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Projecte de rehabilitació de la nau Pont, Aurell i
Armengol de Terrassa per a construir-hi la nova
seu de l'AVAN que atendrá a persones
afectades per malalties d'origen neurològic

Terrassa

centre



CENTRE AVAN TERRASSA

La fundació AVAN

Difusió

LleureNeurorehabilitació

Sensibilització

2013

L'AVAN és una entitat sense ànim de lucre que ofereix suport terapèutic, associatiu i
de lleure a persones afectades per alguna malaltia neurològica i les seves famílies o
persones cuidadores, per tal de millorar la seva qualitat de vida. També duem a terme
accions de prevenció, sensibilització i divulgació a tota la població. Atenem anualment  
a més de 1.150 persones. 

Entre les malalties que tractem es troben l'Alzheimer i altres demències, el Parkinson,
l'ictus, els traumatismes craneoencefàlics, els cossos de Lewy, la fibromiàlgia,
l'esclerosi múltiple o les lesions meduŀlars, entre moltes altres.

L'AVAN va néixer a Terrassa l’any 1993 i actualment també té seus a Sabadell (1.400
m²), Rubí (130 m²), Sant Cugat (80 m²) i Castellar del Vallès (90 m²).

Per millorar l'autonomia, la funcionalitat i la qualitat de vida, oferim més de 30 serveis
entre els quals destaquen la neurorehabilitació i estimulació integral, realitzades per
un equip especialitzat i multidisciplinar, els programes de lleure inclusiu, com les
vacances terapèutiques, i els tallers de formació especialitzada. També disposem d'un  
servei especialitzat en infància i adolescència, el Petit AVAN. 



Nova seu. 
Per què a Terrassa?
Als inicis, l'AVAN va disposar a la ciutat de Terrassa de dos pisos cedits per una de les
famílies terrassenques fundadores. Aquest espai, juntament amb la cessió d’una part
del gimnàs de la Mútua Terrassa, va permetre l’atenció a les persones amb malalties
neurològiques entre els anys 1993 i el 2013. 

Actualment, ocupem la segona planta del Centre Cívic Aveŀlí Estrenjer (170m²). 
Aquest no és un espai adequat per atendre a persones que necessiten serveis de
neurorehabilitació i dificultem la gestió de l’equipament que ha d'estar compartit amb
la resta d'entitats del territori. 

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. A més, hi ha la necessitat d’atendre
infants amb necessitats especials o patologies complicades i no és possible realitzar-
ho en un centre cívic que no reuneix els requisits sociosanitaris.

A Terrassa atenem 300 persones i realitzem més de 100 primeres visites cada any.
L’augment de l’esperança de vida incrementa la freqüència d’aparició d’aquestes
malalties. 
Amb aquest projecte podrem ampliar les places i duplicar, durant els primers anys, el
nombre de persones ateses a la ciutat de Terrassa.

CENTRE AVAN TERRASSA



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 ...

2.500.000€
PRESSUPOST PER A LA REHABILITACIÓ,

CONSTRUCCIÓ I EQUIPAMENT

El projecte
Rehabilitació de la nau Pont, Aurell i Armengol (1.500 m²) al carrer Sant Francesc, 71,
de Terrassa per a la posada en marxa d’un centre d’atenció integral per atendre a la
ciutadania del Vallès Occidental.
AVAN Neurologia Terrassa vol esdevenir un centre de referència en l’àmbit de la
neurologia a la ciutat i al seu entorn. Juntament amb les altres seus de l'AVAN, serà un
recurs referent al Vallès per a persones amb malalties neurològiques i les seves
famílies. 
Fins al moment, comptem amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i hem sol.licitat una subvenció als
fons Next Generation. 

Calendari de treball: 
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MOBILIARI 
INICI SERVEIS
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Com ho farem?

L’AVAN fa gairbé 30 anys que treballa al servei de les persones amb malalties
neurològiques i té reconeguda la seva professionalitat i solidesa com a entitat
referent en la neurologia.

