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Carta del
President
Aquesta memòria anual, pretén informar de les accions  

portades a terme durant l’any 2017. Recull una breu 

descripció de les activitats que desenvolupa la nostra 

entitat en pro de les persones que atenem.

Es una forma de posar de relleu l’esforç solidari i tècnic 

del que gaudeix la Fundació Privada Aspros i de manera 

especial els dels especialistes, professionals i personal 

en general  el que, aconsegueixen, els resultats adients en 

vers les persones a les que va dirigit el seu esforç.

Patronat

Jaume Herrera i Pifarré
President

Enric Herrera Brescó
Vocal

Roger Garray Pascual
Vicepresident

Jesús López Llaquet
Vocal

Joan Escolar Pujolar
Vocal

Anna Campos Valverde
Secretària
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Missió
La MISSIÓ de la Fundació ASPROS és fomentar un model de convivència social per tal de millorar la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat i facilitar la seva integració social. Mitjançant activitats, que es 
duen a terme i sensibilitza per aconseguir una millor consciència social envers la integració social i laboral 
de les persones amb discapacitat.

Va
lo

rs

• 1. Igualtat
• 2. Llibertat
• 3. Intimitat
• 4. Ajuda
• 5. Justícia i Cura
• 6. Qualitat
• 7. Participació, transparència i responsabilitat social

La VISIÓ de la Fundació Aspros és la de ser un punt de referència en el sector d’assistència 
i integració social i laboral de les persones amb discapacitat.
La Fundació és pionera en el desenvolupament d’accions i programes de sensibilització de 
tota la ciutadania envers aquest col·lectiu.Vi

si
ó

Els nostres Valors estan basats en:
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Persones ateses
La Fundació Aspros és un referent per l’impuls d’accions 

de sensibilització envers les persones amb discapacitat 

i sobretot, una entitat pionera en la realització de 

programes adreçats a afavorir la inserció social i laboral 

d’aquest col·lectiu.

En l’actualitat la Fundació Aspros atén aproximadament 

més de 500 persones principalment amb discapacitat 

intelectual, donant servei també a persones amb trastorn 

mental tarstorn mental, discapacitat física o sensorial.

La Fundació ASPROS és una entitat que va iniciar la seva 

activitat el 1962, que vetlla per millorar l’atenció de les 

persones amb discapacitat i la de les seves famílies.
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La Fundació Aspros ofereix diversitat de 

serveis, per tal de donar resposta a les diferents 

necessitats que es presenten. Disposa de serveis 

residencials (Llars-residència, residències 

especialitzades,...), centres d’atenció diürna 

(STO, SOI,..), centres especials de treball, servei 

d’atenció a persones amb trastorn mental.

Serveis
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Els Nostres Serveis
Àrea Residencial

Llars - Residència 
Casa Nostra
Proporciona un servei de dia a les 

persones que resideixen a la llar-

residència del complex Casa Nostra. 

El seu objectiu és millorar la qualitat 

de vida d’aquestes persones, oferint 

un ventall d’activitats que potenciïn i 

estimulin les seves capacitats, tenint 

en compte els seus interessos i 

preferències.

Residència Especialitzada  
La Coma i Francesc Macià 
Serveis per a persones amb 

discapacitat intel.lectual i trastorns 

de la conducta, els quals pretenen 

ser un recurs substitutiu de la 

pròpia llar i en el qual s’ofereix 

un tractament psicoterapèutic 

adient, tant de forma temporal com 

permanent.  

Llars - Residència 
Urbanes Lleida
Conjunt de pisos integrats en la 

Ciutat de Lleida. Un equipament 

d’acolliment residencial, de 

caràcter temporal o permanent, 

adreçat a persones amb un grau 

de discapacitat intel·lectual igual 

o superior al 33% que necessiten 

la provisió d’un servei substitutori 

de la llar pel fet de ser impossible 

o desaconsellable viure a la pròpia 

llar.

Residència Especialitzada  
d’Empresseguera
La finalitat de la Residència 

és atendre a les necessitats 

individuals en tant que es tracta 

d’una residència especialitzada per 

a persones amb grans necessitats 

de suport o amb problemes de 

salut afegits. La nostra manera 

de atendre és a partir d’activitats 

terapèutiques, de lleure i 

rehabilitadores que pretenen un 

millor benestar i desenvolupament, 

de les persones que hi viuen.

