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COL·LABORADORS INSTITUCIONALS

ALTRES COL·LABORADORS

Ajuntament d’AscóAjuntament de Flix Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant

SOM MEMBRES DE

COL·LABOREM AMB

Departament d’Ensenyament com a Centre formador en pràctiques a:

Institut Ebre de Tortosa

Institut Gaudí de Reus

Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre

Institut Pere Martell de Tarragona

Institut Priorat de Falset

PARTICIPEM A

V Congrés del Tercer Sector Social

Consell supramunicipal
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VOLEM SER UNA ENTITAT
REFERENT PER A LES PERSONES
I PER AL TERRITORI

José Forment Taberna President  

Miguel Pedro Tarragó Manero Vice-President

Montserrat Serra Joan Secretària 

Josep Ma. Garcia Fernández Tresorer 

Josefa Andreu Alabart Vocal 

Francisco Calvente Mejías Vocal 

Joan Campos Sastre Vocal  

Raimunda Gris Rabasseda Vocal 

Marta Jardí Boquera Vocal  

Mª de los Àngeles Jornet Jornet Vocal

Maria Cèlia Mas Turón Vocal 

Mª Teresa Moreno Fernández Vocal 

José Naranjo Gómez Vocal 

Carolina Rofes Cases Vocal 

Ana Mª Valls Sastre Vocal 

JERONI DE MORAGAS, compromesa amb les persones amb discapacitat 
intel·lectual, és una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent per la 
societat. Fou constituïda al gener de 1979. És una entitat sense afany de lucre i està 
declarada d’Utilitat Pública pel Ministerio del Interior, des de l’any 1998. El nostre 
domicili social està a l’Av. Diputació, s/n de la població de Móra d’Ebre, a la comarca 
de la Ribera d’Ebre.

JUNTA DIRECTIVA

Missió
Millorar la qualitat de vida de les persones 
amb DID i la de les seves famílies, 
proporcionant i gestionant els suports 
necessaris dins un marc que promogui 
l’exercici dels seus drets.

Visió
Ser una entitat referent en la prestació de 
serveis a les persones amb DID en el territori.

Valors
Respecte, compromís i sensibilitat amb les 
persones i la comunitat. 
Qualitat i professionalitat en l’atenció. 
Ètica.
Transparència.
Responsabilitat i Sostenibilitat en la gestió.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
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José Naranjo Gómez President

Montserrat Noël Juncosa Secretària no patrona

Lina Albiac Viñolas Vocal

Joan Campos Sastre Vocal

Enric Ramón Cavallé Brull Vocal

José Forment Taberna Vocal

Maria Montserrat Lerma Diaz Vocal

Miquel Pérez Sánchez Vocal

Josep Antoni Rius Aguilar Vocal

Lambert Suñé Rius Vocal 
 

Fundació Privada AJEM
Es va constituir a l’any 1998 amb l’objectiu 
de gestionar les llars-residències presents 
i futures per les persones amb DID.
L’any 2012 ens traslladem a una nova llar-
residència, on actualment hi conviuen 24 
persones, distribuïdes en dues unitats de 
convivència de 12 places ubicades en dues 
plantes diferents de l’edifici.

ENTITAT VINCULADA A L’ASSOCIACIÓ Patronat
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UNA ORGANITZACIÓ CENTRADA
EN LES PERSONES

Direcció Administració Àrea
econòmica Recursos Comunicació Voluntariat Programa de

