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ENTITATS COL·LABORADORES L’ANY 2018 

AGRAIMENTS 

En primer terme volem agrair a les persones que participen en els programes de Naüm de manera 
voluntària; per confiar en nosaltres i aportar tot el millor d’ells i elles. 

En segon lloc, l’entitat agraeix la bona feina feta de les treballadors/es de Naüm i el seu esforç diari per 
mirar a les persones que atenen amb respecte, afecte i des del seu potencial. Són el motor del centre.   

En tercer terme, volem agrair a totes les persones que treballen a les entitats i serveis del territori, que 
han cregut en aquest projecte comunitari, fent-se corresponsables de la feina que es du a terme al 
territori.  

Especialment, volem agrair a l’AAVV nova Son Roca, al centre municipal de Serveis Socials Mestral, al 
centre de salut de Son Serra-La Vileta, al CEIP Anselm Turmeda, al CEIP Son Anglada, al CC San Vicenç 
de Paül, al CEIP Son Serra, a l’IES Emili Darder, a l’IES Guillem Sagrera, a Policies tutors de Palma, al 
GREC, a Càritas, al Club esportiu Son Ximelis i a tots els serveis i entitats que han col·laborat aquest 
2018, ja que sense ells no hagués estat possible tenir una visió sistèmica i global i dur a terme tantes 
iniciatives.  

En quart lloc, volem agrair a les entitats privades, que ens han finançat, per exercir la seva 
responsabilitat social a través de projectes com el nostre i per creure en la nostra metodologia de feina. 
I, també, a totes les que ens han ajudat  amb aliments pels berenars dels infants, roba... 

Finalment, agraïm a l’administració pública, l’augment de finançament i confiança cap a la nostra feina, 
tenim l’esperança que qualque dia es reconeixerà la feina de les entitats socials com a serveis públics 
dignes i deixarem de ser el treball precari al que l’administració no arriba.  Esperem que aviat puguem 
concertar els serveis que oferim a la població. 

No volem oblidar la feina dels i les tècniques i tècnics de l’administració, que han apostat pel nostre 
model d’intervenció i que recolzen les nostres propostes davant els i les responsables polítics.  


