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L'ESSÈNCIA

MISSIÓ

VALORS

A ATRA oferim atenció i tractament a
persones en situació de vulnerabilitat i
risc d’exclusió social, especialment
derivada de les addiccions i la salut
mental. Treballem per tal que assoleixin
la seva màxima autonomia i integració
social, sempre amb vocació de funció
pública.

Davant les persones destinatàries de la
nostra activitat, la societat i la pròpia
organització ens guien els següents
valors:
respecte
transparència
professionalitat
entusiasme
implicació

VISIÓ
Desenvolupar projectes innovadors
compromesos socialment.
Ser una organització eficient,
flexible i transparent, formada per
professionals amb alta capacitació.
Buscar la millora contínua dels
nostres serveis, i de la qualitat de
vida dels nostres usuaris i usuàries i
de llurs famílies.
Ser una organització referent en el
camp de les addiccions i de la salut
mental.
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PRESENTACIÓ

ATRA som una entitat sense ànim de lucre que
oferim atenció i tractament a persones en
situació de vulnerabilitat i risc l’ exclusió social.
Acompanyem persones que conviuen amb
situacions diverses, des d’ addiccions i
problemes de salut mental fins a sensellarisme,
perquè puguin ser autònomes i s’integrin a la
societat.
2020 ha estat l’ any marcat per la pandèmia
de la Covid-19. I malgrat les limitacions que
ha imposat aquesta situació, els i les
professionals i les persones usuàries han donat
el millor de sí mateixes, convertint les
dificultats en oportunitats d’ aprenentatge.
Hem incorporat les noves tecnologies, i així és
com hem creat aplicacions per a dispositius
mòbils per afavorir la comunicació entre
persones que es trobaven aïllades; hem ofert
espais de trobada individual i grupal, i hem
aconseguit no aturar cap dels processos de
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recuperació. Hem dissenyat càpsules
preventives virtuals per arribar als i les
joves, per acompanyar-los en moments
difícils derivats de l’ aïllament social.
En definitiva, ha estat un any de reptes
que ha comportat adaptar tots els
programes i ha posat en valor la
creativitat, la flexibilitat i la relació
interpersonal, que són l’ essència de la
nostra tasca.

Des del reconeixement
de la diversitat, vetllem
per la igualtat i la no
discriminació com a
formes de relació
i convivència

3

DADES CLAU

ÀMBIT D'ACTUACIÓ
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4

DADES CLAU

PROGRAMES i SERVEIS
Persones ateses/beneficiàries de l'activitat d'ATRA

28
13
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DADES CLAU

PROGRAMES i SERVEIS
Persones ateses/beneficiàries de l'activitat d'ATRA
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DADES CLAU
PROFESSIONALS

108
PERSONES
ATESES/BENEFICIÀRIES

145

Dones

37
Homes

+6.000

PERSONES VOLUNTÀRIES

1
APP NOVA: Apptu@

26

43

Dones

17
Homes

1

3

PLA D'IGUALTAT

PROGRAMES NOUS
"Parets amb Ànima"
Projecte d'Agroforesteria Social i Comunitària "La Manya"
"Cal PEP- Pis d'Evolució Personal"
Servei d'Atenció i Acolliment d'Urgències per a Dones Víctimes de la
Violència Masclista.

1
COMITÈ D'ÈTICA

55
APARICIONS A
MITJANS DE
COMUNICACIÓ
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3
PREMIS ALS PROGRAMES "ACTUA" i "ACTUA DONA"
"Premi Voluntariat" de la Generalitat de Catalunya
Premi Bizcabar
Convocatòria d’ Impuls Social pel Territori organitzada per la
Fundació Pinnae.

7

SERVEIS I
PROGRAMES

COMUNITAT
TERAPÈUTICA
LA COMA

87

Durant el 2020 la realitat de la C T.
s'ha vist condicionada per la
pandèmia. Però les adversitats han
servit per generar dinàmiques de
cohesió grupal.