pràctiques

Planificació
centrada en

la persona i la
seva família

FUNDACIÓASSOCIACIÓ

ÀREA
TERAPÈUTICA

ÀREA
D’HABITATGE

ÀREA DE
TREBALL

ÀREA
D’EDUCACIÓ

FORMACIÓ

BOTIGA

ARTS
GRÀFIQUES

MANIPULATS

PROGRAMA
SENSIBILITZACIÓ

SOCIAL

PROGRAMA
CONEIXEM

L’HORT

PROGRAMA
UN JARDÍ PLE DE 

COLORS

PROGRAMA
FEM TEATRE

PROJECTE
NOVES LÍNEES
DE TREBALL

PROGRAMA
SENSIBILITZACIÓ

SOCIAL

PROJECTE
TERÀPIES

ALTERNATIVES

PROJECTE
ESTIMULACIÓ

MULTISENSORIAL

PROJECTE
CAE

GRUP
D’ENVELLIMENT

ACTIU

PROGRAMA
PROJECTE

ESPORT ADAPTAT
PROGRAMA

ESTIMULACIÓ
MULTISENSORIAL

PROGRAMA
TERÀPIES

ALTERNATIVES

PROJECTE
HORT URBÀ
ECOLÒGIC

PROGRAMA
ESTIMULACIÓ

MULTISENSORIAL

PROGRAMA
“CUINEM”

PROGRAMA
TALLER DE

CONTES

ANEM A LA
BIBLIOTECA

MENSUALMENT

PROGRAMA
ESPORT
ADAPTAT
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TREBALLEM PER ÀREES,
PREGUNTEM A LA PERSONA QUÈ VOL
I DESPRÉS PLANIFIQUEM

 ÀREA D’EDUCACIÓ

 ÀREA TERAPÈUTICA
Centre Ocupacional
Atén a persones majors de 18 anys amb 
discapacitat intel·lectual, mitjançant un 
programa de suports individual que es 
desenvolupa en diferents activitats dins de 
les àrees d’ajustament personal i social i 
d’ocupació terapèutica.

Ocupació Terapèutica
En el marc de l’Ocupació Terapèutica es 
realitzen activitats des de les que s’obtenen 
productes susceptibles de venda i el seu fruit 
reverteix en gratificar a les persones usuàries 
per a que puguin gaudir del resultat del seu 
esforç.

Grup d’Envelliment Actiu
Atén a persones majors de 45 anys amb un 
empobriment de les funcions bàsiques i el 
nivell cognitiu.

. Manipulats per empreses:
Embossar i empaquetat de blondes de 
restauració. Etiquetatge, encaixat.....

. Serigrafia:
Estampació de tot tipus de material tèxtil 
(tintes planes i trànsferts).

. Tampografia:
Estampació de reclams publicitaris, com 
calendaris, bolígrafs, encenedors..

. Jardineria:
Manteniment del jardí del complex de 
l’Associació.

. Creació de productes artesanals:
Elaboració de detalls per celebracions 
familiars, trobades culturals. Elaboració de 
sabó artesanal.

Centre d’Educació Especial
Atén a alumnes amb necessitats educatives especials dels 3 als 21 anys. Els alumnes del centre 
d’educació especial reben una formació integral tant en l’aspecte individual com en l’educatiu i 
social, per tal de poder ser membres actius de la nostra societat.
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 ÀREA D’HABITATGE
Llar-residència
Atén a persones adultes proporcionant una llar de qualitat, amb el suport tècnic i professional 
adequat a les necessitats de suport limitat, extens i generalitzat.

Les nostres activitats productives són:

. Arts Gràfiques:  
Impressió offset i digital: Llibre, programes, cartells, 
revistes, catàlegs, tríptics, díptics, sobres, factures, 
agendes escolars..
Impressió digital de gran format

. Manipulats:
Manipulat de paper, ensobrat, embossament, encapsat, 
etiquetatge..

 ÀREA DE TREBALL
Servei d’Ajust Personal i Social
Amb el suport de les Unitats a 
l’activitat professional s’atén 
a les persones treballadores 
amb discapacitat intel·lectual, 
intervenint des d’una vessant 
personal,
social i laboral. 

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
Proporciona l’oportunitat d’un 
treball remunerat a les persones 
amb discapacitat intel·lectual que 
estan en risc d’exclusió social i 
no poden accedir al mercat de 
treball ordinari. Des de 1995 som 
una empresa referent a la zona, 
oferint uns treballs de qualitat i 
competitiva. Estem reconeguts 
dins el sector, tant a nivell 
empresarial com a nivell social, 
ja que el nostre potencial recau 
amb el valor social afegit.
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SOM UNA FAMÍLIA