1

1

2

2
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Àrea Ocupacional

Servei de Teràpia 
Ocupacional 
Casa Nostra
STO dóna servei de dia a persones 

amb discapacitat intelectual, amb 

l’objectiu de millorar la qualitat de 

vida oferint un ventall d’activitats 

que potenciïn i estimulin les 

capacitats aquestes persones.

Servei de Teràpia 
Ocupacional 
Fundació Sorigué
Servei d’atenció diürna, que té 

com a objectiu principal, atendre 

les persones amb discapacitat, 

oferint la màxima qualitat, 

mitjançant l’adquisició d’habilitats 

socials i comunicatives, la 

participació dins la comunitat i 

l’estimulació sensorial en totes les 

seves vessants.

Servei de Teràpia 
Ocupacional 
Ciutat Campus
És un servei de dia amb objectiu 

principal es desenvolupar 

les àreas de qualitat de vida 

de persones adultes amb 

discapacitat intel·lectual.

Mitjançant una programació 

d’activitats participatives 

i projectes inclusius en la 

comunitat amb tota la xarxa de 

recursos de la ciutat.

Servei de Teràpia 
Ocupacional 
Entrevies
Pretén millorar la vida de les 

persones amb DI donant un 

servei centrat en la persona 

tenint en compte les principis 

bàsics de normalització, 

individualització, globalitat i 

integració. 

1

3

2

4
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Àrea Ocupacional

Servei Ocupacional 
d’Inserció
Casa Nostra
Servei de dia, que té l’objectiu 

de millorar la qualitat de vida de 

les persones amb discapacitat 

intel·lectual. A demés té l’objectiu 

de preparar a les persones per a 

una possible inserció laboral a 

un Centre Especial de Treball o a 

una empresa ordinària i per tant 

moltes activitats  van dirigides a 

treballar les habilitats laborals.

Servei Ocupacional 
d’Inserció
Entrevies
Promou el  benestar i 

desenvolupament personal a 

través de l’ocupació terapèutica i 

activitats d’ajustament personal i 

social amb l’objectiu d’aconseguir 

la inserció laboral per a joves amb 

discapacitat.

1

1 2

2

Prelaboral
Entrevies
Servei social especialitzat 

que, coordinat amb els serveis 

socials, sanitaris, formatius i 

laborals, intervé en persones amb 

problemàtica social derivada de 

malaltia mental amb la fi nalitat de 

capacitar-les perquè adquireixin 

les competències necessàries 

per incrementar el seu nivell 

d’ocupabilitat i facilitar la seva 

inserció laboral.

Incorpora
Entrevies
Fem orientació laboral per afavorir 

la inserció laboral de persones 

amb risc d’exclusió social, fem 

itineraris socio-laborals alhora 

que busquem ofertes de treball a 

les empreses de territori.

La metodologia de treball és en  

xarxa, amb les 9 entitats del grup 

Incorpora Lleida, de les quals 

Aspros és l’entitat coordinadora 

del de  l’any 2006.
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Activitats empresarials

Centre Especial de 
Treball 
Parcs i Jardins
Una plantilla activa de 69 

treballadors/es, 50 dels quals 

són persones amb alguna 

discapacitat. 

Disseny, construcció i 

manteniment de parcs i jardins. 

La seva activitat es basa 

en l’elaboració de projectes 

i realització de treballs de 

jardineria. 

Centre Especial de 
Treball 
Servilògic
Una plantilla activa de 44 

treballadors/es, 37 dels quals 

són persones amb alguna 

discapacitat.

La seva activitat es basa en donar 

servei de gestió de magatzem, 

d’externalització de processos 

industrials i logístics a les 

empreses, posant al seu servei les 

infraestructures.

Centre Especial de 
Treball 
Tecnosolucions
Una plantilla activa de 7 

treballadors/es, 5 dels quals 

són persones amb alguna 

discapacitat.

La seva activitat es basa en tres 

grans blocs: Gestió, Mailing i 

Digitalització de documents.

Centre Especial de 
Treball 
AsprosArt
Una plantilla activa de 5 

treballadors/es.

Taller artesanal que té com 

objectiu treballar i potenciar la 

creativitat de les persones amb 

discapacitat, a partir de materials 

reutilitzats.

1 2

3 4
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Activitats empresarials per
al foment de l’ocupació
És un compromís fundacional d’Aspros comptar amb línies de negoci que generin oportunitats laborals. Per fer 

sostenible la seva missió, totes les divisions es cenyeixen a plans de producció efi caços i mediambientalment rigorosos, 

amb l’objectiu de guanyar rendibilitat.

Treballar és un dret fonamental de totes les persones.