PERSONES ATESES

17

70

dones

homes

La Comunitat Terapèutica La Coma és
un recurs semiurbà de tractament
comunitari per a persones amb
conducta addictiva de llarga evolució.
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Es va fundar fa més de 30 anys al
Bages i compta amb un equip de
professionals de la salut i l’ educació
(educadors i educadores socials,
treballadors i treballadores socials,
monitors i monitores, psicòlegs
i psicòlogues, psicoterapeutes,
psiquiatres, infermers i infermeres i
arterapèutes) amb àmplia experiència
en el camp de les addiccions i en
reciclatge formatiu constant.

El 50,57% de les persones ateses
tenen diagnòstic de patologia
dual.
8

SERVEIS I
PROGRAMES

RECURS URBÀ DE REINSERCIÓ I
TRACTAMENT ÈGARA

22
PERSONES ATESES

Substància que motiva l'ingrés
Pluriconsum
Cocaïna
Alcohol
Heroïna
Amfetamines
Benzodiazepines
Cànnabis
Altres
0

2
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4

6

4

18

dones

homes

El Pis de Recurs Urbà de Reinserció i
Tractament Ègara és un servei de
continuïtat que facilita i promou la
inserció i la integració social total de les
persones amb problemes de
drogodependències i/o amb conductes
addictives de llarga durada. Persones que,
després de passar per un període de
deshabituació, presenten dificultats i
necessiten continuar el procés terapèutic
en un recurs urbà de règim residencial.

9

SERVEIS I
PROGRAMES
SERVEI INTEGRAL PER A LES
CONDUCTES ADDICTIVES (SPAI)

318
PERSONES ATESES
L'SPAI és un recurs municipal,
educatiu i terapèutic, d'estada diürna
i continuada, que engloba diferents
programes integrals i integrats per a
la prevenció, l'atenció i el tractament
de la conducta addictiva. També
treballa la reducció de riscos en
persones afectades pel consum de
drogues.
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52

266

dones

homes

Distribució de les persones ateses per
programes de l’ SPAI:
244 Calor i Cafè
20 Programa Lliure de Drogues
3
S. d'Atenció a Joves i Adolescents
10 P. de Suport a la Vida Autònoma
30 P. d'Atenció i Assessorament
11 Programa d'Inserció Laboral
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SERVEIS I
PROGRAMES

CENTRE D'ATENCIÓ i SEGUIMENT A LES
DROGODEPENDÈNCIES (CAS)

371
HISTÒRIES CLÍNIQUES ACTIVES

122

72
PERSONES AL PROGRAMA
DE MANTENIMENT AMB
METADONA

PRIMERES VISITES
El Centre d’ Atenció i Seguiment a les
Drogodependències (CAS) del Prat de
Llobregat, gestionat en UTE amb les
entitats ABD i FSC, és un centre de
tractament ambulatori que ofereix
assistència integrada a pacients
drogodependents.
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Atén persones amb problemes derivats
de l’ ús, l’ abús o la dependència de
qualsevol tipus de droga de manera
integral, personalitzada i acollidora per
millorar-ne la qualitat de vida i facilitarne la integració social.
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SERVEIS I
PROGRAMES

PROGRAMA DE SUPORT A LA VIDA AUTÒNOMA (PSVA)
i SERVEI D'ACOMPANYAMENT A LA VIDA AUTÒNOMA
(SAVA)

258
PERSONES ATESES AL PSVA

28
PERSONES ATESES AL SAVA
El Programa de Suport a la Vida
Autònoma i el Servei d'Acompanyament
a la Vida Autònoma són programes de
reinserció per a persones amb conducta
addictiva que tenen dificultats en la
seva inclusió social. Són programes
personalitzats, amb tutories individuals
i sessions en grup adaptades a la
situació de la persona usuària, que
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123

135

7

21

dones

homes

també ofereixen suport a les famílies
i al seu entorn.
Les dues iniciatives consten d'un
conjunt d’activitats de suport i
acompanyament per reforçar
l’ autonomia i la responsabilitat de
la persona beneficiària.
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SERVEIS I
PROGRAMES

CLUB SOCIAL GARRAF

101
PERSONES ATESES

Diagnòstic principal
Esquizofrènia i altres t. psicòtics
Trastorns d'estat d'ànim

48

53

Trastorns de la personalitat
Trastorns d'ansietat
Altres

dones

homes

El Club Social Garraf és un servei
sociocomunitari, ubicat a Vilanova i la
Geltrú, per a persones majors d'edat
amb diagnòstic de trastorn mental.
Pretén fomentar les relacions socials,
potenciar l'autonomia i promoure la
participació a l’entorn comunitari
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0

