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1. Carta del President

3

En aquest any diferent per a tothom,
les persones grans, tot i el confinament
i les pèrdues, han tornat a donar-nos,

amb la seva resiliència, una lliçó de vida.

Martí Garriga. President de l’Entitat

MALGRAT...

Malgrat el temps, malgrat la pandèmia, malgrat les dificultats
del dia a dia, malgrat tots els inconvenients que comporta el
fet de viure, podem estar satisfets i orgullosos que no falti mai
un somriure als nostres avis i àvies. Perquè per Avismón és la
nostra raó de ser, trobar i mantenir el benestar de totes les per-
sones que acompanyem per fer una vida més agradable i
amorosida, tot i les dificultats del moment.

Ja fa vint-i-cinc anys que Avismón treballa per als nostres avis i
àvies, les hem vist de tots colors i ho hem patit en tots els graus,
però aquell esperit que va néixer en un despatxet del carrer
Sant Crist amb la Montserrat Ferré, s’ha mantingut a través del
temps, s’ha pogut fer més gran acompanyant a moltes perso-
nes grans, i tot això gràcies a grans professionals i meravellosos/
ses voluntaris i voluntàries que ja plogui o nevi, sempre tenen
present el nostre ideari, amb la solidaritat en marxa, la tendresa
en les mans i l’esperança en els ulls.

Ens toca viure anys difícils, però el desànim no te raó de ser
en el nostre vocabulari de vida, som empàtics amb la parau-
la ànims. Que mai faltin!

Ens toca viure en la incertesa, però nosaltres sempre voldrem
“acompanyar” els nostres avis i àvies en allò que necessitin.

Ens toca viure amb por, però a Avismón sempre voldrem pro-
tegir el futur de tots aquells que confien i que ens acompanyen
en aquesta aventura.

GRÀCIES a tots per la tasca que feu, mantenir viu el somriure
dels avis i de les àvies malgrat tot el que passi al nostre entorn
ens fa més forts i ens encoratja a fer més coses... ENDAVANT
AVISMÓN.
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2. La nostra entitat

Avismón-Catalunya és una fundació sense ànim de lucre que pro-
mou , el suport i envelliment actiu de les persones grans mitjançant
el voluntariat social.

Volem acompanyar a les persones grans en el seu procés vital d’en-
velliment i autocura, essent referent del bon tracte, proper i familiar,
en especial atenció a totes aquelles que poden sentir-se soles.

un món de persones grans acompanyades, empoderades i
actives en la vida social, econòmica i cultural.

una societat que proporcioni a les persones grans les cures
que requereixen, respectant sempre la seva autonomia.

Volem

Volem

RESPECTE
SOLIDARITAT
ALTRUISME
INNOVACIÓ
PARTICIPACIÓ
TRANSPARÈNCIA

Pal· liar la solitud d’exclusió socialde les persones grans i el risc .

, la integració social, la millora de la qualitat i
la protecció dels drets fonamentals .

com a agent transformador, en especial aten-
ció a les persones grans voluntàries.

Promoure el benestar
de les persones grans

Impulsar el voluntariat

QUI SOM?

MISSIÓ

VISIÓ

VALORS

7

El voluntariat ha estat trucant
a les persones grans

diverses vegades a la setmana
durant la pandèmia

donant-los escalf i suport telefònic
sempre en funció de la seva

angoixa i necessitat.

Han estat veritables
herois i heroïnes.

Trobada Caps de grup (voluntariat referent)
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3. Els nostres projectes

Promovem el benestar de les persones grans, la integració social,
la millora de la seva qualitat de vida, la protecció dels seus drets,
i un envelliment actiu i participatiu. Ho fem possible gràcies a:

Per pal·liar la seva solitud, el voluntariat els visita setmanalment
i els caps de grup, que són el seu voluntari/a referent, ho comple-
menta amb el seguiment telefònic. Amb aquest objectiu també
col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona en el projecte Radars.

-SUPORT EMOCIAL I COMPANYIA:

-ACOMPANYAMENTS PER SALUT I FRAGILITAT:

Quan es necessari acompanyem al metge i/o a fer gestions per-
sonals.

Realitzem activitats socials de participació grupal, acompanya-
des per voluntariat, així com petites trobades per promoure la
participació en activitats de barri.

Estem al costat de les persones grans quan ho necessiten per
orientar, tramitar i resoldre qualsevol entrebanc que hagin
d’afrontar per la seva fragilitat i manca de recursos. I promo-
vem  el bon tracte a les persones grans, els ajudem a exercir
els seus drets i a prendre decisions amb la màxima informació
i autonomia.

-DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA:

- SUPORT PERSONAL I TRÀMITS SOCIALS

9

L’espectacle d’òpera i humor
“TENORS”, al febrer, va ser la

darrera trobada de dinamització
comunitària que vam celebrar.

Va ser un èxit i va agradar moltíssim.

Tothom està esperant
tornar a retrobar-nos.

“Saber que alguien
se ocupa de mi
persona me da

seguridad y ganas
de salir adelante”

“M’has donat alegria,
repòs i m’has fet sentir

molt acompanyada”

FINS DEMÀ

ACOMPANYAMENT I SUPORT SOCIAL

Centre Catòlic de Sants

3. Els nostres projectes

Promovem el benestar de les persones grans, la integració social,
la millora de la seva qualitat de vida, la protecció dels seus drets,
i un envelliment actiu i participatiu. Ho fem possible gràcies a:

Per pal·liar la seva solitud, el voluntariat els visita setmanalment
i els caps de grup, que són el seu voluntari/a referent, ho comple-
menta amb el seguiment telefònic. Amb aquest objectiu també
col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona en el projecte Radars.

-SUPORT EMOCIAL I COMPANYIA:

-ACOMPANYAMENTS PER SALUT I FRAGILITAT:

Quan es necessari acompanyem al metge i/o a fer gestions per-
sonals.

Realitzem activitats socials de participació grupal, acompanya-
des per voluntariat, així com petites trobades per promoure la
participació en activitats de barri.

Estem al costat de les persones grans quan ho necessiten per
orientar, tramitar i resoldre qualsevol entrebanc que hagin
d’afrontar per la seva fragilitat i manca de recursos. I promo-
vem  el bon tracte a les persones grans, els ajudem a exercir
els seus drets i a prendre decisions amb la màxima informació
i autonomia.

-DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA:

- SUPORT PERSONAL I TRÀMITS SOCIALS

9

L’espectacle d’òpera i humor
“TENORS”, al febrer, va ser la

darrera trobada de dinamització
comunitària que vam celebrar.

Va ser un èxit i va agradar moltíssim.

Tothom està esperant
tornar a retrobar-nos.

“Saber que alguien
se ocupa de mi
persona me da

seguridad y ganas
de salir adelante”

“M’has donat alegria,
repòs i m’has fet sentir

molt acompanyada”

FINS DEMÀ

ACOMPANYAMENT I SUPORT SOCIAL

Centre Catòlic de Sants

3. Els nostres projectes

Promovem el benestar de les persones grans, la integració social,
la millora de la seva qualitat de vida, la protecció dels seus drets,
i un envelliment actiu i participatiu. Ho fem possible gràcies a:

Per pal·liar la seva solitud, el voluntariat els visita setmanalment
i els caps de grup, que són el seu voluntari/a referent, ho comple-
menta amb el seguiment telefònic. Amb aquest objectiu també
col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona en el projecte Radars.

-SUPORT EMOCIAL I COMPANYIA:

-ACOMPANYAMENTS PER SALUT I FRAGILITAT:

Quan es necessari acompanyem al metge i/o a fer gestions per-
sonals.

Realitzem activitats socials de participació grupal, acompanya-
des per voluntariat, així com petites trobades per promoure la
participació en activitats de barri.

Estem al costat de les persones grans quan ho necessiten per
orientar, tramitar i resoldre qualsevol entrebanc que hagin
d’afrontar per la seva fragilitat i manca de recursos. I promo-
vem  el bon tracte a les persones grans, els ajudem a exercir
els seus drets i a prendre decisions amb la màxima informació
i autonomia.

-DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA:

- SUPORT PERSONAL I TRÀMITS SOCIALS

9

L’espectacle d’òpera i humor
“TENORS”, al febrer, va ser la

darrera trobada de dinamització
comunitària que vam celebrar.

Va ser un èxit i va agradar moltíssim.

Tothom està esperant
tornar a retrobar-nos.

“Saber que alguien
se ocupa de mi
persona me da

seguridad y ganas
de salir adelante”

“M’has donat alegria,
repòs i m’has fet sentir

molt acompanyada”

FINS DEMÀ

ACOMPANYAMENT I SUPORT SOCIAL

Centre Catòlic de Sants



3. Els nostres projectes

Promovem el benestar de les persones grans, la integració social,
la millora de la seva qualitat de vida, la protecció dels seus drets,
i un envelliment actiu i participatiu. Ho fem possible gràcies a:

Per pal·liar la seva solitud, el voluntariat els visita setmanalment
i els caps de grup, que són el seu voluntari/a referent, ho comple-
menta amb el seguiment telefònic. Amb aquest objectiu també
col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona en el projecte Radars.

