
 

 
 
 
 

Com és ben conegut per tots vosaltres el pròxim dia 5 de juny celebraríem, com és habitual 

el nostre SOPAR BENÈFIC. Però aquest any a conseqüència de l’actual pandèmia causada 
pel Covid19 ens hem vist obligats a ajornar aquest important esdeveniment. Un sopar que és un 
lloc d’encontre de solidaritat i implicació de diferents col·lectius del nostre poble i dels pobles veïns 
de la nostra comarca de la vall d’Albaida.  

 
En aquest context, no hem d’oblidar que ADIEM i el CRIS són avui un referent en l’àmbit 

associatiu en la Comunitat Valenciana gràcies a la implicació de tots vosaltres, perquè som el 
resultat d’una suma on cadascú de vosaltres aporta un granet d’arena en aquest important projecte 
que portem a terme des de l’any 1997. Un projecte que no para de créixer perquè aquest any tenim 
previst obrir la vivenda tutelada cedida per l’ajuntament d’Ontinyent, i a més a més, el centre de 
dia que sempre ha sigut un gran repte i il·lusió per a nosaltres. De fet, aprofitem aquesta ocasió per 
a informar-vos que ja hem començat les obres del centre de dia amb la cessió d’un local de l’obra 
social de Caixa Ontinyent i l’aportació per part de l’ajuntament d’Ontinyent d’una subvenció per a 
la realització d’aquestes obres i que segurament finalitzarem a finals d’aquest 2020. 

  
És per això que, malgrat que aquest any no celebrem el sopar benèfic, ens agradaria seguir 

comptant amb el vostre suport, tant de socis, familiars, empreses i representants polítics com 
sempre heu fet amb les vostres diferents donacions. De segur, que l’any que ve, tornarem a reunir-
se i tots gaudirem d’una esplèndida velada amb el tradicional sorteig que els nostres usuaris 
realitzen amb més d’un centenar d’obsequis que les empreses solidàries sempre ens aporten. Com 
sempre, esperem seguir comptant amb la vostra ajuda en aquesta suma de solidaritat en la qual 
tots sou molt importants. 
 
Moltes gràcies pel vostre suport 
 
 
 

Si vols col·laborar, pots fer-ho al següent nº de compte: 
 

ES40 2045 6001 51 3000483794 
 
 

 