25

50

75

mitjançant diverses activitats d'oci i de
lleure.
Compta amb una programació dinàmica
i variada d'activitats: artístiques,
esportives, d'estimulació cognitiva,
culturals i de participació a la
comunitat.
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SERVEIS I
PROGRAMES

SERVEI SUBSTITUTORI DE LA LLAR PER A
DONES AMB TRASTORN MENTAL EN SITUACIÓ
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I LES SEVES FILLES
I FILLS A CÀRREC: PIS ALOGES GARRAF
El Pis amb Suport Aloges és un servei
residencial de suport que proporciona
atenció integral a dones soles (o amb
els seus fills i filles a càrrec) amb
problemàtiques derivades de trastorns
mentals i que es troben en situació de
violències masclistes.
El servei ofereix un espai de protecció,
apoderament i inclusió que capacita les
dones per a l’ obtenció d’ una vida autònoma. S’ hi duu a terme una intervenció
professional amb perspectiva de
gènere.
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13
PERSONES ATESES

8
dones
soles

2

3

1 dona
1 dona
amb 1 fill amb 2 fills
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SERVEIS I
PROGRAMES
NOU!

SERVEI D’'ATENCIÓ i ACOLLIMENT
D'URGÈNCIES PER A DONES VÍCTIMES
DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

8
PERSONES ATESES

El Servei d'Atenció i Acolliment
d'Urgències per a Dones Víctimes de la
Violència Masclista és un pis
d'emergència que ofereix allotjament
de curta-mitja estada a dones víctimes
de violència masclista i als seus fills i
filles.
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8
6 dones i 2 infants

La funció d'aquest recurs municipal de
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és
acompanyar les dones i els seus fills i
filles en la reubicació, l’'adaptació a la
nova situació i la recomposició.
L'acompanyament és intensiu a l’ inici, i
s'atenua progressivament perquè les
usuàries recuperin l’ autonomia.
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SERVEIS I
PROGRAMES

HABITATGES
D'INCLUSIÓ SOCIAL
DE BARCELONA
El Servei d'Habitatges d'Inclusió Social
de Barcelona està format per 12 pisos
amb suport socioeducatiu. Ofereix una
atenció integral a persones i a famílies
que es troben en situació de sense llar
o en risc d’exclusió residencial. Es
treballa amb correferència amb els
serveis socials bàsics i els equipaments
municipals d’atenció a aquest col.lectiu.
Aquest servei funciona des de l'any
2006, dins la xarxa de serveis i
equipaments que ofereix la ciutat de
Barcelona per atendre persones en
situació d'exclusió residencial.
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69
PERSONES ATESES

21

13

dones

homes

20

15

nenes

nens

16

SERVEIS I
PROGRAMES

SERVEI D'ATENCIÓ A LES PERSONES
SENSE LLAR DE VILANOVA I LA GELTRÚ

184
PERSONES ATESES
El Servei d'Atenció a les Persones Sense
Llar és un servei especialitzat que atén
persones sense llar −sense sostre,
infrahabitatge, habitatge inestable i
altres casuístiques– de manera integral i
integrada als serveis socials municipals.
El conjunt d'actuacions es presten
coordinadament amb Acció Social
de Vilanova i la Geltrú per millorar les
condicions de vida de les persones que
viuen al carrer, sobretot els casos més
complexos i amb vulnerabilitat social
elevada (casos que precisen una atenció
continuada i de proximitat, que per si
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Durant l'aplicació de les mesures de
confinament del 2020, ATRA va
gestionar un dispositiu d'acollida
d'emergència, per poder allotjar
persones que vivien al carrer a VNG.

