DOSSIER INFORMATIU

Acte central de celebració del 50è aniversari
Novembre 2017

APINAS US CONVIDA A L’ACTE DE CLAUSURA DE LA CELEBRACIÓ DEL 50È
ANIVERSARI
Aquest any 2017 complim els primers 50 anys de la nostra història, una trajectòria iniciada a
finals dels anys 60 del segle passat amb l’objectiu d’aportar solucions que garantissin els drets
de les persones amb discapacitat intel·lectual de ser ateses en les seves necessitats especials al
llarg de les diferents etapes de la vida.
Un grup de professionals del treball social, la Maria Antonia, la Isabel i la Maria Enriqueta, varen
saber mobilitzar a les famílies, col·laboradors, voluntaris i després, amb la implicació de moltes
més persones, per plantar a Igualada i a la comarca de l’Anoia la llavor del que avui és la Xarxa
de centres i serveis que conformen APINAS.
Durant l’any 2017 hem portat a terme una sèrie d’actes amb l’objectiu de celebrar aquest
aniversari, celebració que conclourem el proper dia 25 de novembre en un acte obert a tothom,
i en el que, entre altres coses, es farà un especial reconeixement als professionals i
col·laboradors que porten més de 25 anys recolzant APINAS. Serà, doncs, un acte d’agraïment i
celebració. Us hi esperem a tots.
Data: 25 de novembre de 2017
Lloc: antic Escorxador d’Igualada
Horari i activitats:
10:30 Obertura de portes amb activitats variades per petits i grans: exposició fotogràfica,
visionat de vídeo 360º i tallers infantils
11:30 Concert a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música d’Igualada
12:30 Recepció de les Autoritats encapçalades per L’Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa alcalde
d’Igualada i L’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès Presidenta de la Diputació de Barcelona.
A continuació Projecció del documental APINAS 50 ANYS
13:00 Reconeixement a professionals i col·laboradors APINAS
13: 30 Tancament de l’acte amb les intervencions de les Autoritats
14:00 Final de festa amb pica-pica a peu dret
Durant tot el matí entrega de detall commemoratiu del 50è aniversari
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SOBRE APINAS
L’Associació APINAS és una entitat no lucrativa amb seu a Igualada que neix l’any 1967 amb la
creació de l’Escola Àuria, una escola per nens i nenes amb necessitats educatives especials. Des
d’aleshores, s’ha consolidat com un projecte col·lectiu de responsabilitat social del que en
formen part els mateixos usuaris dels centres i serveis que hi ha en funcionament, les seves
famílies i els professionals.
L’entitat té com a missió:
Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns de
desenvolupament i de les seves famílies a la comarca de l’Anoia i
Facilitar l’atenció integral i personalitzada, afavorint la prevenció, la detecció precoç i inclusió
social, actuant com entitat socialment responsable.
Sota la marca mare APINAS, s’ofereixen diferents serveis per tal de complir amb la missió de
l’entitat:

El finançament de les activitats es fa per mitjà de convenis, concerts i subvencions amb les
administracions públiques i el recolzament econòmic dels socis actius, socis col·laboradors,
empreses i entitats amigues.
Els valors que caracteritzen l’entitat són:
•
•
•
•
•
•

Respecte a les persones, en la seva diversitat i diferències de tot tipus.
Professionalitat, en la gestió cercant eficàcia i eficiència i fomentant el treball
interdisciplinari i en equip.
Conducta ètica i honestedat en les accions.
Transparència en la gestió.
Compromís i responsabilitat social.
Qualitat, compromís permanent per l’increment constant de la millora continua i la
innovació en les nostres accions.
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PER MÉS INFORMACIÓ
www.apinas.cat
apinas@apinas.cat
Passeig Verdaguer, 45, 08700 Igualada
tel. 93 804 10 61
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