-SUPORT EMOCIAL I COMPANYIA:

-ACOMPANYAMENTS PER SALUT I FRAGILITAT:

Quan es necessari acompanyem al metge i/o a fer gestions per-
sonals.

Realitzem activitats socials de participació grupal, acompanya-
des per voluntariat, així com petites trobades per promoure la
participació en activitats de barri.

Estem al costat de les persones grans quan ho necessiten per
orientar, tramitar i resoldre qualsevol entrebanc que hagin
d’afrontar per la seva fragilitat i manca de recursos. I promo-
vem  el bon tracte a les persones grans, els ajudem a exercir
els seus drets i a prendre decisions amb la màxima informació
i autonomia.

-DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA:

- SUPORT PERSONAL I TRÀMITS SOCIALS

9

L’espectacle d’òpera i humor
“TENORS”, al febrer, va ser la

darrera trobada de dinamització
comunitària que vam celebrar.

Va ser un èxit i va agradar moltíssim.

Tothom està esperant
tornar a retrobar-nos.

“Saber que alguien
se ocupa de mi
persona me da

seguridad y ganas
de salir adelante”

“M’has donat alegria,
repòs i m’has fet sentir

molt acompanyada”

FINS DEMÀ

ACOMPANYAMENT I SUPORT SOCIAL

Centre Catòlic de Sants

3. Els nostres projectes

Promovem el benestar de les persones grans, la integració social,
la millora de la seva qualitat de vida, la protecció dels seus drets,
i un envelliment actiu i participatiu. Ho fem possible gràcies a:

Per pal·liar la seva solitud, el voluntariat els visita setmanalment
i els caps de grup, que són el seu voluntari/a referent, ho comple-
menta amb el seguiment telefònic. Amb aquest objectiu també
col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona en el projecte Radars.

-SUPORT EMOCIAL I COMPANYIA:

-ACOMPANYAMENTS PER SALUT I FRAGILITAT:

Quan es necessari acompanyem al metge i/o a fer gestions per-
sonals.

Realitzem activitats socials de participació grupal, acompanya-
des per voluntariat, així com petites trobades per promoure la
participació en activitats de barri.

Estem al costat de les persones grans quan ho necessiten per
orientar, tramitar i resoldre qualsevol entrebanc que hagin
d’afrontar per la seva fragilitat i manca de recursos. I promo-
vem  el bon tracte a les persones grans, els ajudem a exercir
els seus drets i a prendre decisions amb la màxima informació
i autonomia.

-DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA:

- SUPORT PERSONAL I TRÀMITS SOCIALS

9

L’espectacle d’òpera i humor
“TENORS”, al febrer, va ser la

darrera trobada de dinamització
comunitària que vam celebrar.

Va ser un èxit i va agradar moltíssim.

Tothom està esperant
tornar a retrobar-nos.

“Saber que alguien
se ocupa de mi
persona me da

seguridad y ganas
de salir adelante”

“M’has donat alegria,
repòs i m’has fet sentir

molt acompanyada”

FINS DEMÀ

ACOMPANYAMENT I SUPORT SOCIAL

Centre Catòlic de Sants

3. Els nostres projectes

Promovem el benestar de les persones grans, la integració social,
la millora de la seva qualitat de vida, la protecció dels seus drets,
i un envelliment actiu i participatiu. Ho fem possible gràcies a:

Per pal·liar la seva solitud, el voluntariat els visita setmanalment
i els caps de grup, que són el seu voluntari/a referent, ho comple-
menta amb el seguiment telefònic. Amb aquest objectiu també
col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona en el projecte Radars.

-SUPORT EMOCIAL I COMPANYIA:

-ACOMPANYAMENTS PER SALUT I FRAGILITAT:

Quan es necessari acompanyem al metge i/o a fer gestions per-
sonals.

Realitzem activitats socials de participació grupal, acompanya-
des per voluntariat, així com petites trobades per promoure la
participació en activitats de barri.

Estem al costat de les persones grans quan ho necessiten per
orientar, tramitar i resoldre qualsevol entrebanc que hagin
d’afrontar per la seva fragilitat i manca de recursos. I promo-
vem  el bon tracte a les persones grans, els ajudem a exercir
els seus drets i a prendre decisions amb la màxima informació
i autonomia.

-DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA:

- SUPORT PERSONAL I TRÀMITS SOCIALS

9

L’espectacle d’òpera i humor
“TENORS”, al febrer, va ser la

darrera trobada de dinamització
comunitària que vam celebrar.

Va ser un èxit i va agradar moltíssim.

