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Ajudan’ns a protegir-nos !!! 

En el context de la pandèmia produïda per la Covid-19, moltes entitats que gestionen 

centres residencials de persones amb trastorn del desenvolupament Intel·lectual i/o 

trastorn mental, han hagut d’activar una sèrie de mesures per a protegir a les persones 

ateses i els treballadors,  i evitar el contagi a la població. El Taller Jeroni de Moragas, 

no solament ha hagut d’implementar-les a les seves llars residències, sinó també al 

Centre Especial de Treball, que ha continuat desenvolupant tasques de neteja i 

desinfecció sense aturar aquesta activitat ni un sol dia.  

Malgrat els ajuts públics i la distribució de material sanitari per part dels ajuntaments i 

altres ens públics i privats, les mesures adoptades  estan totalment fora de les 

possibilitats econòmiques del Taller. La compra de EPIS, per al Centre Especial de 

Treball, ha suposat una despesa de mes de 10000 euros, que en el context de la nostra 

realitat econòmica i financera, suposa una despesa extraordinària molt  elevada, i 

afegeix una variable de descontrol financer pel nostre projecte social i transformador.  

Creiem en el valor de les persones i la protecció i seguretat dels treballadors del 

centre. No volem renunciar al projecte social que integra al mercat de treball, persones 

vulnerables. La pandèmia no pot tirar enrere tants anys de fites aconseguides i reduir-

nos a una mera sobre vivència on els somnis no tinguin lloc.  

Ajuda’ns a aconseguir recursos pels EPIS que permetran protegir als treballadors de la 

Covid-19, i continuar funcionant! 

 

Per ajudar-nos pots contractar els nostres serveis o fer el teu donatiu al compte 

bancari de la fundació: BBVA ES1701828192110201529964 

La Fundació Privada Jeroni de Moragas és una entitat sense fins lucratius que s’acull a la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge. La llei estableix unes deduccions de la quota de l’Impost sobre la renda de 
les persones físiques (en cas que el donant sigui 
una persona física) i de l’Impost sobre societats (en cas que el donant sigui una persona 
jurídica) per a les donacions que s’efectuïn a aquestes entitats. 

 

MOLTES GRÀCIES!!!! 
 
#REPTEMORAGAS+10000€ 
#PERTU 
#JUNTSSOMMÉSFORTS 
#CUIDEM-NOS 
 


