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Situació actual 
Després d'un primer trimestre en el qual predominaven les bones dinàmiques, assistint a un crei-
xement sostingut i heretat d'anys anteriors.  

Una etapa a on els projectes socials anaven desplegant-se de manera natural, assistim de mane-
ra abrupta a una pandèmia que ha convertit la resta de l'any en atípic, difícil i complicat.  

Aquesta situació ha posat a prova la capacitat de les persones per a suportar tot tipus de dificul-
tats; sanitàries, laborals, personals, familiars, etc. Hem patit no sols pels nostres familiars i amics, 
també per nosaltres, per la nostra salut i estabilitat emocional. Sense deixar la incertesa laboral en 
la qual ens hem vist sumits.  

Espai Sacra no ha estat una excepció, viure el tancament temporal, no sols ha afectat l'activitat 
ordinària, sinó que ha parat de forma temporal, els projectes socials, quan estem segurs que eren 
més necessaris.  

 

Després d'uns mesos, hem tornat a treballar 
de manera virtual en alguns casos i de ma-
nera presencial en uns altres, sempre que 
les recomanacions sanitàries, ens ho han 
permès.  

Adaptar-nos a aquesta nova situació ha es-
tat la nostra prioritat. En 2 dies es van orga-
nitzar totes les activitats de manera virtual, 
per a no deixar desatesos a cap dels nos-
tres associats i associades.  

Tan sols 4 dies més tard, vam posar a la dis-
posició de tots ells, una plataforma per a 
poder continuar fent pràctica de manera 
virtual i interactiva.  

Es va aprovar per via urgent, una partida pressupostària per a invertir en aquesta adaptació, no 
sols tecnològica sinó sanitària.  

Pantalles a les sales, càmares, equips de só, reforçament de l’extracció d’aire, instal·lació de purifi-
cadors de quatre filtres a totes les sales, etc. Ha estat part dels elements adquirits per millorar la 
práctica. Una inversió que ens ha permès mantenir el nivell d'activitat de manera estable.  

Però no volem  oblidar la increïble disposició de tots i cadascun dels integrants d’Espai Sacra 
(col·laboradors, socis, voluntaris, etc.) a posar el seu granet de sorra perquè tot seguís amb el mí-
nim impacte per a la nostra entitat.  

 

Gràcies de cor a tots ells. En aquests moments, és quan s'incrementa de manera exponencial la 
nostra sensació de gratitud, que li dóna sentit a aquest projecte.  Ens reafirma per mantenir la ma-
teixa línea d’actuació dels darrers anys. El vostre suport ha estat definitiu.  
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Projectes 
Programes d’Atenció a persones en 

Situació de Dificultat Temporal  
(SDT) i per a dones en risc 

Després de més de 6 anys de camíí, hem adaptat el nostre Programa d'Inclusió Anual. No només 
quant a contingut i activitats, també hem aprofitat per canviar la definició del mateix programa. 

 Parlar d'inclusió o exclusió social o laboral, de col·lectius vde vulnerabilitat, etc. No ajuda, segons 
el nostre parer a iniciar el canvi.  

Creiem més encertat parlar de 
persones que es troben en si-
tuació de dificultat temporal, ja 
que és una forma de començar 
a decretar que la situació que 
s'està vivint, és temporal,  

que no pertanyen a un col·lectiu, 
sinó que són persones indivi-
duals que s'han de fer càrrec de 
la seva situació  de forma per-
sonal i que en cap cas, hem 
d'assignar-lis la definició de vul-
nerabilitat, perquè no és el que 

volem transmetre a la persona. No entenem 
la vulnerabilitat com un punt de partida. Si 
no que l’inici ha d’estar a l’apoderament. 
Durant aquests anys de projecte, els serveis 
socials de la ciutat han derivat prop de 200 
persones, tot i no haver estat una tasca fàcil, 
donada la situació especialment crítica d'al-
gunes persones, estem molt satisfets pels 
resultats generals.  

Moltes persones han acabat el programa i 
ens han traslladat que ha estat una ex-
periència molt satisfactòria. Per això ens 
permetem qualificar la trajectòria d'aquest 
projecte com a excel·lent. 

I continuarem els anys vinents, per la matei-
xa línia. Proposant a la ciutat nous reptes per acompanyar a les persones que més ho necessiten, 
buscant diferents fórmules per minimitzar el desequilibri social que existeix.  
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Projectes 
Acompanyament Emocional a Gent 

Gran 
La necessitat d’incrementar el coneixement i les polítiques per assolir un envelliment saludable 
esdevé una prioritat que a la Unió Europea (UE) s’ha materialitzat, entre altres accions, en el pro-
jecte multinacional “Envelliment saludable”, que va ser finançat durant el període 2007 pel Pro-
grama de Salut Pública de la UE. 

Aquest concepte és molt semblant al d’envelliment actiu promogut per l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) i entès com el procés d’optimització de les oportunitats de participació, salut, be-
nestar i seguretat de totes les persones a mesura que avança el cicle de vida. Davant d’una con-
cepció encara avui molt arrelada segons la qual envellir implica passivitat i dependència, el nou 
paradigma posa l’accent en l’autonomia, els drets socials i la vinculació relacional de la gent gran. 

L’envelliment saludable es defineix com el procés d’optimitzar les oportunitats de salut física, 
mental i social que per-
metin a la gent gran par-
ticipar activament en la 
societat sense patir dis-
criminació i gaudir una 
qualitat de vida bona i 
independent. 

