
TOTXANA
SOLIDÀRIA
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PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE AVAN TERRASSA



LA FUNDACIÓLA FUNDACIÓ
AVANAVAN

Va néixer l'any 1993 a la ciutat de Terrassa i
actualment és present també a Sabadell, Rubí,
Sant Cugat i Castellar del Vallès.

L'AVAN és una entitat sense ànim
de lucre que ofereix suport

terapèutic, associatiu i de lleure a
persones amb malalties

neurològiques i les seves famílies
o persones cuidadores. 



L'AVAN
EN NÚMEROS

persones ateses
994

famílies associades

1.029

empreses amigues
19

professionals
contractats

48

persones voluntàries
175

en ajudes a famílies

43.211€

esdeveniments anuals
48

seguidors a les xarxes
socials

7.156



L'AVAN A
TERRASSA

Històricament l’AVAN va ocupar dos pisos cedits per una de les

famílies terrassenques fundadores. Aquest espai, juntament amb la

cessió d’una part del gimnàs de Mútua Terrassa, va permetre l’atenció

de persones amb malalties neurològiques entre el 1993 i el 2013.

 

Actualment, ocupem la segona planta del Centre Cívic Aveŀlí Estrenjer

(170m²). Aquest, no és un espai adequat per a atendre a persones que

necessiten neurorehabilitació i dificultem la gestió de l’equipament

que ha d'estar compartit amb la resta d'entitats.

1993
Neix a Terrassa l'Associació

Vallès Amics de la Neurologia al

carrer Antoni Maura de

Terrassa.

2013
La seu de l'AVAN a Terrassa es

trasllada al Centre Cívic Aveŀlí

Estrenjer, a la Plaça de la Cultura.

2021
Es signa el conveni de cessió de

l'espai de la Nau Pont Aurell

Armengol amb l'Ajuntament de

Terrassa.

2022
S'inicien les obres de

rehabilitació de l'espai.



L'AVAN A
TERRASSA

A Terrasa atenem a
281 persones l'any i
fem unes 300
primeres visites. 

Oferim teràpies de
neuropsicologia,
logopèdia, fisioteràpia,
psicologia i teràpia
ocupacional. 

També oferim activitats
de lleure inclusiu,
sortides i tallers de jocs
de jocs de taula, escacs...



Rehabilitació de la nau Pont, Aurell i Armengol (1.700
m²) al carrer Sant Francesc, 71, per a la posada en
marxa d’un centre d’atenció integral per a atendre a
persones amb malalties neurològiques.
 
AVAN Neurologia Terrassa vol esdevenir un centre de
referència en l’àmbit de la neurologia a la ciutat.
Juntament amb les altres seus de l'AVAN, serà un
recurs referent al Vallès tant per a les persones
usuàries com per a les seves famílies.

EL PROJECTE
DE LA NOVA

SEU



EL PROJECTE

CESIÓ DE L'ESPAI
L'Ajuntament de Terrassa fa

entrega de les claus de la nau

al Patronat de l'AVAN 

ACONDICIONAMENT
 INTERIOR

Delimitació d'espais,

instal.lacions, tancaments, etc. 

PLE RENDIMENT

TREBALLS DE
REHABILITACIÓ 

Inici obres al juliol de 2022

Rehabilitació de la coberta,

estructura, façana i interior 

Mobiliari i posada en

marxa del nou centre

2021 2022 2023 2024 ...

MOBILIARI 
INICI SERVEIS

2.500.000€
Pressupost total per la

rehabilitació, construcció,

equipament i posada en marxa

del nou centre. 



PER QUÈ A
TERRASSA?

Es preveu que 1 de cada 3 persones
patirà una afectació neurològica al llarg
de la seva vida. L’augment de
l’esperança de vida incrementa la
freqüència d’aparició d’aquestes
malalties i ha fet que l'espai que
ocupem  actualment sigui insuficient.

És necessari un espai diferenciat per
cobrir també una necessitat de centre
de dia per a persones amb malalties
neurològiques, no existent a la ciutat, i
que forma part de la cartera de serveis
de la Generalitat de Catalunya. 

També hi ha la necessitat d’atendre
infants amb necessitats específiques o
patologies complicades i no ho podem
fer en un centre cívic que no reuneix els
requisits sociosanitaris.
 
Amb aquest projecte podrem ampliar les
places i atendre a més de 500 persones
a la ciutat de Terrasa.



COM HO FAREM?

Creiem en un model públic-
privat i comptem amb el
suport de l’Ajuntament de
Terrassa, la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de
Barcelona. L’AVAN fa 30 anys
que treballa al servei de les
persones afectades per
malalties neurològiques i té
reconeguda la seva
professionalitat i solidesa
com a entitat referent en la
neurologia.

En el camí de la cerca de
fons per convertir aquest
projecte en realitat també
volem comptar amb la
valuosa coŀlaboració
d’empreses privades i
particulars que vulguin
contribuir al seu
finançament.A més, tenim previstes

campanyes de micro
donatius, com la Totxana
Solidària que avui
presentem, que també
aportaran visibilitat al
projecte i a l'entitat.



hello@reallygreatsite.com
reallygreatsite.com
123-456-7890

LA TOTXANA
SOLIDÀRIA

La totxana solidària és una campanya de captació de fons
que hem impulsat des de la Fundació AVAN per a finançar
el nou centre.

Es tracta d'un clauer amb un petit bloc d'argila que
representa una de les totxanes que fan falta per a
construir el centre de Terrassa. 

Pots adquirir el clauer solidari a les seus de l'AVAN
(www.avan.cat/contacte) o a les parades
informatives. 
El donatiu de 10€ es destina íntegrament a la construcció
del centre.



ENS DONEN SUPORT



# J U N T S H O F E M P O S S I B L E

Responsable de comunicació de la
Fundació AVAN

www.avan.cat 

627 46 87 84 - 93 788 20 80 

comunicacio@avan.cat

CONTACTE

CRISTINA CASTAÑÉ