36

148

dones

homes

mateixos no són capaços de vincular-se
als serveis socials i/o sanitaris).
Enguany, el 59% de les persones ateses
residien a Vilanova i el 38% eren
passavolants.
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SERVEIS I
PROGRAMES

SERVEI D'ATENCIÓ A LES PERSONES
SENSE LLAR DE SITGES

72
PERSONES ATESES
El Servei d'Atenció a les Persones
Sense Llar de Sitges té com a objectiu
promoure la detecció i l’ atenció precoç
de persones en situació de sense llar,
així com informar i sensibilitzar la
ciutadania sobre aquesta realitat.
´ un servei d'atenció especialitzada
És
i integrada que es duu a terme
conjuntament amb els serveis socials
de Sitges. Es treballa en col.laboració
per facilitar la inclusió social de les
persones ateses, se’ ls acompanya en
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16

56

dones

homes

processos de millora laboral, personal i
habitacional amb l’ objectiu de sortir
de la vida al carrer.
Durant aquest any el 65% de les
persones ateses residien a Sitges, el
28% eren passavolants i el 7% restant,
d'origen desconegut.

Per facilitar el confinament de les
persones sense llar de Sitges es va
habilitar un servei de reallotjment
d'urgència a l'Hotel Madison.

18

SERVEIS I
PROGRAMES

PIS D’ EVOLUCIÓ PERSONAL DEL PRAT,
CAL PEP
NOU!

8
PERSONES BENEFICIÀRIES

8
homes

El Pis d'Evolució Personal del Prat de
Llobregat és un habitatge d'inclusió social
per a persones en situació d'exclusió
residencial i de vida al carrer. A partir
d'aquest marc físic es duu a terme una
intervenció socioeducativa perquè les
persones que hi resideixen puguin sortir de
la situació d'exclusió i guanyar autonomia.
Aquest servei ha entrat en funcionament el
setembre de 2020.
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SERVEIS I
PROGRAMES

PROGRAMA DE PREVENCIÓ
DE LES ADDICCIONS

688

687

dones

homes

1.375
ALUMNES QUE REBEN
ALGUN DELS 59 TALLERS
El Programa Local de Prevenció de
Drogues de Vilanova i La Geltrú és un
pla per donar una resposta integral
al fenomen del consum de drogues
a la comarca. Oferim serveis dirigits
a la sensibilització, l’ orientació i
l’ assessorament sobre el consum
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de drogues i altres conductes
addictives.
Es basa en tres eixos d’ acció: prevenció
i educació, prevenció i oci i prevenció i
comunitat.
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SERVEIS I
PROGRAMES

PROGRAMA DE PREVENCIÓ
DE LES ADDICCIONS

97
VISITES PRESENCIALS DEL
SERVEI D'ASSESSORAMENT
FAMILIAR SOBRE DROGUES,
AMB 36 PERSONES ATESES

49
CONSULTES REBUDES
AL SERVEI DE WHATSAPP

22
PERSONES ATESES
A L'ASSESSORIA SOBRE
DROGUES DE L'OFICINA JOVE
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Cànnabis, policonsum i altres
addiccions han generat els
principals motius de consulta,
tant per part de famílies com de
persones individuals.
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SERVEIS I
PROGRAMES

PROGRAMA D’ EDUCACIÓ AFECTIVA i SEXUAL,
DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
i D'ASSESSORIA AFECTIVOSEXUAL

2.092
PERSONES ATESES
ALS DIVERSOS SERVEIS

El Programa d’ Educació Afectiva i
Sexual, de Prevenció de la Violència
Masclista i d’ Assessoria Afectivosexual
se centra en l’ atenció i acompanyament
dels joves (entre 12 i 20 anys) durant
el seu procés de creixement. Posa
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1.216

dones

868

8

homes

persones
no binàries
l’ accent en afavorir relacions afectives
positives i responsables, mitjançant una
atenció individual, grupal i comunitària.
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SERVEIS I
PROGRAMES

PROGRAMA D'EDUCACIÓ AFECTIVA i SEXUAL,
DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
i D'ASSESSORIA AFECTIVOSEXUAL

54

104

TALLERS D'EDUCACIÓ
AFECTIVA I SEXUAL QUE
ARRIBEN A 1.363 ALUMNES

PERSONES ATESES
A L'ASSESSORIA SOBRE SALUT
SEXUAL DE L'OFICINA JOVE

569

56

PERSONES S'APROPEN A
ALGUN DELS 4 PUNTS LILA
DESPLEGATS A VILANOVA
I LA GELTRÚ

CONSULTES REBUDES
AL SERVEI DE WHATSAPP O
DE CORREU ELECTRÒNIC
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SERVEIS I
PROGRAMES

