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L’associació ANIA lliura a l’Ajuntament 20 articles d’ajuda tècnica
a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Divendres 26 d'abril de 2013

L’Associació Nacional d’Interiorisme Adaptat (ANIA) ha fet lliurament aquest
migdia a l’Ajuntament de cinc conjunts d’higiene personal i primera necessitat
adreçats a persones amb problemes de mobilitat. Per part del consistori, l’acte ha
comptat amb l’assistència de l’alcalde, Ignasi Giménez, i de la tinent d’alcalde de
Serveis a les Persones, Glòria Massagué, mentre que per part de l’entitat hi ha
assistit el seu president, Pedro Holgado, i la responsable de Relacions Comercials i
Socials, Joana Gómez.

La donació consta d’un total de 20 articles homologats que serveixen d’ajuda
tècnica a persones grans o amb discapacitat física i als seus cuidadors.
Concretament s’han entregat 3 cadires de bany, 2 tamborets de dutxa, 5 esponges de
bany amb mànec, 5 baranes de bany i 5 pastillers.

Tot aquest material s’ha pogut adquirir gràcies a les aportacions econòmiques dels
participants en una ruleta solidària impulsada per ANIA que es va fer del 5 al 7
d’abril passat a l’Espai Tolrà, en el marc de la darrera edició de la Feria de Abril
organitzada per Aires Rocieros Castellarencs. La Regidoria de Benestar Social
distribuirà aquests articles entre les famílies necessitades.

Els representants de l’entitat han volgut agrair a totes les persones, entitats i
empreses que van col·laborar aportant regals per fer possible la ruleta: Obra Social
“La Caixa”, Gestior Quimics, Urban Perruquers, Casé alimentació, Logotamp,
Hornimans, Mary Kay, Òptica Indalo, Cerabella, Esencia de Sabor, Marciña Centre
d’Estètica, DRS Dental, Ielou Comunicació, Roncato, Vileda, Koniklos, Cocokids,
Molí de Pomerí, Bon Area, Font Vella, Tothicap, Misako, Sige Sport Puigverd,
Juarez Electrodomèstics, Norte Hispana, Suport Castellar, Fundació Club Natació
Sabadell, NH Assessors, Condis, Ferreteria Rovira, Cava Rotxa, Ajuntament de
Castellar del Vallès, Establiments Viena, Once, Coca Cola, Carles Pinillos, Chema
Ruiz, Toñi Comino, Isabel Mach, Lluisa Catena, Julian Mercado, Maribel
Rodríguez i Floristeria Gemma.

L’Associació Nacional d’Interiorisme Adaptat ofereix cada dimecres, de 10 a 12.30
h, al Punt d’Informació per a Persones amb Discapacitat de la plaça Major,
informació i assessorament en matèria d’accessibilitat a persones discapacitades i
amb mobilitat reduïda de totes les edats. L’entitat presta serveis personalitzats amb
la finalitat de resoldre els problemes que es troben aquests col·lectius a la llar i, així
mateix, facilita el contacte amb professionals del sector.
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