Tothom està esperant
tornar a retrobar-nos.

“Saber que alguien
se ocupa de mi
persona me da

seguridad y ganas
de salir adelante”

“M’has donat alegria,
repòs i m’has fet sentir

molt acompanyada”

FINS DEMÀ

ACOMPANYAMENT I SUPORT SOCIAL

Centre Catòlic de Sants

3. Els nostres projectes

Promovem el benestar de les persones grans, la integració social,
la millora de la seva qualitat de vida, la protecció dels seus drets,
i un envelliment actiu i participatiu. Ho fem possible gràcies a:

Per pal·liar la seva solitud, el voluntariat els visita setmanalment
i els caps de grup, que són el seu voluntari/a referent, ho comple-
menta amb el seguiment telefònic. Amb aquest objectiu també
col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona en el projecte Radars.

-SUPORT EMOCIAL I COMPANYIA:

-ACOMPANYAMENTS PER SALUT I FRAGILITAT:

Quan es necessari acompanyem al metge i/o a fer gestions per-
sonals.

Realitzem activitats socials de participació grupal, acompanya-
des per voluntariat, així com petites trobades per promoure la
participació en activitats de barri.

Estem al costat de les persones grans quan ho necessiten per
orientar, tramitar i resoldre qualsevol entrebanc que hagin
d’afrontar per la seva fragilitat i manca de recursos. I promo-
vem  el bon tracte a les persones grans, els ajudem a exercir
els seus drets i a prendre decisions amb la màxima informació
i autonomia.

-DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA:

- SUPORT PERSONAL I TRÀMITS SOCIALS

9

L’espectacle d’òpera i humor
“TENORS”, al febrer, va ser la

darrera trobada de dinamització
comunitària que vam celebrar.

Va ser un èxit i va agradar moltíssim.

Tothom està esperant
tornar a retrobar-nos.

“Saber que alguien
se ocupa de mi
persona me da

seguridad y ganas
de salir adelante”

“M’has donat alegria,
repòs i m’has fet sentir

molt acompanyada”

FINS DEMÀ

ACOMPANYAMENT I SUPORT SOCIAL

Centre Catòlic de Sants



12

ATENEM

PERSONES
GRANS

735

ACOMPANYAMENT

DINAMITZACIÓ  COMUNITÀRIA

SUPORT AFECTIU-COMPANYIA

ACOMPANYAMENTS SALUT-FRAGILITAT

47.996
trucades
seguiment i
suport telefònic

235
acompanyaments
a metge i gestions

4.429
acompanyaments
a domicili

11

Sant Jordi d’estiu

Sant Joan

11è Concert

Micro-dinars de Nadal

382 participants

97 participants

228 participants

83 participants

Petites trobades com el Sant Jordi
d’estiu, Sant Joan i micro-dinars

de Nadal han estat possibles
i molt ben rebudes pel voluntariat

i les persones grans.

COQUES

ROSES

I

LLIBRES

AMB BOSSES

DE REGAL

Petites trobades

87%             85 %

Majors
75 anys        Dones
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Els serveis que reben les persones grans
a domicili i que tant agraeixen

es van poder reprendre el mes de juny.
Tots els professionals sanitaris prenen
les mesures de seguretat necessàries

en les seves visites.

SERVEIS D’ATENCIÓ  A LA LLAR

hores neteja

sessions psicòloga

hores petits arranjaments

serveis perruqueria

sessions fisioterapeuta

serveis podologia

Per prevenció i millora de la salut:

354354

281
130

7

1.068

198

SERVEIS D’ATENCIÓ A LA PERSONA

ENVELLIR A CASA

Professionals sanitaris
a domicili

NECESSITATS BÀSIQUES

lots d’aliments

bosses Nadal
(domicilis i residències)

358

275
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Poder portar una bossa/obsequi
amb productes nadalencs
ha estat possible perquè

les mesures sanitàries
ho han permès.

gestions

coordinacions socials

SUPORT PERSONAL I TRÀMITS SOCIALS

PRÉSTECS D’AJUDES TÈCNIQUES

Cadires de rodes, caminadors,...

31

594

33

Gràcies a aquests menús
14 persones d’Avismón s’han beneficiat

durant la pandèmia. Es va gestionar perquè els
nostres usuaris també els poguessin rebre.