El primer Centre Especial de Treball (CET) es va crear l’any 

1981. Es construeix un Taller de fusteria al Complex Casa 

Nostra per generar oportunitats d’ocupació per a persones 

amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial, amb 

trastorn mental a través d’un treball productiu i adaptat. 

La seva fi nalitat és la creació de llocs de treball estables, 

ajustats a la realitat del mercat i orientats a la integració de 

En la plantilla actual del CET de la Fundació ASPROS 

comptem amb:

• Treballadors amb discapacitat física i/o 

sensorial: 20

 Física:  18

 Sensorials: 2

Treballadors amb una discapacitat:

• Intel.lectual: 96

• Trastorn mental: 17

Treballadors sense difi cultats especials: 36

les persones amb discapacitat. Actualment les seccions 

del CET són:

• Parcs i Jardins (disposa de Taller mecànic)

• Servilògic ( gestiona enclavaments)

• Tecnosolucions

Parcs i Jardins

Serveis de jardineria i medi ambient per a particulars, 

empreses i administracions públiques, creat al 1985.   

Es realitzen tasques de construcció de noves zones 

enjardinades, reforestació, manteniment i zones forestals.

Una trajectòria de més de 30 anys i un equip de 80 jardiners 

altament qualifi cats, que es fan càrrec de diferents serveis.

Comptem amb la garantia de qualitat que ens atorguen els 

certifi cats ISO 9001:2008.

En la plantilla actual del CET de la Fundació ASPROS 

comptem amb:

• Treballadors amb discapacitat física i/o 

sensorial: 20

 Física:  18

 Sensorials: 2

Treballadors amb una discapacitat:

• Intel.lectual: 96

• Trastorn mental: 17

Treballadors sense difi cultats especials: 36
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Servilògic

Tecnosolucions

Aspros Art

S’ofereix  un servei de gestió de magatzem, d’externalització 

de processos industrials i logístics a les empreses, posant 

al seu servei les infraestructures necessàries per aquest 

servei.

Duem a terme la  recepció, ubicació i gestió d’estocs al 

nostre magatzem, la preparació de les comandes, el 

control de qualitat, l’expedició, el transport, i tots aquells 

processos auxiliars com la gestió administrativa i el control 

de la traçabilitat. 

Podem realitzar diferents tipus de packaging com 

retractilats, embossats, enfardats, blisters, etc. per sectors 

com l’alimentació, la cosmètica, el tèxtil, l’elèctric, i les arts 

gràfique entre d’altres.

Es realitzen treballs de custòdia, digitalització, destrucció 

confidencial, comandes periòdiques de documentació, etc. 

El servei està dirigit a empreses públiques, privades i a 

particular.

Els principals avantatges d’aquest procés són:

• Garantir la conservació de la informació independentment 

dels sistemes de seguretat amb els quals es tingui 

guardada en suport físic.

• L’agilitat de les consultes, ja que pot realitzar-les a través 

del seu propi ordinador, sempre que no requereixi la 

consulta del document original.

• Estalvi en el temps de consulta.

• Disminució de l’espai físic.

Es realitzen treballs de l’elaboració artesanals amb 

materials reciclats amb el objectius d’estimular l’espirit 

creatiu de les persones ateses a la Fundació Aspros.

Una particularitat important del treballs, és que el regal 

es pot personalitzar, adaptar i diferencialitzar segons les 

necessitats, preferències i gustos de cada client.
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Projectes

Amb l’afany de millorar dia a dia, de potenciar la integració social i de servei a la comunitat, cada cop intentem fer 

projectes que tinguin un vincle directe en  l’entorn més proper. De relació, comunicació, implicació ,... que ajuden a la 

persona atesa a sentir-se útil, part activa i a desenvolupar-se com a persona, amb un important creixement de la seva 

autoestima.

En aquest sentit, exposem alguns dels projectes que hem iniciat durant aquest any.

Patis Actius Inclusius es un projecte subvencionat per la Diputació de 

Lleida. En aquest projecte pretenem fer un treball intergeneracional i 

a la vegada sensibilitzador, on els jocs tradicionals seran el fil d’unió 

i conductor per aconseguir-ho. Les persones amb discapacitat 

intel·lectual ateses a la Fundació Aspros, presenten diferents jocs 

tradicionals o populars. Acompanyats dels seus monitors, dinamitzen 

l’estona dels patis de diferents escoles, amb els infants dels diferents 

cicles.

Hem rebut el premi de “Para nuestros hèroes“ de la Fundació Alex. 

Patis Actius Inclusius
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Projecte terapèutic centrat en la natura i el cicle vital i amb el que pretenem treballar diferents 

aspectes com el desenvolupament personal, les relacions interpersonals i el benestar físic i 

emocional per mitjà d´activitats relacionades amb la cura dels animals de la granja, el conreu d´un 

hort adaptat i l´el.laboració de postres a un forn de llenya.  Aquest projecte està obert a diferents 

serveis de la Fundació Aspros i a escoles d´infantil i primària.

Esport Inclusiu

Granja, hort i forn

La Fundació Aspros aprofita els diferents recursos relacionats amb 

les activitats físiques i esportives que planteja la ciutat, intentant 

participar de la forma el més inclusiva possible. Aquestes activitats 

busquen que els usuaris de la Fundació Aspros, participin de forma 

setmanal en diferents esdeveniments esportius, orientats a buscar 

una activitat física i/o esportiva que els agradi, perquè arribin  a 

interioritzar l’activitat física com un hàbit saludable i necessari a la 

seva vida. Les activitats poden plantejar participar a campionats o 

tenir un caire més recreatiu.
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Amb l’objectiu d’adquirir destreses bàsiques i de realitzar 

activitats normalitzades, es practica l´ús de bicicletes i 

tricicles i es treballa les normes de circulació viària. 

Bicicletes i tricicles 

Conèixer i practicar diferents jocs tradicionals i populars, 

principalment petanca i bitlles. Participen persones 

ateses a diferents serveis i es realitza una tarda a la 

setmana, als Camps Elisis de Lleida.  

Esports tradicionals 

Van participar en el taller “Escolta, descobreix i crea la teva 

música”, a Caixa Forum Lleida. Amb l’objectiu d’endinsar-

se en el món de la creació musical de forma participativa, 

treballant el desenvolupament personal i sensorial.

Taller musical
Es tracta d’un mètode terapèutic dirigit a persones amb 

discapacitat, que fomenta, a nivell social, entre altres, 

a la comunicació i l’empatia i a nivell físic és útil com a 

mètode rehabilitador de la postura i l’equilibri.

Equinoteràpia

Activitats

Col.laboració de forma estreta amb diferents centres 

educatius per treballar a través de les activitats físico - 

esportives en el medi natural.

Intercanvis medi natural

Amb el l’objectiu de recordar una festa tradicional 

s’elaboren llonganisses. Festa tradicional que ajuda a 

mantenir el record en les experiències viscudes.

Mandongo
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Festes i celebracions
Una gran celebració que aplega treballadors, famílies, 

usuaris de tota l’entitat i veïns de Sudanell. Són dos dies 

en els quals gaudim tots junts d’activitats al centre.

Festa Major

Realitzem una paradeta per celebrar la diada, on posem a 

la venda roses i diferents manualitats que han realitzat els 

residents de les Llars Urbanes durant l’any. 

Sant Jordi

Celebrem amb els familiars i tutors de les persones 

ateses al servei. Es va fer un petit concert de nadales amb 

la peça principal “Estimo el Nadal”.

Nadal

Es fan diferents jocs d’aigua, principalment per refrescar-

se i passar-ho bé. S’aprofita per treballar mitjançant 

sensacions, estímuls, música, tacte,.... i molta aigua!!!!

Festa de l’aigua 

Calçotada popular: El segon dissabte de febrer 

l’Associació de Dones de Sidamon organitza una 

calçotada popular on hi participem. 

Calçotada

Engloba diferents activitats que es culminen en el dia de 

la celebració. Al llarg d’unes setmanes es treballa la tria, 

l’elaboració i finalment l’ús de la disfressa.

Carnestoltes 
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Participen en tasques organitzatives el dia de la 

competició, de manera que estan en avituallaments, 

robers, muntant i desmuntant, lliurant bosses, entre altres.

Avituallament

Tasques de voluntariat amb Troballes, cada dilluns 

un grup de persones donen suport al servei de  

condicionament de joguines utilitzades. 

Joguines

Amb la finalitat de treballar hàbits laborals i potenciant 

les tasques ajudem l’associació ARRE en manteniment de 

l’estable.

Arre

A les curses fent bosses o bé en punts de avituallament: 

Cursa Bombers, Cursa Nocturna Sudanell, Marxa Tardor 

Baix Set, Marxa del Segrià.

Curses 

Voluntariat

Col·laboració amb tasques de voluntariat a la ciutat de 

Lleida per la recollida d’aliments per les persones més 

necessitades durant el període nadalenc.

