
UNA VEU AMIGA
Seguim acompanyant emocionalment durant la pandèmia de la COVID19. En aquesta edició 
recollim l’experiència dels voluntaris, l’evolució de les trucades del segon semestre de l’any i 
repassem algunes de les novetats de la Fundació Ajuda i Esperança. 

GENER 2021

SEMPRE HI TROBARÀS UNA VEU AMIGA

TRUCA AL 682 300 003

SI ESTÀS PASSANT 
UN MOMENT DIFÍCIL 
I ET SENTS SOL
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ESPERANÇA  ESTEVE
Directora de la Fundació

Ajuda i Esperança

ROSA NAVAS
Presidenta de la Fundació 

Ajuda i Esperança

Si hagués de definir en una paraula l’estat de la nostra Fundació, us di-
ria que atrafegada, que segons el diccionari de l’Enciclopèdia Catalana 
significa “persones ocupades en un treball gran, dificultós i urgent”. 
D’atrafegar-se, diu: “Afanyar-se en un treball, treballar adeleradament” 
i posa un exemple que sembla fet a mida: “els organitzadors s’havien 
atrafegat en va: va ploure i es va suspendre el concert”.

Tot va començar el mes de març de 2020. Feia un mes que els professio-
nals de la casa, voluntaris i patrons estàvem treballant “afanyadament” 
per celebrar, el 14 de març, la Jornada de portes obertes per l’ampliació 
del local de la quarta planta de Portal de l’Àngel i l’acte de reconeixe-
ment a les persones voluntàries amb concert al Palau de la Música, on 
tothom estava convidat i gairebé confirmada l’assistència de la majoria.

Qui es podia imaginar, aquell dissabte, que en comptes de la celebració 
prevista, hauríem de posar tots els esforços humanament existents per 
a preparar el confinament que s’acabava de decretar, treballant fins ben 
entrada la nit per tal de no suspendre el servei?

Amb eines gairebé artesanals, es va poder desplaçar l’atenció presencial 
a casa de cada voluntari, per tal de no deixar soles a aquelles persones 
que, tot ho feia preveure, ens trucarien més que mai a conseqüència 

De la necessitat hem fet virtut i hauria estat impossible sense la vostra disposició i compromís, sense 
defallir en l’atenció de més trucades, el que ha fet palès que els Telèfons i la seva missió és obra de tots. 
Crec que no sóc exagerada si faig un símil amb aquella dita que diu “de les pedres en fem pans”. Totes i 
cadascuna de les persones que d’una manera o altra col·laboreu en la Fundació hi heu tingut a veure en 
fer el millor en condicions adverses, en aquest procés intens i atrafegat, gairebé impossible si tothom 
no hagués actuat en la mateixa direcció, amb el mateix entusiasme, la mateixa entrega i generositat.

Estem convençuts que la nostra contribució a la societat és del tot necessària. Tancarem l’any amb  
aproximadament 36.000 trucades, havent escoltat i orientant les persones que ens veuen com un su-
port i una ajuda a la seva situació. I així volem continuar, amb força i il·lusió esperant el proper debat 
frec a frec, amb la reflexió necessària i amb l’expressió de les emocions avui contingudes. Així que 
arribi l’esperat moment us emplaço a la celebració i al gaudir, PER AGRAIR-VOS EN PERSONA 
EL VOSTRE TREBALL I PER REAFIRMAR-NOS A SEGUIR ENDAVANT PER AJUDAR, 
SEMPRE QUE CALGUI, AL BENESTAR I LA CURA DE LES PERSONES.

Rebeu els millors desitjos pel 2021 amb tota l’esperança i agraïment.

En el vídeo de felicitació de Nadal, començava i acabava les meves 
paraules amb el desig profund de la retrobada, el reconeixement 
i l’abraçada. Amb aquesta Veu Amiga, última de l’any 2020, vull 
reafirmar el missatge i també descriure-us el que ha passat en la 
nostra institució durant aquest temps.