La iniciativa “Cap àvia sense un bon àpat”
del Grup ha suposat que es poguessin

repartir molts menús a domicili durant 30 dies.
SAGARDI

15

El 2020 ha estat molt difícil per a tots, hem hagut de
lamentar pèrdues de persones estimades i afrontar com
mai estats emocionals molt complicats.
Avismón s’ha adaptat a la nova situació i a les noves
necessitats de les persones grans:
- Vam a qualsevol persona gran que
ho necessités, tant si era d’Avismón com si no.
- A mitjans de juny vam recuperar moltes de les

obrir els telèfons

visites
a domicili del voluntariat serveis a do-
micili

, així com tots els
. En tot moment hem mantingut els lots d’aliments

mensuals.
- L’increment del ha estat fonamen-
tal per l’acompanyament durant el confinament, s’han
sentit menys soles.
- Vam el 23 d’abril amb històries i
poemes per telèfon i el 23 de juliol, Sant Jordi d’estiu
vam repartir una rosa i un llibre a tothom.

Tot això gràcies a les persones i institucions que ens
donen suport i a l’encomiable dedicació de les per-
sones voluntàries.

seguiment telefònic

celebrar Sant Jordi

Bosses amb turrons, polvorons i neules (també per diàbetics)

Avismón i la nostra gent gran
en l’any de La Pandèmia
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Els tallers que realitzem a la seu d’Avismón-Catalunya estan
adreçats a persones més grans de 60 anys i pensats per a
prevenir la dependència.

Les persones grans mostren molta preocupació per les pèrdues
de la més immediata.memòria

Fer petits asseguts o drets fan que les persones grans
guanyin en flexibilitat, equilibri...

exercicis

Mitjançant la les persones desenvolupen les seves neces-
sitats socials, cognitives,...

música

La teràpia del és molt saludable per a totes les edats, ajuda
a portar millor les adversitats de la vida.

riure

Amb el taller de intentem ampliar coneixements , per-
què sigui amena i divertida i el resultat siguin plats diferents.

cuina

L’objectiu principal és mantenir i millorar l’ de
les persones.

estat físic i mental

8

Els tallers de Memòria s’han pogut fer
virtualment a traves del mòbil.

Cada dimecres a la tarda
ens connecten i estan encantats

de fer-ho, perquè moltes
persones grans no surten gens

o molt poc.

- presencials: 24 assistents (febrer)
- virtuals: 4 assistents (octubre i novembre)

Taller de Memòria:

Taller de Cuina

- 11 assistents (febrer)

- 6 assistents (febrer)

Taller Sempre en forma

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL
I PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA

Classe virtual

17

Els tallers que realitzem a la seu d’Avismón-Catalunya estan
adreçats a persones més grans de 60 anys i pensats per a
prevenir la dependència.

Les persones grans mostren molta preocupació per les pèrdues
de lamés immediata. memòria

Fer petitsasseguts o drets fan que les persones grans
guanyin en flexibilitat, equilibri...

exercicis

Mitjançant lales persones desenvolupen les seves neces-
sitats socials, cognitives,...

música

La teràpia delés molt saludable per a totes les edats, ajuda
a portar millor les adversitats de la vida.

riure

Amb el taller deintentem ampliar coneixements , per-
què sigui amena i divertida i el resultat siguin plats diferents.

cuina

L’objectiu principal és mantenir i millorar l’de
les persones.

estat físic i mental

8

Els tallers de Memòria s’han pogut fer
virtualment a traves del mòbil.

Cada dimecres a la tarda
ens connecten i estan encantats

de fer-ho, perquè moltes
persones grans no surten gens

o molt poc.

- presencials: 24 assistents (febrer)
- virtuals: 4 assistents (octubre i novembre)

Taller de Memòria:

Taller de Cuina

- 11 assistents (febrer)

- 6 assistents (febrer)

Taller Sempre en forma

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL
I PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA

Classe virtual

17

Els tallers que realitzem a la seu d’Avismón-Catalunya estan
adreçats a persones més grans de 60 anys i pensats per a
prevenir la dependència.

Les persones grans mostren molta preocupació per les pèrdues
de la més immediata.memòria

Fer petits asseguts o drets fan que les persones grans
guanyin en flexibilitat, equilibri...

exercicis

Mitjançant la les persones desenvolupen les seves neces-
sitats socials, cognitives,...

música

La teràpia del és molt saludable per a totes les edats, ajuda
a portar millor les adversitats de la vida.

riure

Amb el taller de intentem ampliar coneixements , per-
què sigui amena i divertida i el resultat siguin plats diferents.

cuina

L’objectiu principal és mantenir i millorar l’ de
les persones.

estat físic i mental

8

Els tallers de Memòria s’han pogut fer
virtualment a traves del mòbil.

Cada dimecres a la tarda
ens connecten i estan encantats

de fer-ho, perquè moltes
persones grans no surten gens

o molt poc.