 RECURSOS HUMANS

50
Professionals

8
Treballadors amb
discapacitat

85%
Treballadors amb
contracte indefinit

39
Mitjana d’edat

90 %
Dones

43
Treballadors
formats

18
Cursos de
formació

249
Hores de
formació

 POBLACIÓ ATESA

Per comarques

Per serveis

Per comarques
Ribera d'Ebre 61
Terra Alta 13
Priorat 12
Baix Camp 10
Baix Ebre 3

Per serveis
Centre Educació Especial 37
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Llar-residència 24
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SOM EL QUE FEM

Obra de Teatre benèfica
El dia 10 de gener de 2016, la Companyia de Teatre La Corriola de la Pobla de 
Mafumet, va representar l’obra de teatre “El Rei Lleó” en benefici de la nostra 
Associació.

Participem al Dia Mundial de l’Activitat Física
El dia 6 d’abril, Dia Mundial de l’Activitat Física. INFANT ACTIU - ADULT 
SALUDABLE.  Tots els alumnes del Centre hem participat a la Caminada 
Popular pels carrers de Móra d’Ebre juntament amb els alumnes dels altres 
centres del poble. 

Mostra de Responsabilitat Social Corporativa i de Solidaritat cap a la 
nostra Associació
El passat 15 d’abril de 2016 el grup de consultoria i servei a les empreses 
JURISA va organitzar una conferència a càrrec del catedràtic XAVIER SALA-
I-MARTÍN, al teatre municipal de “La Llanterna” de Móra d’Ebre. El 18 de 
novembre va organitzar una conferència a càrrec de SOR LUCÍA CARAM, al 
teatre “La Llanterna” de Móra d’Ebre.

Estada dels alumnes de l’Escola a la Ràpita
Els dies 20, 21 i 22 d’abril vam anar de colònies al Camp d’Aprenentatge a 
La Ràpita. El grup de petits van arribar fins a la platja i el grans fins al port 
on vam veure diferents barques i estris de pesca. Un itinerari en barca per la 
badia dels Alfacs per tal de prendre mesures de profunditat i transparència, 
recollir mostres de l’aigua , i observar els elements naturals i humans 
que hi ha a l’entorn. L’estada ha estat subvencionada per la DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA.
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X Trobada Esportiva d’Escoles d’Educació Especial
El divendres 6 de maig vam participar a la X Trobada Esportiva d’Escoles 
d’Educació Especial al Complex Educatiu de Tarragona. Vam participar un 
total de 189 esportistes pertanyents a 7 centres: Nostra Senyora del Mar, 
Verge de la Cinta, Estela, Garbí, Sant Rafael, Solc i nosaltres. La temàtica va 
girar entorn als Jocs Tradicionals, pàdel i balls. 

XXX Mostra de Teatre Infantil i Juvenil de la Ribera d’Ebre
Un curs més, el passat 13 de maig vam participar a la XXX Mostra de Teatre 
Infantil i Juvenil de la Ribera d’Ebre. Durant tota la setmana van anar 
actuant les diferents escoles de la Ribera. Aquesta edició ha comptat amb la 
participació de 14 centres. Nosaltres hem actuat amb l’obra “Llar, dolça llar”. 
El públic assistent ha quedat meravellat i ha aplaudit molt la interpretació 
dels nostres alumnes. 

Festa de Santa Paulina a Ascó
El dissabte 4 de juny, un grup de residents de la Llar-residència Teresa 
Fernández hem estat convidats per l’Ajuntament d’Ascó a la Festa de Santa 
Paulina. Ja fa anys que assistim a la tradicional Paella popular de Santa 
Paulina i ens sentim com un ciutadà més de la població.

El llibre de receptes De l’arrossar a la taula, destina els drets a 
l’Associació Jeroni de Moragas
El divendres, dia 3 de juny, Eva Artal, M. Teresa Castelló i Cristina Giné van 
presentar el llibre, De l’arrossar a la taula, a la Biblioteca Municipal de 
Móra d’Ebre. El divendres 17 de juny, es va fer la presentació a la Biblioteca 
Municipal de Flix. És una publicació on el principal protagonista és l’arròs, un 
dels productes estrella de les Terres de l’Ebre.
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Participació al V Congrés del Tercer Sector Social
L’ASSOCIACIÓ JERONI DE MORAGAS  i  LA FUNDACIÓ PRIVADA AJEM és la segona 
ocasió que participen activament al Congrés. Aquesta vegada amb l’exposició 
d’una experiència a càrrec de la psicòloga del centre, Marta Torra, també en 
representació de la UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI de Tarragona. L’experiència 
“Ús de la Wii i tauleta en una mostra de DI” va tenir una bona acollida 
entre els assistents que es van interessar per l’experiència visualitzant un 
PowerPoint amb audiovisuals sobre l’activitat. 

