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Neda el  Món
Sr.  Marc Cabal lé van Mol
Gerent

Benvolgut Sr.  Marc Cabal lé:

Prodis,  Prodiscapaci tats Fundació Pr ivada Terrassenca és una ent i tat  d ' in ic iat iva social ,  sense
ánim de lucre,  que trebal la per iamb les persones, faci l i tant  la mi l lora de l 'entorn iaportant
una oual i tat  universal  com a bé comú de la societat .

Prodis actualment atén 304 oersones i  ofereix un total  de377 serveis -281, als ta l lers i96
als habi tatges-,  i té el  compromís de 1-22 professionals i35 voluntar is.

El  passat dia 9 de setembre, iamb mot iu de la 2a NedaMarcelona iNedem Plegats,  un grup
de persones del  Centre de Parál is i  Cerebral  de la nostra ent i tat  van part ic ipar en una
travessia de 50m.,  organi tzada específ icament per a el ls.  Va ser tota una exper iéncia,  de la
qual  van gaudir  molt ,  sent int-se molt  ben acol l i ts  iben atesos en tot  moment.

Li  vul l  manifestar,  en nom del  Patronat al  qual  pertanyo, el  meu agraiment per la in ic iat iva de
Neda el  Món de fer una jornada tan especial ,  a on persones que no tenen al  seu abast la
possibi l i tat  de gaudir  d 'aquestes exper iéncies hagin estat  tant  fe l ices.  També vul l  fe l ic i tar- lo
pel  t racte rebut,  l 'amabi l i tat  i  la qual i tat  humana de tota les persones de Neda el  Món i  dels
voluntar is,  que van fer que durant tota la jornada tot  anés correctament. .  Així  mateix,  l i
agrairé que trasl ladi  a totes les persones que van fer possible aquesta 2a NedaMarcelona i
Nedem Plegats,  la nostra fe l ic i tació.

Desi t jant  poder compart i r  aquesta exper iéncia en properes ocasions, aprof i to per saludar- lo
moit  cordialment.
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