PROGRAMA "LET'S CHAT"

1.232
PERSONES BENEFICIÀRIES

"Let's Chat" és un programa de
prevenció que ofereix serveis d'atenció,
orientació i assessorament sobre el
consum de drogues, l’ ús de pantalles
´
i altres comportaments de risc. És
gratuït i es dirigeix a joves i
adolescents d'entre 12 i 30 anys, així
com a les seves famílies.
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Ofereix tres tipus de serveis
d'acompanyament:
·Assessoria per a adolescents i joves
·Assessoria i suport familiar
·Assistència virtual per a joves
i famílies via Whatsapp o
videoconferència

24

SERVEIS I
PROGRAMES

PROGRAMA "LET'S CHAT"

984

81

JOVES REBEN ALGUN
DELS 52 TALLERS
PREVENTIUS

JOVES PARTICIPEN ALS
GRUPS FOCALS

104
A més, disposa d’ una àmplia d’ activitats
preventives gratuïtes (digitals o
presencials) adaptades a les necessitats
de les persones i de la realitat canviant
en què vivim, com ara:
·Càpsules preventives per a joves
i per a famílies.
·Grups de debat per a joves.
·Activitats formatives per a joves i
professionals.
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FAMILIARS REBEN
ASSESSORAMENT DEL
PROGRAMA

Els i les joves d'entre 13 i 15
anys són els que més s'han
beneficiat del conjunt
d'accions.
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SERVEIS I
PROGRAMES

PROGRAMES ‘ACTUA’, ‘ACTUA DONA’
i ‘ACTUA JOVE’

88
PERSONES BENEFICIÀRIES
‘Actua’ és un programa comunitari,
integrador i d'atenció centrada en la
persona. Ofereix suport a la vida
autònoma a persones amb problemàtica
derivada del trastorn mental i amb
dificultats per realitzar les activitats
de la vida diària, tant a la llar com a
l’ entorn comunitari.

64

24

dones

homes

El setembre de 2020 el programa
Actua va llançar l'APPTU@, una
aplicació per a mòbil innovadora,
interactiva i propera dirigida a
promoure la salut mental.

´

És un programa pioner, que incorpora la
participació d'un voluntariat inclusiu,
format per persones amb i sense
diagnòstic de trastorn mental.
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SERVEIS I
PROGRAMES

PROGRAMES ‘ACTUA’, ‘ACTUA DONA’
i ‘ACTUA JOVE’
El programa va començar al Garraf, on
està molt consolidat, i des de 2016
també és a Barcelona. La bona acollida
va impulsar la posada en marxa, més
recentment, de l’’ 'Actua Jove’ i de
l’'"Actua Dona".
El primer dona suport a l’ apoderament i
la integració plena dels i les joves i
adolescents amb una problemàtica
associada al trastorn mental. El segon
acompanya dones amb problemàtica
derivada del trastorn mental, que
pateixen o poden haver patit violències
masclistes, potenciant el seu procés de
recuperació i millorant la seva inserció
comunitària i la inclusió social.
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Durant 2020 el programa
‘Actua’ ha obtingut el 2n premi
a la 27a edició del Premi
Voluntariat de la Generalitat de
Catalunya.
A més, l‘Actua Dona’ ha estat
guardonat amb el Premi
Bizcabar i ha estat un dels
projectes guanyadors de la
tercera edició de la
convocatòria d'Impuls Social
pel Territori organitzada per la
Fundació Pinnae.
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SERVEIS I
PROGRAMES
NOU!

PROJECTE AGROFORESTAL, SOCIAL
i COMUNITARI ‘LA MANYA’

44
PERSONES BENEFICIÀRIES

19

25

dones

homes

El Projecte Agroforestal, Social i
Comunitari ‘La Manya’ és una proposta
de coresponsabilitat ciutadana per
preservar els recursos naturals i
recuperar el valor ecològic del Parc
Natural de la Serra de Collserola.
L’ objectiu és crear un bosc comestible
(el Verger de Can Llong) en un espai
que fins ara estava buit i en desús.
Col.l·ectius en risc d'exclusió social i el
veïnat s’ encarreguen del manteniment

ATRA | MEMÒRIA D'ACTIVITAT 2020

de l’ espai, supervisats per professionals
d’ ATRA, i així és com l'estan
transformant amb la plantació
d'hortalisses i d'arbres fruiters de
varietats tradicionals de la zona.
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SERVEIS I
PROGRAMES
NOU!