- presencials: 24 assistents (febrer)
- virtuals: 4 assistents (octubre i novembre)

Taller de Memòria:

Taller de Cuina

- 11 assistents (febrer)

- 6 assistents (febrer)

Taller Sempre en forma

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL
I PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA

Classe virtual

17

Els tallers que realitzem a la seu d’Avismón-Catalunya estan
adreçats a persones més grans de 60 anys i pensats per a
prevenir la dependència.

Les persones grans mostren molta preocupació per les pèrdues
de lamés immediata. memòria

Fer petitsasseguts o drets fan que les persones grans
guanyin en flexibilitat, equilibri...

exercicis

Mitjançant lales persones desenvolupen les seves neces-
sitats socials, cognitives,...

música

La teràpia delés molt saludable per a totes les edats, ajuda
a portar millor les adversitats de la vida.

riure

Amb el taller deintentem ampliar coneixements , per-
què sigui amena i divertida i el resultat siguin plats diferents.

cuina

L’objectiu principal és mantenir i millorar l’de
les persones.

estat físic i mental

8

Els tallers de Memòria s’han pogut fer
virtualment a traves del mòbil.

Cada dimecres a la tarda
ens connecten i estan encantats

de fer-ho, perquè moltes
persones grans no surten gens

o molt poc.

- presencials: 24 assistents (febrer)
- virtuals: 4 assistents (octubre i novembre)

Taller de Memòria:

Taller de Cuina

- 11 assistents (febrer)

- 6 assistents (febrer)

Taller Sempre en forma

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL
I PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA

Classe virtual

17

Els tallers que realitzem a la seu d’Avismón-Catalunya estan
adreçats a persones més grans de 60 anys i pensats per a
prevenir la dependència.

Les persones grans mostren molta preocupació per les pèrdues
de la més immediata.memòria

Fer petits asseguts o drets fan que les persones grans
guanyin en flexibilitat, equilibri...

exercicis

Mitjançant la les persones desenvolupen les seves neces-
sitats socials, cognitives,...

música

La teràpia del és molt saludable per a totes les edats, ajuda
a portar millor les adversitats de la vida.

riure

Amb el taller de intentem ampliar coneixements , per-
què sigui amena i divertida i el resultat siguin plats diferents.

cuina

L’objectiu principal és mantenir i millorar l’ de
les persones.

estat físic i mental

8

Els tallers de Memòria s’han pogut fer
virtualment a traves del mòbil.

Cada dimecres a la tarda
ens connecten i estan encantats

de fer-ho, perquè moltes
persones grans no surten gens

o molt poc.

- presencials: 24 assistents (febrer)
- virtuals: 4 assistents (octubre i novembre)

Taller de Memòria:

Taller de Cuina

- 11 assistents (febrer)

- 6 assistents (febrer)

Taller Sempre en forma

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL
I PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA

Classe virtual

17

Els tallers que realitzem a la seu d’Avismón-Catalunya estan
adreçats a persones més grans de 60 anys i pensats per a
prevenir la dependència.

Les persones grans mostren molta preocupació per les pèrdues
de lamés immediata. memòria

Fer petitsasseguts o drets fan que les persones grans
guanyin en flexibilitat, equilibri...

exercicis

Mitjançant lales persones desenvolupen les seves neces-
sitats socials, cognitives,...

música

La teràpia delés molt saludable per a totes les edats, ajuda
a portar millor les adversitats de la vida.

riure

Amb el taller deintentem ampliar coneixements , per-
què sigui amena i divertida i el resultat siguin plats diferents.

cuina

L’objectiu principal és mantenir i millorar l’de
les persones.

estat físic i mental

8

Els tallers de Memòria s’han pogut fer
virtualment a traves del mòbil.

Cada dimecres a la tarda
ens connecten i estan encantats

de fer-ho, perquè moltes
persones grans no surten gens

o molt poc.

- presencials: 24 assistents (febrer)
- virtuals: 4 assistents (octubre i novembre)

Taller de Memòria:

Taller de Cuina

- 11 assistents (febrer)

- 6 assistents (febrer)

Taller Sempre en forma

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL
I PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA

Classe virtual



17

Els tallers que realitzem a la seu d’Avismón-Catalunya estan
adreçats a persones més grans de 60 anys i pensats per a
prevenir la dependència.

