
 

 

Signatura conveni Fundació Goel-

                                   

CONVENI FUNDACIÓ GOEL I FUNDACIÓ LA CAIXA

MEFI-BOSET (PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUA L)

 

La Fundació la Caixa ha concedit a la Fundació Goel una subvenció de 

desenvolupament del projecte per a persones amb discapacitat intel·lectual 

Boset . La signatura del conveni tindrà lloc aquest dimecres, 30 d’octubre a 

del migdia, a les instal·lacions de l’Església Evangélica Unida de Terrassa, on té la seu 

la Fundació Goel i on es desenvolupa la feina de Mefi

el president de la Fundació Goel

direc tor de l’oficina del Raval de Montserrat de Terrass a de Caixa Bank, Rafael 

Ramos Ureña . 

 

La Fundació Goel coordina l’obra social de l’Església Unida, i entre els seus projectes 

compta amb el de Mefi-Boset, nascut fa 19 anys a Barcelona, i que des de fa tre

també treballa a Terrassa. La seva tasca és oferir un temps de lleure a persones amb 

discapacitat intel·lectual de la ciutat, un servei que s’adreça, especialment, a persones 

adultes i amb més dificultats per accedir a ofertes d’aquest tipus. Compta

equip de voluntaris de 12 persones

Terrassa i d’altres localitats.

L’Església Unida i la Fundació Goel compten amb un programa d’activitats socials que 

inclou, a més de l’atenció a persones amb 

tallers i atenció a persones amb dificultats econòmiques o socials. La Unida va iniciar 

un projecte d’equipaments socials a Can Tusell (barri on va construir 

2010, després de gairebé 90 anys

bressol El Petit Príncep. En un futur planeja la 

un centre de dia i una residè

 

RECORDEU: 

Lloc : Església Unida de Terrassa, A

Quan: dimecres, 30 d’octubre, a les 12

 
Per a més informació                                                                                                      

Premsa Unida:            Jordi Torrents

Responsable projecte Mefi-Boset:  

-Caixa Bank 

                                   

 

CONVENI FUNDACIÓ GOEL I FUNDACIÓ LA CAIXA  PEL PROJECTE 

BOSET (PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUA L)

La Fundació la Caixa ha concedit a la Fundació Goel una subvenció de 

desenvolupament del projecte per a persones amb discapacitat intel·lectual 

. La signatura del conveni tindrà lloc aquest dimecres, 30 d’octubre a 

gdia, a les instal·lacions de l’Església Evangélica Unida de Terrassa, on té la seu 

la Fundació Goel i on es desenvolupa la feina de Mefi-Boset. El conveni el signaran 

el president de la Fundació Goel  i pastor de l’Església Unida , Andreu Dionis, i el 

tor de l’oficina del Raval de Montserrat de Terrass a de Caixa Bank, Rafael 

La Fundació Goel coordina l’obra social de l’Església Unida, i entre els seus projectes 

Boset, nascut fa 19 anys a Barcelona, i que des de fa tre

també treballa a Terrassa. La seva tasca és oferir un temps de lleure a persones amb 

discapacitat intel·lectual de la ciutat, un servei que s’adreça, especialment, a persones 

adultes i amb més dificultats per accedir a ofertes d’aquest tipus. Compta

persones, i actualment dóna servei a unes 20

Terrassa i d’altres localitats. 

L’Església Unida i la Fundació Goel compten amb un programa d’activitats socials que 

inclou, a més de l’atenció a persones amb discapacitat, casal infantil, escola de pares, 

atenció a persones amb dificultats econòmiques o socials. La Unida va iniciar 

un projecte d’equipaments socials a Can Tusell (barri on va construir l’actual temple el 

2010, després de gairebé 90 anys a Ca n’Aurell) amb la posta en marxa de l’escola 

bressol El Petit Príncep. En un futur planeja la construcció d’altres espais per ubicar

un centre de dia i una residència per a gent gran. 

: Església Unida de Terrassa, A vinguda de Béjar, 299 

dimecres, 30 d’octubre, a les 12 ,00 horas         

                                                                                                      

Jordi Torrents          jtorrents71@gmail.com            628 233 006

Boset:  Lydia González      social@unida.es    650 155 107
1 

Premsa 

 

PEL PROJECTE  

BOSET (PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUA L) 

La Fundació la Caixa ha concedit a la Fundació Goel una subvenció de 16.000€ per al 

desenvolupament del projecte per a persones amb discapacitat intel·lectual Mefi-

. La signatura del conveni tindrà lloc aquest dimecres, 30 d’octubre a les dotze 

gdia, a les instal·lacions de l’Església Evangélica Unida de Terrassa, on té la seu 

El conveni el signaran 

, Andreu Dionis, i el 

tor de l’oficina del Raval de Montserrat de Terrass a de Caixa Bank, Rafael 

La Fundació Goel coordina l’obra social de l’Església Unida, i entre els seus projectes 

Boset, nascut fa 19 anys a Barcelona, i que des de fa tres anys 

també treballa a Terrassa. La seva tasca és oferir un temps de lleure a persones amb 

discapacitat intel·lectual de la ciutat, un servei que s’adreça, especialment, a persones 

adultes i amb més dificultats per accedir a ofertes d’aquest tipus. Compta amb un 

a unes 20 famílies de 

L’Església Unida i la Fundació Goel compten amb un programa d’activitats socials que 

, escola de pares, 

atenció a persones amb dificultats econòmiques o socials. La Unida va iniciar 

actual temple el 

a Ca n’Aurell) amb la posta en marxa de l’escola 

d’altres espais per ubicar-hi 

                                                                                                       

628 233 006 

650 155 107 