Veureu que en l’informe de la directora s’assenyalen els projectes 
en què estem treballant. Aquesta empenta ha estat l’opció del pa-
tronat, tot escoltant les diferents veus i observant la situació de 
soledat, por i angoixa, entre molts altres malestars que ha provocat 
la pandèmia.

Durant el període de març a desembre no ens hem deixat acovar-
dir per la difícil situació. Mai s’havíen atès les trucades des de la 
distància, des de les nostres cases. La seu era la nostra referència 
les 24 hores, les cabines l’espai íntim d’ajuda i la comunicació entre 
nosaltres una manera fàcil de sentir-nos companys.
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de la nova situació causada pel coronavirus COVID-19. Vam posar en marxa de manera immediata solucions 
organitzatives i tècniques que ho fessin possible, generant més despesa. Paradoxalment algunes de les previ-
sions d’ingressos econòmics que havíem previst se’n van anar en orris (però part d’això ja ho vam comentar 
en la darrera Veu Amiga del mes de juliol).

D’aquest procés ve allò d’anar atrafegats. Situació en la qual no hem deixat d’estar, però amb un bon camí 
recorregut en el moment de tancar l’any 2020 i amb l’esperança pel 2021 de deixar enrere tot allò negatiu que 
ha suposat individualment i col·lectivament aquest dur període.

Val a dir que en aquest període d’atrafegament hem intentat fer front a les amenaces de la terrible situació 
per a convertir-les, en la mesura del possible, en oportunitats. Hem intensificat el procés de modernització i 
d’ampliació de projectes que en situació normal, s’hagués trigat anys. O quedàvem paralitzats o fèiem una 
embranzida endavant que molts voluntaris ja coneixeu perquè hi heu estat participant de forma directa.

Assenyalaré algunes qüestions que cal anomenar pel seu impacte i rellevància en l’esdevenidor immediat de 
la nostra institució:

AUGMENT DE LES PERSONES 
VOLUNTÀRIES A 300
S’ha doblat el nombre en un any, totes atenent des 
de casa. Ha calgut intensificar el procés de selecció, 
formació, tutories i suport.

CREIXEMENT DE LES TRUCADES AL 
SERVEI DEL TELÈFON DE L’ESPERANÇA
Aproximadament 36.000, que ens portarà a consoli-
dar la tercera cabina que es va posar en marxa durant 
el període d’estat d’alarma.

CONSOLIDACIÓ DEL SERVEI DEL TELÈFON 
DE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI
Com ja coneixeu des del mes d’agost funciona una 
línia per atendre situacions de suïcidi i de llur preven-
ció, amb conveni amb l’Ajuntament de Barcelona. Hi 
trobareu més informació a l’interior.

ESPERANÇA: AJUDA EN LÍNIA. 
Nou servei d’atenció a persones joves amb ideacions 
suïcides, primera causa de mort de nois i noies avui 
dia. Aquest nou servei esperem posar-lo en marxa 
durant l’any 2021 i s’articularà a través de missatges 
en línia.

SOLEDAT NO DESITJADA.
Acompanyament telefònic i derivació a recursos de 
socialització, en situacions de soledat no desitjada, 
també en preparació per posar-ho en marxa el pri-
mer quatrimestre del 2021. 

TRANSFORMACIÓ DE LA TECNOLOGIA 
PER PASSAR A LA MODALITAT DE 
PLATAFORMA DIGITAL
Aquest canvi facilitarà el coneixement global de què 
fem, l’anàlisi de dades, l’elaboració d’estadístiques, 
l’anàlisi de problemàtiques, perfils d’usuaris, estudis 
i altra informació, Amb eines conegudes com el 
telèfon, l’ordinador, el mòbil o la tauleta, s’hi podrà 
accedir només marcant un codi. Esperem poder 
posar-lo en marxa al llarg del primer trimestre 2021.