Les persones grans mostren molta preocupació per les pèrdues
de la més immediata.memòria

Fer petits asseguts o drets fan que les persones grans
guanyin en flexibilitat, equilibri...

exercicis

Mitjançant la les persones desenvolupen les seves neces-
sitats socials, cognitives,...

música

La teràpia del és molt saludable per a totes les edats, ajuda
a portar millor les adversitats de la vida.

riure

Amb el taller de intentem ampliar coneixements , per-
què sigui amena i divertida i el resultat siguin plats diferents.

cuina

L’objectiu principal és mantenir i millorar l’ de
les persones.

estat físic i mental

8

Els tallers de Memòria s’han pogut fer
virtualment a traves del mòbil.

Cada dimecres a la tarda
ens connecten i estan encantats

de fer-ho, perquè moltes
persones grans no surten gens

o molt poc.

- presencials: 24 assistents (febrer)
- virtuals: 4 assistents (octubre i novembre)

Taller de Memòria:

Taller de Cuina

- 11 assistents (febrer)

- 6 assistents (febrer)

Taller Sempre en forma

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL
I PREVENCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA

Classe virtual



El voluntariat fa les tasques d’ acom-

panyament.

Acompanyem als metges i a fer ges-

tions.

Els visiten setmanalment a domicili.

VOLUNTARIAT

Gràcies a la tasca del voluntariat és

possible pal·liar la soletat de la

gent gran.

Cursos d’acollida
i de seguiment

17è Convenció
Virtual Voluntariat

552
PERSONES

VOLUNTÀRIES

SOM

4. COM ENS ORGANITZEM

El nostre compromís es donar-los eines i co-

neixements per a desenvolupar el seu volun-

tariat.

Promovem el voluntariat, com a agent trans-

formador, de persones de totes les edats,

dels 16 als 100 anys, amb especial atenció a

les persones grans voluntàries, que contri-

bueixen notablement a l’èxit dels nostres

projectes.

19148

Els acompanyaments al metge
i gestions també s’estan fent

per part del voluntariat.

34
participants

participants
194

Ningú ha deixat d’anar al metge
per manca d’acompanyament.

EDAT      DONES   HOMES

16 a 40 9%23%

41 a 55 11%11%

56 a 65 5%8%

66 a 99 14%19%

Formació “Vivir la vida”
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La Convenció online va ser
la solució per poder fer la
formació imprescindible i

necessària del voluntariat.
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La Convenció online va ser
la solució per poder fer la
formació imprescindible i

necessària del voluntariat.

Per això hem realitzat:

I acompanyem en les activitats grupals

d’integració social.
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Vicepresident:
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VOLUNTARIAT D’ INTEGRACIÓ SOCIAL

VOLUNTARIAT EDUCATIU (Aprenentatge i Servei)

Col·legi Salesians Sant Jordi-Sant Adrià Besòs
Escola d’ESO i Formació professional Dolores Sopeña
Escola Pública Prosperitat
SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
Fundació FUNDESPLAI
St. Peter’s School-Barcelona
Col·legi Alemany de Barcelona

CPB Serveis Salut Mental. Servei Rehabilitació Comunitària

Tant el patronat com l’equip
professional hem estat connectats

durant el confinament
per trobar la millor manera

d’atendre les emergències i
el dia a dia de les persones grans.

Ens hem adaptat per tal que
segueixin estant ateses i acompanyades.
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PATRONAT EQUIP

Reunió de treball
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Les aportacions econòmiques
són imprescindibles per a cobrir

les necessitats de les persones grans
a què donem suport.

Comptem amb els padrins/amics
i els donants de la Fundació
en el nostre projecte d’estar
al costat de la Gent Gran.

En la nostra tasca d’ajudar  les persones grans comptem amb
entitats públiques, ajudes de les Obres Socials.
Rebem aportacions dels padrins/amics, donatius de particulars,
i ajuts d’algunes fundacions i empreses.

5. COM ENS FINANCEM

- borsa de treball de cuidadors amb una llarga experiència
- assessorament jurídic
- recerca de residències geriàtriques
- centres de dia
- préstec de material ortopèdic
- serveis assistencials especialitzats a domicili:

podòloga, psicòloga, fisioterapeuta, perruquer/a

COMPTEM
AMB

655
PADRINS/
AMICS

I DONANTS

Despeses 2020

Ingressos 2020

Pels padrins/amics que ho necessiten, els oferim els següents serveis:

dades econòmiques

23

Acompanyament a casa

Entrevista “Com viu la Gent Gran” Coques de Sant Joan
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Amb la finalitat de recaptar fons per
als projectes de l’Entitat, participen
membres de les Administracions Pú-
bliques, del Patronat, representants
de fundacions, padrins i amics de la
Fundació

Fa que fem aquesta acti-
vitat conjunta amb  el cos de la Guàrdia
Urbana, hi participa personal jubilat i en
actiu.
Però aquest any no ha estat possible
la seva participació en la carpa de Pl. de Sants

més de 20 anys,

Recollim productes bàsics que
serviran per a fer els lots mensuals per a les
persones grans ateses per
Hi participen escoles de Barcelona i rodalies.

aliments,

Avismón.