Celebrem el Dia Mundial del Voluntariat amb els Voluntaris de l’Obra 
Social La Caixa

El dissabte 4 de juny se celebrà el dia del voluntariat. Els voluntaris de 
l’Obra Social de la Caixa de les Terres de l’Ebre van organitzar una trobada de 
Centres d’Educació Especial de les Terres de l’Ebre a Tortosa. Nosaltres hi vam 
participar amb 8 alumnes.

Acte benèfic per al Jeroni de Moragas a Gandesa
El diumenge 19 de juny, al Celler cooperatiu de Gandesa, va tenir lloc un 
Concert Benèfic a càrrec de l’Agrupació Musical de Vilalba dels Arcs i la 
presentació del llibre solidari De l’arrossar a la taula. La Colla Gegantera i 
Grallera de Gandesa ens va rebre a la pl. del Comerç, els gegants, en Gori i la 
Fontcalda ens van acompanyar a la Cooperativa de Gandesa.

El sopar solidari de MóraActua recapta 1.687 euros per a Mans Unides i 
l’Associació Jeroni de Moragas
El dissabte 25 de juny, Móra d’Ebre va celebrar el sopar solidari MóraActua, 
una iniciativa promoguda per la Regidoria de Benestar Social i el Voluntariat 
Local.
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L’Ajuntament de Móra d’Ebre aporta 4.000 euros a l’Associació Jeroni de 
Moragas
L’Ajuntament de Móra d’Ebre i l’Associació Jeroni de Moragas van signar el dia 
8 de setembre un conveni de col·laboració.

Fem multi esports al Tarragonès
Aquest curs els alumnes de les classes Eclipsi, Quart Creixent i Terra ens hem 
apuntat a participar a les activitats esportives que organitzen la Fundació 
Onada i el Consell esportiu del Tarragonès. Aquestes activitats es fan gairebé 
tots els dimecres del curs, excepte els mesos de desembre, gener i febrer a 
diferents llocs de la província de Tarragona.  Aquest primer trimestre ens hem 
apuntat a les següents activitats:
Senderisme al Pantà de Siurana,  Tennis a Torredembarra, Aeròbic i danses a 
Torreforta i  Bowling a Les Gavarres (Tarragona).

La companyia teatral Flexus Teatre col·labora per cinquena vegada amb 
la nostra entitat
Èxit de participació en la representació benèfica “El Florido Pensil” de Flexus 
Teatre a Flix. El 18 de setembre, la companyia teatral Flexus Teatre de Flix 
va representar per segona vegada l’obra “El Florido Pensil” i per cinquè any 
consecutiu a benefici de la nostra entitat.

Participem com a voluntaris a la 11a Cursa de Muntanya de Tivissa
El passat diumenge dia 9 d’octubre ens van convidar a la 11a cursa de 
Muntanya de Tivissa a participar com a voluntaris i l’organització va 
col·laborar amb la nostra entitat destinant una part del cost de la inscripció 
a fi solidari.
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Viatge a Toledo
Les persones usuàries del Centre Ocupacional i Centre Especial de Treball 
hem viatjat a Toledo, del 4 al 7 d’octubre de 2016. Han estat uns dies de 
convivència entre companys i companyes, que han gaudit molt intensament!!

Des de la Llar-residència participem a la Caminada Solidaria “Matem lo 
Bitxo”
El dia 16 d’octubre vam participar a la Caminada Solidaria que va organitzar 
l’Associació “Matem lo Bitxo”, essent la seva finalitat la de recaptar fons per 
la investigació del càncer infantil.