NOVA FITXA PER LA RECOLLIDA DE DADES
Estem en procès de millora i simplificació de la reco-
llida de dades a través d’una nova fitxa que simplifi-
carà la recollida de dades. Primer trimestre 2021.

INCREMENT DE LA FORMACIÓ INTERNA I 
EXTERNA 
Tant a entitats com empreses, amb l’ampliació de 
l’equip de professors/es col·laboradors. També im-
pulsat per la formació. 
Estem incrementant la formació i el debat a nivell in-
tern.

CANVI DE LOCAL. 
Gairebé sense haver paït el trasllat de Modolell a Por-
tal de l’Àngel, el patronat i el conjunt de l’organitza-
ció, ha cregut convenient canviar a un pis ubicat a la 
mateixa adreça de Portal de l’Àngel, 7, però al prin-
cipal 2ª, per tal d’integrar l’equip en un únic espai i 
sobretot reduir les despeses de lloguer. El trasllat es 
formalitzarà el 15 de gener 2021.

Això i més esperem compartir-ho ben aviat, i reco-
llir la vostra visió i experiència tan necessària per 
forjar els objectius dels anys propers. Ja en aquests 
moments al voltant de 25 companys i companyes 
voluntàries estan treballant en aspectes organitza-
tius i metodològics, a més de l’atenció telefònica. I 
us convidem, a incorporar-vos, si així ho desitgeu, a 
aquesta dinàmica de construcció estratègica i tam-
bé de construcció de la quotidianitat.

Mirem al passat per aprendre, però sobretot volem 
mirar el futur per afermar les nostres conviccions i 
compromisos amb aquelles persones que necessi-
ten ser escoltades, orientades i confortades. Ajudar 
a pensar perquè cadascú pugui treure el bo i millor 
que hi ha al seu interior i emprendre camins saluda-
bles per a l’autonomia i el benestar personal i social.

Rebeu immenses gràcies!
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EL TELÈFON DE L’ESPERANÇA
Línies d’atenció: 682 300 003 - 682 900 500 - 681 10 10 80 - 93 414 48 48

Seguim atenent des de casa, obrim les portes per ajudar, acompanyar i donar llum a persones que - sobretot 
en una època incerta i més solitària – necessiten l’escolta i la veu amable de la comprensió.  

Gràcies a l’experiència de crear un entorn segur i còmode per expressar-se podem percebre la particularitat 
de cada persona i de cada situació. Les dades, extretes de la suma de particularitats ens permeten dimensio-
nar per edat, gènere i problemàtiques entre d’altres. Ens desvetllen tendències per poder  donar resposta a 
les necessitats socials de cada moment.

Els usuaris, majoritàriament, comprenen edats d’en-
tre 50 i 59 anys tot i que disminueix respecte al perí-
ode anterior. Augmenten les persones d’edats com-
preses entre els 40 i 49 anys i dels 18 als 39. Per tant, 
seguim experimentant un rejoveniment de les per-
sones que ens truquen.

Per altra banda, el més habitual és rebre trucades 
de dones (64%) i un 25% d’homes. La meitat de les 
persones viuen soles i, paral·lelament, un 13% de les 
ocasions es menciona la soledat com font de males-
tar (entre altres factors).

REGISTRE DE TRUCADES ATESES
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85 trucades 
(mitjana de 2019)

Truquen més d’una 
vegada per torn

16%
Trucades silencioses

11%
No se sent res que pugui ser entès i acostumen a ser trucades 
caracteritzades per l’angoixa i el bloqueig de la persona que 
truca, però també trobem persones que desitgen simplement 
escoltar una veu amiga.

