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Vam començar essent un grup petit de persones que 

teníem l’anhel  de ajudar a la nostra gent . 

L’Associació es va constituir l’any 2010 per poder fer 

front, en aquells  i posteriors moments, a gran  part del 

número de gent gran sense recursos. Per poder cobrir 

les necessitats bàsiques de la vida diària d’aquesta 

majoria, molts d’ells sense familiars, i que no eren atesos 

en les unitats de serveis de la Comarca de Girona 

(Caritas o Creu Roja), amb visites periòdiques però no 

suficients per atendre les necessitats, vam decidir crear 

A.S.I.F. 

L’acta fundacional de l’associació data del 19 d’abril del 

2010. El Departament de Justícia de la Generalitat la 

inscriu i la classifica amb el número 43.141, número de 

registre d’entitats socials d’atenció primària S08380 i 

com a entitat privada d’iniciativa social núm. E04882 de 

la Generalitat de Catalunya i inscrita en el registre 

Municipal de Figueres amb el nº 219.  

 

 

 



Al llarg dels anys hem anat creixent malgrat tots els 

entrebancs que hem anat trobant en el nostre camí .  

Tenim empenta, ganes de fer, de treballar, de voluntat i 

moltíssima empatia, al mateix temps que, res ens fa 

defallir de la nostra tasca. 

Els barems actualment establerts per poder optar a les 

ajudes (en moltes ocasions totalment injustes) deixant a 

una part de la població exclosa. Així doncs, nosaltres 

donem aixopluc a gent gran, mainada, adolescents, dones 

en exclusió, dependents, famílies i a d´altres col·lectius 

amb serioses mancances. Cobrim fins on ens és possible 

les seves necessitats, tant a nivell assistencial, 

emocional, psicològic , de manutenció com, en certs 

casos, econòmiques ( lloguer, gas , llum, aigua, etc.)  

El nostre lema es: AMB TU I PER A TU és molt ampli i 

exigeix un gran compromís tan  a nivell de feina, de 

temps  i com  emocional.  

En el nostre dia a dia, en moltes ocasions, ens trobem 

sobrepassats i amb mancances de mitjans (tant a nivell 

econòmic com humà)  per poder assumir tot el que arriba 

i no volem excloure a ningú que realment ho necessiti. 

Anem repartint tot el que tenim, a vegades poquet i 

d’altres suficient però sempre amb alguna carència. 

No ens rendim davant les dificultats i busquem solucions 

creatives als nous reptes que ens van sorgint dia a dia . 



Costa que la gent de la nostra comarca, i de la vila de 

Figueres, entengui en profunditat el concepte i tarannà  

d’aixopluc vers els de casa nostra i costa també el 

compromís de les administracions i d’altres associacions.  

Tenim benefactors que ens fan donacions a nivell 

particular, tenim associats (varien al llarg del any) i 

tenim serveis que oferim de pagament que ens ajuden a 

poder donar més cobertura gratuïta a qui li cal. 

Durant l’any 2017, la nostra associació va poder donar 

aixopluc: 

- A nivell econòmic (lloguers, despeses, llum, aigua, 

butà, etc.) a 26 famílies. 

- Va donar reforç escolar a 17 nen@s. 

- Atenció psicològica a 8 adolescents. 

- Teràpia a 13 famílies. 

- Servei de fisioteràpia a més de una vintena de cases 

i 14 mainades. 

- Logopèdia a 8 nen@s. 

- Espai lúdic per a 6 persones amb diferents 

patologies ( Alzheimer, demència ). 

- Lots de aliments quinzenals a 72 famílies. 

- Càtering a domicili  a 14 llars  

- Acompanyaments a 38 persones.  

- Tallers a 22 persones.  

- Cursos a 64 persones per a poder aconseguir feina o 

millorar la que ja tenen.   



- Recolzament i suport legal a 36 famílies. 

El total d’ajudes a persones durant l’any 2017 ha estat 

de 626 (aproximadament) persones entre gent gran, 

adults, joves i mainada.  

 

Hem fet diferents xerrades  

-La pobresa invisible ( A.S.I.F, VERGES GINJAUME , 

CARITAS)  

-El conta contes (A,S,I,F) 

-Les manualitats (A.S.I.F) 

-Taller de costura ( VERGES GINJAUME , A.S.I.F)  

 

Tota aquesta tasca representa un gran repte i un gran 

esforç que duem a terme amb empenta i optimisme. 

Agraïm, doncs,  tant la col·laboració i el compromís com 

l’ajut rebut en diferents àmbits particulars vers la 

nostra associació, ajudant a poder fer possible el 

desenvolupament de la nostra missió que esperem poder 

seguir realitzant durant molt temps donant resposta a 

tot allò que ens arribi.  
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