L’Ajuntament d’Ascó realitza una donació al Jeroni de Moragas
El passat dijous, 24 de novembre, l’Ajuntament d’Ascó va fer entrega a la 
nostra Associació d’un xec solidari de 1.075 €, en concepte de la venda 
solidària de samarretes a la Festa Major.

Assistim a la Jornada “Barreres fora” a Móra d’Ebre
El dia 3 de desembre vam assistir a la Jornada per a la Discapacitat, 
organitzada per la Creu Roja al Teatre de la Llanterna. L’objectiu era 
conscienciar a la població de les dificultats que troben les persones amb 
mobilitat reduïda en la seva vida diària, ja sigui amb cadira de rodes, crosses, 
bastó o fins i tot amb un carret de nadó.
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Visita de la Presidenta del Consell Comarcal Ribera d’Ebre
El dia 7 de desembre va visitar els nostres Serveis la Sra. Gemma Carím, 
Presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Va manifestar que és un 
orgull per la comarca poder comptar amb el Jeroni de Moragas.

Fem difusió de la 
nostra Entitat
En motiu del Dia 
Internacional de 
les Persones amb 
Discapacitat, el 
Centre Ocupacional 
fa difusió de la nostra 
Entitat muntant una 
paradeta de Nadal  a 
la població de Flix, el 
dia 15 de desembre i 
a la població de Móra 
d’Ebre, el dia 16 de 
desembre.

Amb la col·laboració de tots hem aconseguit que la Mònica pugui sortir 
de casa. 
El moviment social del territori fa possible que la Mònica tingui una 
cadira elèctrica salvaescales. Degut al cost elevat de l’aparell i que era 
un cas de justícia social, es van mobilitzar algunes associacions de Móra 
d’Ebre (Associació Rosa d’Abril, Associació de Dones, Creu Roja i la nostra 
Associació) realitzant campanyes de solidaritat que va fer que cadascuna 
d’elles pogués aportar el seu granet de sorra.
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 PROJECTES REALITZATS

UNA ORGANITZACIÓ CENTRADA
EN LES PERSONES

•	 Participació	de	la	persona	usuària	
i de la seva família en l’elaboració 
de programa de suport individual.

•	 Les	persones	usuàries	del	Centre	
Ocupacional s’han iniciat en 
l’expressió artística, concretament 
en l’activitat de teatre i han 
representat l’obra “Mamma Mia”, 
la qual ha tingut molt bona crítica 
entre els assistents.

•	 Les	persones	amb	discapacitat	
reben formació per tal de conèixer 
i defensar els seus Drets.

•	 Formació dels professionals de 
l’Associació i de la Fundació, en 
coneixements de Primers Auxilis i 
Socorrisme.

•	Rehabilitació arquitectònica de 
l’espai d’oficines.

•	Sanejament de les parets de la 
Llar-residència.

•	Adquisició d’equipament nou pel 
Centre d’Educació Especial.

•	 A	la	Llar-residència	s’ha	
adquirit mobiliari adequat a les 
necessitats de les persones 
amb gran dependència per tal de 
millorar la seva qualitat de vida.

•	 Equipar	la	zona	d’oficines,	escola	
i centre ocupacional de material 
tecnològic.

•	Adquisició de material 
per preparar les caixes 
multisensorials amb la temàtica 
de la primavera i el Nadal.

•	 Formació a les persones 
treballadores amb DID sobre la 
“Convivència i comunicació en el 
dia a dia”, impartit per un servei 
extern al mateix Centre.

•	Ampliació d’una nova línia 
productiva al Centre Especial de 
Treball, realitzant l’etiquetatge 
dels productes de l’empresa “La 
Masrojana”.

•	 Al	Centre	Especial	de	Treball	s’ha	
invertit en una nova màquina 
d’impressió digital.

•	 Adquisició	de	palots	de	fruita,	
terra i graveta per tal d’emprendre 
l’activitat d’hort ecològic elevat, 
facilitant la posició de les 
persones amb mobilitat reduïda.