13455
Trucades totals ateses (1 de juliol al 30 de 

novembre)

Edat més freqüent
50 a 59

Unitat de convivència
Sol/a

Nit (21%)
Matí (24%)
Tarda (25%)
Vespre (29%)

Generalment la franja amb més trucades ateses és de 18h a 00h de la 
nit (un 29%) i majoritàriament són trucades de dones. Tot i això, en ge-
neral, les trucades es reparteixen equitativament en les diferents fran-
ges horàries que oscil·len entre el 22% i el 25%. 

Aquesta informació, des de l’1 de juliol fins al 30 de novembre, ens dona la perspectiva necessària per estar 
més a prop de la realitat que hem viscut els darrers mesos. 

Observem un lleuger augment d’usuaris que viuen 
amb la seva ascendència (amb els pares i/o mares) 
alhora que, en l’últim semestre de l’any, s’ha incre-
mentat les trucades de persones expressant angoixa 
(10%). 

Tot i això, predominen les trucades relacionades 
amb problemes de salut mental (19%). 

Soledat
(13%)

Motiu de la trucada

Salut Mental
(19%)

Motiu de la trucada

Angoixa
(10%)

Motiu de la trucada
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EL TELÈFON DE PREVENCIÓ 
DEL SUÏCIDI
Línia d’atenció: 900 925 55 55

Conceptualment, s’ha relacionat el suïcidi amb una 
malaltia mental però cada cop més es descriu el suï-
cidi com un fenòmen complex que es veu afectat per 
diversos factors interrelacionats: personals, socials, 
psicològics, culturals, biològics i ambientals com, per 
exemple, la història personal i la seva experiència 
subjectiva o els factors socials i ambientals.  

Una persona portada al límit, profundament angoi-
xada, infeliç o insatisfeta, però sana per la resta, pot 
veure sobrepassats els seus recursos personals per 
a afrontar una determinada situació de crisi (aguda 
o cronificada) i, amb desesperació, pensar en el suï-
cidi com l’única via d’escapament a aquest patiment
insuportable per a ella, sigui un dolor físic, moral o
psicològic. I això no equival a un estat patològic de
depressió.

En un context social i econòmic s’està experimentant un augment de la conducta suïcida, per aquesta raó s’es-
tan activant diverses estratègies de prevenció del suïcidi per tal de reforçar els sistemes de salut i disminuir els 
factors de risc psicosocial; com l’alt estigma associat a la recerca d’ajuda quan es necessita. 

En aquest marc és on neix el Telèfon de Prevenció del Suïcidi, un servei en conveni amb l’Ajuntament, que ofe-
reix suport emocional i orientació en situacions de crisi amb risc de suïcidi. Aquest servei també està adreçat 
a l’entorn pròxim de les persones amb risc i als supervivents de mort per suïcidi. 

El nostre objectiu és oferir un espai d’escolta, suport i orientació per tal d’evitar la mort per suïcidi, així com 
vincular a la persona amb altres recursos comunitaris que poden oferir-li ajuda. Ens mou la voluntat de trobar 
una escletxa de llum oferint suport, acompanyament emocional i ajuda amb l’objectiu de prevenir la mort per 
suïcidi. Progressivament, des del Telèfon de Prevenció del Suïcidi, ho estem aconseguint.

“L’essència d’una comunitat social 
és la d’acollir y recolzar els qui viuen 
en una situació de vulnerabilitat”

593
Trucades totals 

38%
Trucades de pesones 
amb conducta suïcida

10
activació del 061

9
rescats

Font: OMS i INE

18 a 39 anys 
Edat del 45% dels usuaris

Barcelona
Truquen majoritàriament  

des de Catalunya, 
especialment de Barcelona. 
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SÓC DE PARAULES...
Us invitem a compartir amb tots els vostres escrits d’experiències i sentiments trobats. Pots enviar-

los a través del correu electrònic comunicacio@telefonoesperanza.com posant com a assumpte 
“Sóc de paraules”.

