l’ONG i acaba fent-se voluntari.
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6.2

6.3

2. Postal de Nadal

3. Lots de Nadal

Des del CEIP Ferran Sunyer es proposa que qui
vulgui creï una postal per felicitar el nadal als veïns
i veïnes. Un cop han entregat totes les postals, per
cicles, decideixen per votació quina els representa
millor.

Cada any, per a les famílies que participen
rebent suport alimentari de l’ONG i d’altres que
ens proposa Serveis Socials, preparem uns lots
complementaris d’alimentació més festius on
s’incorporen productes típics de l’època i d’altres
per tal que puguin celebrar les festes nadalenques.
Els lots s’adapten en funció la composició i la religió
de la família.

Són escollides una postal per cicle, o sigui 4
dissenys diferents (Infantil , cicle inicial primària,
cicle mitjà i cicle superior).
Un cop fet això, les postals són impreses i
distribuïdes a partir de l’Escola, l’AMPA i la nostra
entitat. A cada guanyador se li entrega el dibuix
original emmarcat.

Per aconseguir els productes, els recursos venen
donats per diferents vies:
> Fundació Creatia col·labora amb una donació
econòmica.
> Algunes Parades del mercat i comerços del
barri proporcionen productes a preu de cost o els
regalen.
> Veïns i veïnes particulars donen productes o
aconsegueixen acords amb empreses més grans.
L’esperit comunitari d’aquest projecte no és
religiós. En una època de l’any on es fan més
paleses les mancances materials, és necessari donar
l’oportunitat de viure les festes d’una manera més
normalitzada.
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7
ANNEXES

De veí a veí
ONG del barri de Sant Antoni
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Fitxa de normes
programa menjar fresc i higiene

Estem encantats de que participis de la nostra ONG De Veí a Veí. Amb l’objectiu de que la
nostra relació sigui lo més clara possible i no hi hagin mal entesos, volem que coneguis i
acceptis les normes de funcionament.

1. La persona que t’atengui t’anotarà el dia i l’hora de la següent recollida de menjar. Se
t'escriurà a una targeta el dia i l'hora per venir a recollir el menjar
2. No es podrà venir acompanyat/da d'amics o coneguts
3. En cas de no poder assistir a la cita o de necessitar un canvi d’hora, caldrà avisar 2 dies
abans ( Telèfon: .............................................................................................................
Correu e- : ........................................................................................................................)
4. En el cas que un dia no et presentis o no puguis avisar abans que no vindràs, el menjar
que hem comprat per a tu el congelarem. Caldrà que truquis per concertar una nova
cita. En la següent cita se t’entregarà el menjar que vàrem congelar
5. En el cas que no truquis per a concertar una segona cita o no et tornis a presentar
donarem el menjar que havíem comprat per a tu a una altre persona que estigui
esperant participar del nostre projecte. Si volguessis tornar a formar part del nostre
projecte caldrà començar un altre cop el recorregut a través de serveis socials.

Entenc i accepto les normes de funcionament
Nom i Cognoms:

Signatura

Barcelona a ......... de ............................... de 20.....

27