Al nostre municipi hi han 
mes 50.000persones 
mes grans de 65 anys  

Es tracta d’un programa 
d’actuacions domici-
liàries i no domiciliàries, 
per l’acompanyament 
emocional a les persones 
grans que, a causa de la 
seva situació personal, 
agreujada amb la situació sociosanitària actual, requereixen una especial atenció.  

 

Aquestes actuacions es duen a terme en dos formats; per una part, es faran acompanyaments 
individuals (tan domiciliaris com a les instal•lacions d’Espai Sacra)  i d’altra banda es faran actua-
cions grupals (màxim 4 persones per grup, a una sala de 50 m2), a les instal•lacions d’Espai Sacra 
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Projectes 
Projecte social LA PUERTA 

Una iniciativa que hem estat esperant durant molt temps. La màxima dels programes socials rela-
cionats amb persones en situació de dificultat temporal, és aconseguir que ells tinguin la certesa 
que puguin fer les mateixes coses que fem la majoria de nosaltres i que per les circumstàncies 
personals, no tenen fàcil accés.  

Una vegada aconseguit aquest objec-
tiu, ens vam proposar que també facin 
coses que NO tothom les pots fer. I 
vam pensar que res millor a participar 
en un programa de ràdio, a més, dis-
posarien d'un altaveu per poder parlar 
d'allò que vulguin, de les coses que no 
sempre es tracten als mitjans, però so-
bretot perquè donin la seva visió de 
l'actualitat.  

 

Una experiència enriquidora, que ens 
mostra a tots nosaltres, que una inicia-
tiva simple, normalment ofereix resul-
tats magnífics.  

Un programa quinzenal, que s'emet el 
primer i tercer dissabte de cada mes, a 
on es dóna plena llibertat per parlar 
d'allò que es vulgui, durant 90 minuts, 
tot està permès, sempre amb el 
màxim respecte…  

 

Engegar aquest projecte ha estat pos-
sible per la permanent visió de millorar 
els programes socials a Espai Sacra. Veure la possibilitat d'afegir iniciatives als programes ja esta-
blerts, només es pot fer des d'aquesta perspectiva de millora contínua. Agraïm de tot cor a les 
persones que han proposat aquest projecte radiofònic, a les que participen durant tot l'any, així 
com a l'emissora Radio Star i a l'Associació de veïns que ha permès tirar endavant aquesta aven-
tura.  
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Dades Financeres 

 

Tot i haver estat un any molt difícil, la situació financera de 
la nostra entitat, es troba en un moment de relativa tran-
quil·litat. Gràcies al treball d'anys anteriors hem assolit una 
posició consolidada, a nivel econòmic, que ens ha permès 
mantenir la calma en els pitjors moments de la crisi social, 
sanitària i econòmica.  

Hem pogut destinar diners 
a inversió per adaptar-nos 
a les noves condicions. I 

hem pogut redissenyar un pressupost ajustat a la supervivència 
de la nostra entitat, sense que haver de recórrer a mesures extre-
mes.  Hem continuat subvencionant el 95% dels cost dels progra-
mes socials, amb recursos propis, desitjant que en els propers 
anys, més institucions privades i sobretot públiques ens ajudin a 
estendre l'esmentat programa, per arribar a moltes més perso-

nes.  

 

La dinàmica de creixement de l'any 2019, s'ha mantingut 
durant el primer trimestre de l'any 2020, i això ens ha pos-
sibilitat reduït de forma considerable l'impacte econòmic 
de la pandèmia.  

Tot i això hem hagut de prendre decisions puntuals per no 
tenir una desviació pressupostària rellevant i precisament, 
a conseqüència de totes aquestes intervencions puntuals, 
de les reaccions a problemes concrets i la previsió a proble-
mes futurs, hem obtingut un tancament d'any amb resul-
tats excel·lents.  

 

S’han aprovat més 

de 1.600 € durant 

l’any, per subven-

cionar matrícules i 

quotes a persones 

amb rendes baixes 

Espai Sacra ha sub-

vencionat amb re-

cursos propis, més 

del 95% del cost dels 

programes socials 

engegats 

Continuem aportant 

part de les quotes 

mensuals dels      

nostres associats a 

projectes socials  

d’altres entitats. 

Col·laborem de for-

ma económica amb 

més de  35 projec-

tes. 
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Dades Financeres 
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Agraïments 

Entitats i organismes col·laboradors: 

Ho hem comunicat en infinitat d'ocasions i sempre seran poques les vegades que agraïm a totes 
les persones que fan possible el dia a dia de la nostra associació, són els que permeten que ESPAI 
SACRA sigui el que vol ser. 

Agraïments als professors, Talleristes, terapeutes i professionals en les seves diferents àrees, 
gràcies a tots i a cada un d'ells, per la seva energia, il·lusió, per aportar idees, iniciatives i cada una 
de les accions que posen en marxa orientades exclusivament a fer que la nostra associació arribi 
als seus objectius. 

Igualment hem d'estar agraïts a tots els nostres associats perquè sense la seva estimable 
col·laboració seria impossible dur a terme tot l'anterior. 

Gràcies als estaments públics que col·laboren d'una o una altra forma en portar cap endavant el 
Programa Social i que cada dia sigui una realitat consolidada.  

I per últim i no menys important, gràcies a totes les persones que assisteixen d'una o una altra 
forma a les nostres activitats perquè gràcies a ells creixem com a persones i ens enriquim amb les 
seves experiències.  