Vaig pensar: “Carai noi, on m’he ficat!! Pot ser en una església!” Si en aquell moment hagués aparegut el nos-
tre estimat mossèn Agustí Vinyes, aquell tros d’home amb una sotana d’aquelles negres de dalt a baix, m’ho 
haguera cregut del tot.

Però no, no era una església. Perquè hi ha altres valors que ens ajuden també a estimar, com aprendre a escol-
tar a qui ho necessita. Penso que l’amor és claredat i que sense coratge no és possible escoltar a una persona 
que vol que l’ajudem en la dificultat que té en seguir vivint, a trobar nou sentit a la vida.

Llavors em vaig preguntar, estaré prou preparat per desenvolupar una feina delicada com aquesta? I també, 
preparat per assumir les meves pròpies limitacions? Vaig començar a treballar com tots ho hem fet, a poc a 
poc, dia a dia, l’experiència d’escoltar i la vostra saviesa i sobretot la formació que rebem de persones exper-
tes, ha anat despertant en mi tot el que sóc com escolta, corregint els errors i dificultats. Aquí he crescut com 
a persona, tot el que puc ser i estimar, sempre m’he enriquit al vostre costat.

Emocionat doncs amb un projecte com aquest on tantes persones col·laborem amb el nostre treball i entrega, 
celebro tots aquests anys junts i poso tota l’esperança en el futur.

Per acabar un dels moments que, com a escolta, dona gran sentit al que fem:
• Telèfon prevenció del suïcidi, digues-me.
• Hola, perdoneu que de tant en tant us truqui, ara no puc prescindir de la vostra humanitat i de tot el

que em doneu, és una sort trobar-vos sempre, sempre disponibles. M’escolteu amb dedicació i delica-
desa. Em feu sentir part d’aquesta societat que he volgut deixar dràsticament tantes vegades. Aconse-
guiu fer-me sentir persona i que encara algú m’estima. Fa temps que visc a les fosques, però a poc a poc
heu posat dintre meu tot l’amor que perdona les febleses de la vida. Avui us truco només per fer-vos
sentir que jo també us estimo en el meu sofriment. Gràcies, sou la meva família, gràcies...

Per això penso que la nostra relació ha sigut i serà un viatge d’amor que ens empeny cap a la fraternitat i fer-
nos càrrec de la realitat i patiment dels altres.

Els qui en el temps ocuparan el nostre lloc amb la capacitat d’ajudar altres persones, tindran a les seves mans 
un tresor, com nosaltres tenim ara, se’n diu Telèfons de Prevenció del Suïcidi i de l’Esperança que quedarà fixat 
per sempre en el cor perquè hi té una morada i aquí seguirà vivint mentre hi hagi una trucada.

UN VIATGE D’AMOR I ESPERANÇA 
CAP A LA VIDA

Estimats, amics, companys i companyes escoltes i totes les persones que tre-
ballen per l’entitat. Sóc l’Agustí Seira, un escolta veterà que intenta posar vida 
als anys, i els que tinc ja en són uns quants.

Avui tinc un record molt clar del primer dia que vaig entrar a la nostra entitat 
com a voluntari-escolta, llavors va ser a la seu del carrer Modolell, un espai 
on vàrem treballar molts anys, aquell dia només passada la porta vaig llegir 
aquesta màxima:

“Tota persona, pel sol fet d’existir, 
mereix ser estimada”

AGUSTÍ SEIRA
Escolta i orientador 

(voluntari des de 1990)
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REBRE MÉS DEL QUE BONAMENT 
INTENTEM DONAR.

Personalment em sento enyorat: la relació amb la resta de les persones voluntàries, de l’equip que tira en-
davant i treballa per gestionar professionalment tot el que s’intenta fer de la millor manera. La nova situació 
ens ha obligat a tothom a atendre les trucades des d’un lloc, les nostres cases, en el que l’esforç per concen-
trar-nos i entrar plenament en contacte amb qui truca ha sigut més intens. Una activitat solitària que ens 
ha fet sentir enyorats, i quan he fet desviaments i he trucat a companyes i companys, he sentit la necessitat 
mútua de la presència física que existia abans de la pandèmia.