PROGRAMA ‘PARETS AMB ÀNIMA’
‘Parets amb ànima’ és un projecte que
neix de la necessitat d'arribar on les
paraules sovint no arriben. Que creu en
l’ art com a eina generadora de canvi
social i en el seu poder transformador
sobre les persones.

El programa converteix l’ espai públic
del barri de Gràcia de Barcelona en un
gran llenç urbà per comunicar, educar
i sensibilitzar en matèria d'igualtat,
inclusió social, feminismes i
sostenibilitat.
A partir d’'uns tallers de creació d'art
urbà impartits per grafiteres expertes,
es busca visibilitzar les artistes i
capacitar un grup de dones en situació
de vulnerabilitat social.
L’ any 2020 ha servit per idear i
organitzar el programa, que ha entrat
en funcionament el gener de 2021.
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SERVEIS I
PROGRAMES

PROGRAMA FORMACIÓ DE VOLUNTARIAT EN
DROGODEPENDÈNCIES I SALUT MENTAL

31
PERSONES PARTICIPANTS A LA
FORMACIÓ DE VOLUNTARIAT

59
PERSONES PARTICIPANTS ALS
MONOGRÀFICS
A ATRA entenem la formació com una
eina indispensable per fomentar el
creixement i el desenvolupament de les
persones. Per això, des del Programa
de Formació de Voluntariat oferim
gratuïtament la “Formació de
voluntariat en drogodependències i
salut mental”, destinada a proporcionar
els coneixements teòrics i les habilitats
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68

22

dones

homes

indispensables per a totes les persones
Interessades a col.laborar com a
voluntaris i voluntàries en serveis
d'atenció a persones amb problemàtica
d'addiccions o amb trastorn mental.
A més, durant l'any, es realitzen
diversos monogràfics per a voluntariat.
Aquest 2020 se n'han dut a terme 3:
“Violències en clau de gènere”,
“Tecnoaddiccions" i "Estigma i drogues:
erradiquem els estereotips, els
prejudicis i la discriminació".
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TREBALL
EN XARXA

PRESÈNCIA EN ESPAIS DE REPRESENTATIVITAT,
PLATAFORMES I XARXES PROFESSIONALS DEL SECTOR
La nostra activitat està sempre inserida en l'entorn comunitari. El treball en xarxa i la
col.laboració amb altres entitats i plataformes formen part de la nostra essència.
Cooperem amb els diversos agents del sector i en diferents nivells de participació:
social, cultural, acadèmic, ciutadà, professional, etc. Volem formar part de manera
activa del que ens envolta i la cooperació en xarxa dinamitza aquesta participació.
Aquestes són algunes de les col.laboracions més destacades:
Asociación de Entidades de Centros de Día
(ASECEDI)
Associació Local d’Entitats per a la Inclusió
Social de Terrassa (ALEI)
Consell Municipal de Benestar Social de
Barcelona
Consell de Salut del districte de Gràcia
Coordinadora de Comunitats Terapèutiques,
Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a
Drogodependents de Catalunya
Federació Catalana de Drogodependències
(FCD)
Fòrum Salut Mental i Addiccions
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
Unión de Asociaciones y Entidades de
Atención al Drogodependiente (UNAD)
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Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de
la Generalitat de Catalunya (XAD)
Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de
Barcelona (XAPSLL), adhesió a l’Acord
Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva
Xarxa de Salut Mental del Prat de Llobregat
Xarxa de Proximitat del Prat de Llobregat
Circuit Local Contra la Violència Masclista
del Prat de Llobregat
Taula de Salut Mental del Garraf
Mesa d’Entitats Socials de Vilanova i la
Geltrú
Grup de Dona i Salut Mental de la Societat
Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Red de Género y Drogas
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C/ Gran de Gràcia 239, 1r 1a
08012 - Barcelona
Tel. 932 376 824 – Fax 932 374 291
grupatra@grupatra.org
www.grupatra.org

Amb el suport de:

