
NO T’ATURIS,
VINE A
SUPO!

Ets afiliat a l’ONCE, tens 52 anys 
o més i no tens activitat laboral?



Si la resposta 
és afirmativa, 

estàs de sort, i 
nosaltres també

Pots formar part activa de SUPO!



Els integrants del col·lectiu sènior d’Unitat 
Progressista de l’ONCE perseguim la millora de les 
condicions de vida i el benestar de les persones 
cegues o amb discapacitat visual greu del nostre 
país. Formem un grup ampli, ja que el ventall d’edat 
inclou persones a partir dels 52 anys. 

Atès que SUPO és part integrant d’Unitat 
Progressista (UP), associació que dirigeix el 
Grup Social ONCE, influïm en el futur de la nostra 
entitat i en la millora dels serveis aportant-hi 
experiència i perspectiva.

Som una organització única al món, perquè 
l’ONCE ho és. Un model d’atenció de les persones 
amb discapacitat visual que s’estén durant tota 
la vida dels afiliats i que, a més, és solidari amb 
col·lectius de persones amb altres discapacitats. 
Un model admirat fora de les nostres fronteres. 
Representants socials i institucions i organitzacions 
no governamentals ho manifesten en reconèixer la 



importància de la missió de l’ONCE, possible gràcies 
a Unitat Progressista i a SUPO.

Aportem, des de SUPO, valor a Unitat Progressista 
i al Grup Social ONCE; a canvi, rebem la satisfacció 
de formar part d’un gran projecte i de mantenir-
nos actius a través de les múltiples activitats que 
s’organitzen pensant en nosaltres. A més, hem 
descobert que podem ajudar els altres, cadascú en la 
mesura que pot, de manera que formem un conjunt 
de persones unides per les ganes de col·laborar i... 
de passar-nos-ho bé! 

Ens integrem dins de SUPO perquè facilita el 
creixement de vincles d’ajuda mútua, l’intercanvi 
d’experiències i inquietuds, el gaudi d’aficions 
comunes, i la pràctica real i efectiva de la solidaritat. 
Les persones de SUPO més pròximes a tu organitzen 
activitats, actes i excursions, i, des de SUPO a escala 
estatal, també es duen a terme accions de cultura i 
oci, suport als altres, companyonia i fraternitat.



T ho perdràs? És clar que no! Perquè...  
• Junts som més forts.

• Junts podem protegir els nostres interessos.

 • Junts podem conèixer persones molt interessants i 
passar-nos-ho molt bé.

Necessitem a tothom que hi vulgui participar, 
cadascú en la mesura de les seves possibilitats i del 
temps que tingui, o senzillament necessitem, fins i 
tot, saber que hi ets perquè, quan calgui, la nostra 
veu se senti més fort.

També tenim la figura del simpatitzant, una persona 
que, sense ser afiliada a l’ONCE, comparteix les finalitats 

i els objectius tant d’UP com de SUPO i hi vol col·laborar 
amb el seu suport i el seu temps.

A SUPO tots som necessaris! 
No deixis passar l’oportunitat. A SUPO hi ha gent com tu. 

I, si t’agrada el que fem i t’omple participar-hi, 
explica-ho als amics.



SUPO és un gran projecte! 
SUPO és un projecte únic!
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Si encara no n’ets soci, ens hi pots acompanyar des 
d’avui mateix, posant-te en contacte amb els companys 
de SUPO i d’Unitat Progressista del teu centre d’adscripció.