M’agradaria dir-vos a tots, simplement, que si hem aconseguit adaptar-nos a una situació difícil i desconegu-
da i hem pogut escoltar i acompanyar qui ens truca, sabem que com sempre rebrem més del que bonament 
intentem donar.

ALBERT CANUDAS
Escolta i orientdor 

(voluntari des de 2015)

SÓC DE PARAULES...
Què valoro més de ser escolta? El més important del fet de ser voluntari és 
la possibilitat d’ajudar o si més no intentar-ho a qui ens truca en moments 
de dubtes, de solitud, en aquelles situacions difícils en les quals ens costa 
reflexionar, quan la magnitud de la situació ens fa perdre la lucidesa i ne-
cessitem poder sentir que algú ens escolta i acompanya sense emetre cap 
judici.

Recordo moltes de les converses que he mantingut amb les persones que 
ens truquen, ara mateix penso en la Senyora que viu sola i que a l’únic lloc 
on pot sentir-se acompanyada i reconeguda és en un Centre Cívic i que per 
la situació actual està tancat i tan sols ens té a nosaltres per parlar.

GRÀCIES A TOTS ELS 
VOLUNTARIS QUE HO 
FEU POSSIBLE. 
El llistat de voluntaris inclou els voluntaris 
donats d’alta fins al novembre del 2020. 

VOLUNTARIS ESCOLTES 
DEL TELÈFON DE L’ESPERANÇA

VOLUNTARIS ORIENTADORS
DEL TELÈFON DE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI

EQUIP ESSENCIAL VOLUNTARIS
• Joaquim Vendrell (Coordinador Selecció)
• Elena Martinez (Coordinadora de Formació Inicial)
• Cinto Campañá (Desviaments)
• Albert Canudas (Selecció i Innovació)
• Mayka Prat (Selecció)
• Núria Aguilar (Selecció)
• Olga Roig (Selecció i “Et truquem”)
• Pilar Cordoba (Selecció)
• Raúl Villar (Selecció)
• Alfons Fernàndez (Tutories)
• Montse Rubio (Tutories)
• Monste Cantó (Suport Emocional)
• Tat Estrada (Suport Emocional)

EQUIP FORMACIÓ INTERNA
• Darío Nogués (Formació)
• Enric Armengou (Formació)
• Francisco Villar (Formació)
• Neus Calleja (Formació)
• Montse Cantó (Formació)
• Sergi García (Formació)
• Anne Garcia (Presentació de l’Entitat)
• Raúl Villar (Formació i Tutories)
• Alfons Fernàndez (Tutories)
• Montse Rubio (Tutories)
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GESTIÓ DE LES EMOCIONS
I RESILIÈNCIA
La pandèmia ens ha provocat moltes emocions, 

unes més desagradables que d’altres. Hem vist, 
pràcticament, totes les emocions relacionades 
amb la por, la ira, la ràbia, la solitud, la incertesa, la 
impotència, l’avorriment… 

Però també hem vist solidaritat, empatia i molt 
d’amor, entre d’altres. Les reaccions que generen 
les nostres emocions no s’ensenyen a l’escola, són 
innates o apreses per observació. És per això, que es 
fa necessari saber com gestionar-les bé. 

Tot seguit trobaràs una sèrie de pautes que poden 
ajudar-te a fer-ho millor.

PRIMER. DONA’T TEMPS
Dona’t un temps per pensar i analitzar què 
estàs sentint i d’on ve. Fugir cap endavant no 
et farà estar millor. 

SEGON. ETIQUETA CADA EMOCIÓ
Tracta d’etiquetar cada emoció. Saber el que 
et passa et permetrà actuar en la direcció 
adequada. Les emocions sempre apareixen 
per alguna cosa. 