El gran recapte
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Recursos Humans

Formacions

L’equip humà està format per professionals altament 

qualificats amb una àmplia i reconeguda experiència. 

Comptem amb una bona xarxa de col·laboradors: 

Universitat de Lleida, professors, doctorats i professionals 

del sector i altres activitats. 

Llicenciats en Ciències del Medi Ambient, Psicòlegs, 

Pedagogs, Llicenciats en INEFC, Enginyers Agrònoms, 

Diplomats en Treball Social, Diplomats universitaris en 

Infermeria, Logopedes, Fisioterapeutes, Graduats Socials 

i un Advocat Laboralista.

En l’àmbit assistencial disposem d’un gran equip de 

personal d’atenció directa especialitzats en els camps 

assistencial, cures d’infermeria, integració i educació 

social.

En l’àmbit empresarial, disposem de professionals 

especialitzats en diferents camps productius i mestres de taller.

HOMES

181

DONES

339

PAD 
(PERSONAL 

d’ATENCIÓ DIRECTA)

272

CET’s
152

TÈCNICS
103

DIRECTIUS

3

Els objectius d’aquesta formació van ser conèixer l’estat 

acutal del coneixement en relació a la transformació dels 

serveis per a persones amb discapacitats. Conèixer els 

desenvolupaments del projecte de transformació de Plena 

Els objectius d’aquesta formació eren conèixer la 

dimensió ètica de les bones pràctiques professionals en 

l’acompanyament a persones, prendre consciència del 

paper de les actituds, emocions i valors personals en les 

actuacions professionals, i debatre sobre casos pràctics 

La formació es centra en introduir als assistents en les 

diferents problemàtiques i conductes que afecten a les 

persones joves amb discapacitat intel·lectual límit, com 

per exemple, recomanacions pel cuidador davant de 

reiterades conductes opocionistes o faltes de respecte, 

La transformació de serveis cap a la qualitat de vida

Ètica i bones pràctiques professionals

Estratègies d’intervenció per a adolescents amb intel·ligència límit

Inclusió. Saber què requereix i com es porta a terme un 

projecte de transformació de serveis cap a la qualitat de vida.

Formació dirigida per als equips tècnics (29 persones) dels 

servei.

relacionats amb l’ètica professional (des dels conceptes 

de dignitat, llibertat, autonomia, intimitat, confidencialitat 

entre altres).

Formació dirigida al personal d’atenció directa i als equips 

tècnics (25 persones) dels servei.

la regulació emocional i estratègies d’abordatge davant 

problemes emocionals, introducció a les conductes 

addictives: tòxics i noves tecnologies. 

Formació dirigida al personal d’atenció directa (15 

persones) dels servei. 

201719 Memòria Anual



Nùmeros

74%

15%
11%

+2,25% respecte 2016 +2,5% respecte 2016

+13,56 M -13,68 M 
INGRESSOS DESPESES

Altres

Aprovisionaments

Personal

Aprovisionaments

Personal10.123.318,23

1.474.346,71

Altres2.031.279,10Altres

Vendes

Subvencions9.625.905,71

1.673.904,79

2.259.877,41

71%

12%

17%
Altres

Vendes
Subvencions

2 M

4 M

6 M

8 M

10 M

Su
bve

nci
ons

Vendes

Altr
es

20
16 20

17

20
16

20
16

20
17 20

17

Comparativa dels ingressos amb any anterior.
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Des d’Aspros servim tant a petites com a grans empreses 

i entitats. Per fer efectiva la integració sociolaboral 

de persones amb discapacitat, la Fundació Aspros 

desenvolupa un conjunt d’activitats comercials per portar a 

terme la tasca social per integrar en l’àmbit laboral l’atenció 

a la persona amb especials difi cultats.

Subvencions 2016 2017

Generalitat de Catalunya 97,93% 98,01%

Ajuntament de Lleida 0,03% 0,03%

Ajuntament de Sidamon - 0,005%

Diputació de Lleida 0,86% 0,82%

Obra Social La Caixa 0,81% 0,82%

Fundació Roviralta 0,01% -

Donatius de particulars 0,36% 0,31%

Plan Pive - 0,01%

54%10% 15% 13%

Tecnosolucions

(+12%)

(+10%)

(-3%)

Parcs i Jardins

Servilògic Altres
(14%)

respecte 2016

respecte 2016

respecte 2016
respecte 2016

Distribució d’ingressos subvencions

Distribució d’ingressos segons els serveis laborals 
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Som membres:

Col·laborem amb:

Acreditacions de qualitat:
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