•	 A	nivell	d’informàtica,	al	Centre	
Ocupacional es fan accessibles les 
aplicacions que faciliten l’accés i 
maneig de l’ordinador.
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SOM EL QUE DIEM I EL QUE COMPARTIM

L’ASSOCIACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Reportatge a “España en directo”, emès per La 1 RTVE

Reportatge al Canal 21 de la Televisió Terres de l’Ebre

Reportatge a Ascó Televisió

Entrevista a Ràdio Flix, Cadena SER

Entrevista a Ràdio Móra d’Ebre, Cadena SER
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SOM TRANSPARENTS

TEIXIT SOCIAL

275
Col·laboradors econòmics
 

356
Clients comercials

1210 
Visites a la pàgina web

Gener i novembre, visita dels alumnes de grau mitjà de Cures i atenció a les persones 
amb dependència de l’Institut Julio Antonio.

A l’abril, Visita de representants de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre i visita de la 
Directora del Serveis Territorials del Dep. de Treball Afers Social i Famílies, la Sra. 
Rosanna Fatsini, acompanyada de la Inspectora la Sra. Ana Mª Olives.

Al maig, visita de la Sra. Silvia Camacho, Directora de Recursos Humans ANAF.

Al juny, visita de representants de l’Ajuntament d’Ascó i visita de representants de 
l’Ajuntament de Gandesa.

Al juliol, visita de representants de la Fundació Tutelar Pere Mata, visita del Sr. Carles 
Luz, President del Consell Comarcal de la Terra Alta acompanyat de la Sra. Mª Cinta 
Rams, vicepresidenta primera del Consell i visita de les responsables de Causes, 
Consultora that change the world.

Al desembre, visita de la Sra. Gemma Carím, Presidenta del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre.

ESTEM PRESENTS A LES XARXES SOCIALS

10 Entitats, empreses i centres educatius que ens han visitat:

Som a internet www.ajem.cat      Som al youtube jeronidemoragasdemoradebre
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DADES ECONÒMIQUES DE L’ASSOCIACIÓ

44,39%

4,98%

47,15%

0,87% 2,61%

Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
Departament d'Empresa i Coneixement

Departament d'Ensenyament

Administració local

75,09%

0,28%

2.26%
8,43%

13,94%
Despeses de personal

Despeses financeres

Amor tzacions

Despeses d'explotació

Aprovisionaments

23,61%

71,88%

2,38% 2,13%

Ingressos propis

Ingressos subvencions

Donacions i altres ingressos

Subvencions de capital

Departament de
Treball, Afers Socials i

Famílies

Administració local Altres organismes i
en tats

100,00%

DADES ECONÒMIQUES DE LA FUNDACIÓ

66,33%

0,75%
9,41% 9,32% 14,19%

Ingressos propis Ingressos
subvencions

Donacions i altres
ingressos

Subvencions de
capital

27,41%

65,05%

0,28%
7,26%
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•	Ampliació	dels	serveis	
residencials per a persones 
amb gran dependència.

•	Aplicar	l’Estimulació	
Sensorial, a través del 
mètode Snoezelen, a les 
persones residents de la 
nostra Llar-residència. Es 
preveu que rebin formació 
membres de l’equip del 
personal d’atenció directa. 

•	La	Cooperativa	Agrícola	de	
Corbera d’Ebre té en projecte 
d’elaborar un vi solidari a 
benefici de la nostra entitat.

PENSEM EN EL FUTUR

•	Continuar	promocionant	
el treball educatiu, laboral 
i social que desenvolupa 
la nostra entitat dins el 
territori.

•	Estar	presents	a	les	xarxes	
socials per tal de fer més 
ressò de la nostra missió, 
visió i valors.

•	Renovar	l’equipament	del	
Centre Ocupacional.

•	Continuar	oferint	formació	a	
les persones treballadores 
amb DID.

•	Adquisició	de	tauletes	
apple pel Centre d’Educació 
Especial i Centre 
Ocupacional.

•	Equipar	les	aules	amb	
pissarres digitals per tal 
de facilitar la formació als 
alumnes.

•	Cercar	noves	línies	
productives pel Centre 
Especial de Treball al 
territori, per tal que els llocs 
de treball remunerats de les 
persones amb DID siguin 
sostenibles.
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