TERCER. ACCEPTA
Accepta l’emoció. Si t’hi resisteixes, vindrà 
amb més intensi-tat i et farà més mal. Tenir 
emocions forma part de l’experiència de ser 
humans.

QUART. ACTUA
Actua per assolir el teu benestar emocional. 
Fes  allò que l’emoció et demani. Per exemple: 
la por et demana protecció, la solitud vol que 
cerquis companyia, la ràbia diu que et defen-
sis o que posis límits, la tristesa vol que miris 
per la reintegració personal, que reconstituei-
xis els teus re-cursos conservant l’energia, etc.

I finalment,  pots alliberar-te de la teva emoció i començar a construir emocions positives que et permetin 
deixar enrere aquestes sensacions dolentes i et facin sentir bé. Per això:

Focalitza’t en les coses bones que 
tens a la teva vida, les grans i les 
petites. Pren consciència d’elles i 
dedica temps per assaborir-les i 
agrair-les.

Centra’t en l’ara i en l’aquí: el nos-
tre present és bo la major part 
del temps.

Imposa’t petits objectius assoli-
bles a curt i a mitjà termini. Això 
et permetrà gaudir dels teus èxits 
quan els aconsegueixis i t’ompli-
ran de satisfacció personal.

Tracta de mantenir les rela-cions 
socials pel mitjà que sigui:  telè-
fon, missatges, videotrucades… I 
si pots, visites.

Cuida’t i mantingues una rutina 
de bons hàbits de neteja, menjar 
i són. El benestar és molt im-
por-tant. Si pots, mira d’inclou-re 
també l’exercici.

Aprofita el temps lliure i dedica’t 
un espai per a tu mateix. Fes  
alguna activitat que et vingui de 
gust i que et faci sentir bé, i flueix 
amb ella.

Vés encara més enllà i proporcio-
na’t  atencions i petits plaers que 
et recordin que tu t’ho mereixes.

Això que tenim ara, igual que d’altres  
situacions difícils que hagis viscut, 
també passarà.



9EDICIÓ GENERLA VEU AMIGA

Clara Campañá
Comunicació i Màrqueting Digital

Joana Homs
Innovació i Estudis

Esperança Esteve
Direcció

Sergi García
Psicòleg i Coordinador 

de Prevenció del Suïcidi

Anne Garcia
Coordinació

Anna S
Administració i Serveis Generals

Sònia Burguesa
Coordinadora de Voluntariat

Rosa Navas i Albareda 
Presidenta

Ramón Tous Quintana 
Vicepresident

Javier Martínez Gómez 
Secretari

Pedro Barceló Julià 
Tresorer

Esperança Esteve Ortega
Vocal

Joan Maria Terribas Sala 
Vocal

José Enrique  Armengou Orús 
Vocal

Josep Herrero Casanovas
Vocal

 EL PATRONAT

L’EQUIP PROFESSIONAL

Nekane Navarro Rodríguez 
Vocal

Ana González Rodríguez 
Vocal

Mireia del Pozo Farreras
Vocal

Carles Malvesí
Telèfon Urgències nocturnes i cap de setmana. 

Cooperativa Legales Sin Fronteras



FUNDACIÓ INSTITUCIÓ 
JOSEFA MARESCH SERVET

INSTITUCIONS PÚBLIQUES ENTITATS I EMPRESES

Gràcies per la vostra 
confiança 

PARTICULARS
Volem agrair a totes les persones que donen con-
tinuïtat a la nostra tasca mitjançant donacions, 
tant regulars com esporàdiques. Som rigorosos 
amb la Llei de Protecció de Dades, per aquest 
motiu, preservem l’anonimat dels col·laboradors 
econòmics particulars.

Col·laboradors de la publicació de desembre: Ade Blabia. 

Traducció i correcció de Maria Assumpció Mayor i Montse Serra D
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