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. 

En el camí de la cerca de fons per convertir aquest projecte en realitat volem
comptar amb la valuosa coŀlaboració d’empreses privades i particulars que vulguin
contribuir al seu finançament. 
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A través de la web www.avan.cat/fes-un-donatiu
Fent un Bizum al 06450
Fer una transferència bancària a:

ES21 0182 8181 1302 0186 3927 (BBVA) 
ES07 2100 2868 90 0210120317 (CaixaBank) 

A través de donatius econòmics que es poden fer:

Oferim diverses propostes de coŀlaboració per a les empreses i donants particulars,
per poder fer realitat el nou centre AVAN Terrassa.
Tots els donatius tenen avantatges i desgravacions fiscals. 

MODALITATS 

Propostes de col·laboració

DONATIUS PUNTALS

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 fet amb un bloc
d'argila que representa una de les
totxanes que fan falta per a construir
el nou centre. Cada exemplar suposa
un donatiu de 10€, que es destina
íntegrament a la construcció del
centre.

Es poden adquirir a qualsevol de les
seus de l'AVAN.

TOTXANA SOLIDÀRIA
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La sala o despatx rebrà el nom de l'empresa o de la persona donant durant 8 anys
Avantatges fiscals. Desgravació en l'Impost de Societats o la Renda
Logo de l'empresa al panell d'empreses col.laboradores que es penjarà a la nova
seu
Logo de l'empresa a la web de l'AVAN
Descomptes per inserció publicitària i possibilitat d'incloure articles de l'empresa  a
la revista de l'AVAN (tiratge de 2500 exemplars)
Nota de premsa a mitjans de comunicació
Esment de la coŀlaboració al butlletí electrònic de l'AVAN
Distintiu d'empresa amiga de l'AVAN

Avantatges fiscals. Desgravació en l'Impost de Societats o la Renda
Logo de l'empresa al panell d'empreses col.laboradores que es penjarà a la nova
seu
Logo de l'empresa a la web de l'AVAN
Descomptes per inserció publicitària i possibilitat d'incloure articles de l'empresa a
la revista de l'AVAN (tiratge de 2500 exemplars)
Esment de la coŀlaboració al butlletí electrònic de l'AVAN
Distintiu d'empresa amiga

Contraprestacions:
 

ALTRES IMPORTS A DETERMINAR PER L'EMPRESA O DONANT PARTICULAR

Contraprestacions: 

NOM A UN ESPAI DEL NOU CENTRE AVAN TERRASSA

8.000€ Sala d'actes - auditori

9.000€ Gimnàs
5.000€ Altres sales de teràpies

2.500€ Despatxos

10.000€ Centre de dia

Ja no està disponible
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ANNA SOLER 
Directora general

direccio@avan.cat / 620 980 852
www.avan.cat
@fundacioavan

 
 

Moltes gràcies per ajudar-nos a fer realitat el nou local AVAN Terrassa!

Avantatges fiscals. Desgravació en l'Impost de Societats o la Renda
Logo de l'empresa al panell d'empreses col.laboradores que es penjarà a la
nova seu
Logo de l'empresa a la web de l'AVAN
Descomptes per inserció publicitària i possibilitat d'incloure articles de
l'empresa a la revista de l'AVAN (tiratge de 2500 exemplars)
Esment de la coŀlaboració al butlletí electrònic de l'AVAN
Distintiu d'empresa amiga

EQUIPAMENT DELS ESPAIS I COĿLABORACIONS EN ESPÈCIE 

Coŀlaboració aportant material per a la construcció i/o equipament de les diferents
sales i espais del nou local:

- mobiliari d'oficina
- material sanitari: lliteres, butaques adaptades,... 
- equipament del gimnàs: cinta de caminar, motomed,... 
- ajudes tècniques
- material informàtic i tecnologia
- altres materials que puguin ser d'interès per al local

Contraprestacions: 