Sopar Solidari Virtual

Campanya Solidària de Nadal

27participants escoles  i 2 entitats

Aquests actes els realitzem per recaptar fons per als projectes de l’Entitat

Amb aquesta recollida podem fer
front a les necessitats dels pro-
pers 4 mesos.

Destrucció de documents:

Protecció de dades: Estem adherits a:

Els comptes estan auditades:

16148

Les aportacions puntuals d’algunes
persones i entitats són necessàries
per a realitzar els nostres projectes.

Són moltes persones grans les que
depenen de l’entitat i que confien

en nosaltres perquè tenen
necessitats que elles mateixes

no poden solucionar.

60

S’han recollit

7 tones
d’aliments

25

activitats recaptatòries

Carpa recollida
Pl. Ramon Torres Casanova Recollida aliments a escoles

Alumnes Institució Montserrat
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MOLTES GRÀCIES, a tots els que amb les seves aportacions i la
seva confiança fan possible .

amics/donants
Avismón

MOLTES GRÀCIES, a tot , que ha dedicat i dedica el seu temps
i el seu esforç a fer d’ una realitat diària.

el voluntariat
Avismón

MOLTES GRÀCIES, a tots els nostres , que ens donen
el millor d’ells suport per organitzar i garantir la millor ajuda per als nostres avis
i àvies.

treballadors i professionals

MOLTES GRÀCIES a totes les que amb el seu ajut
ens permeten continuar oferint serveis als nostres avis.

entitats públiques i privades

I és gràcies a tots vosaltres que aconseguim treure els millors somriures a les
persones grans que pateixen solitud no volguda.

27

Amb el suport de:

fent-te AMIC/DONANT

amb el teu temps VOLUNTARIAT

PATROCINA un projecte

anunciat a la REVISTA

DONANT SUPORT ECONÒMIC
AL NOSTRE PROJECTE

DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Associació Rehabilitació Psicosocial Integral, Integració social amb el voluntariat

Associació Cívica . Donatiu de recursos no alimentaris.

-Sants/Cotxeres  - Educadors Centres Serv. Socials. Tallers de cuina.

org. Xarxa social solidària. Menjador solidari. Usuaris compartits.

Serveis Salut Mental. Servei Rehabilitació Comunitària. Integració a través de voluntariat.

Espai de Participació . Convenció del Voluntariat.

. Federació Catalana del Voluntariat Social. Captació voluntariat.

Fundació de Barcelona. Donació d’aliments per Lots Mensuals.

- Suport Associatiu. Assessoria fiscal i comptable.

Fundació . Donació de regals de Nadal per a les persones grans.

Fundació . Integració social amb el Voluntariat.

Fundació . Usuaris compartits.

Fundació Donació de llibres per Sant Jordi.

. Cooperativa d’Inserció laboral. Servei d’auxiliars de la llar.

. Projecte/Conveni amb CAPS per acompanyaments mèdics a Gent Gran.

Grup d’Opinió . Donació aliments per lots de Nadal.

i Escoles de Barcelona. Campanya de Nadal de recollida d’aliments.

. Acompanyaments mèdics.

- Projecte d’acció comunitària - Ajuntament de Barcelona. Plataforma de

seguiment telefònic.

de Sants - Hostafrancs - La Bordeta. Suport lloguer sales.

Bellvitge - Grup Cooperatiu. Inserció laboral. Transport dels Lots d’Aliments.

. Alumnes de Grau en Treball Social i Educació Social.

. Fundació P. Tarrès - Escola Universitària Treball Social. Alumnes del Pràcticum.

. Associació de Gent Gran Voluntària  de “La Caixa”.

ARAPDIS
La Nau

APC
BarcelonaActua,
CPB

Lleialtat Santsenca
FCVS

Banc dels Aliments
Fundació Catalana de l’Esplai

CLAROR
JOIA
LLARS COMPARTIDES
Llibre Solidari.

GARBET
GRANS ACTIUS

AMFORA
Guàrdia Urbana
Parc Sanitari Pere Virgili
RADARS

Secretariat d’Entitats
TEB
UB. Universitat de Barcelona
URL
ASVOL

6. Ajuts i col· laboracions

www. avismon.org

Tel. 93 332 58 58

�

treballem amb donem les gràcies i el suport rebut

col·labora

Generalitat de Catalunya.

Ha encarregat a Avismón la Guia:
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