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Carta del
President
Presentem la memòria anual corresponent a la pluralitat 

de les activitats corresponents a l’exercici 2018.

En el transcurs de l’any s’han desenvolupat diversitat 

d’actuacions i tasques pròpies que es duen a terme en 

el del dia a dia, procurant el seu encert i esforç en el 

desenvolupament de la millora social i benestar de les 

persones que s’atenent a Fundació Aspros.

Es manté l’objectivitat i l’esforç, així com la constància 

en el seu desenvolupament diari per tal d’aconseguir 

la millora en tots els àmbits en els que, l’equip de 

professionals, manté l’esforç per aconseguir el benestar ¡ 

objectivitat adients en la vida quotidiana.

Continuem immersos en els projectes que, en tots els 

àmbits, es desenvolupen a la nostra Entitat procurant 

aconseguir, com fins el present, una millora constant.

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

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 per sensibilitzar i aconseguir una millor 
consciència social envers la integració social i laboral de les persones 
amb discapacitat.
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• Igualtat
• Llibertat
• Intimitat
• Ajuda
• Justícia i Cura
• Qualitat
• 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.
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Els Nostres Serveis

Llars - Residència 
Casa Nostra
Servei de d’Acolliment Residencial.  Situat 

al complex de Sudanell, de caràcter 

temporal o permanent.

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.

Residència Especialitzada  
d’Empresseguera
Residència Especialitzada per a persones 

amb discapacitat intel·lectual i amb 

necessitats de suport generalitzat. Atenent 

les seves necessitats individualitzades de 

rehabilitació i terapèutiques .
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n Servei de Teràpia Ocupacional 
Casa Nostra, Entrevies, Fundació Sorigué, Ciutat Campus
Servei d’atenció diürna  amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida oferint un ventall 

d’activitats que potenciïn i estimulin les capacitats d’aquestes persones.

Servei Ocupacional d’Inserció
Casa Nostra, Entrevies
Servei d’atenció diürna. 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.

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 

finalitat de capacitar-les perquè adquireixin les competències necessàries per incrementar 

el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral.
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Centre Especial de Treball 
Parcs i Jardins
Serveis de jardineria i medi ambient 

per a particulars, empreses i 

administracions públiques. Es 

realitzen tasques de construcció 

i manteniment de noves zones 

enjardinades, reforestació, 

manteniment i zones forestals. 

Centre Especial de Treball 
Servilògic
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.

Centre Especial de Treball 
Tecnosolucions
Es realitzen treballs de custòdia, 

digitalització, destrucció confi dencial, 

comandes periòdiques de 

documentació, etc. El servei està 

dirigit a empreses públiques, privades 

i a particulars.

Centre Especial de Treball 
Fem Catering
Es realitzen serveis de gestió de 

bar i menjador de llars de jubilats 

municipals de l’Ajuntament de Lleida. 

També s’ofereix servei de càtering 

per a tota mena d’esdeveniments 

empresarials i institucionals.

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. La seva fi nalitat és la creació 

de llocs de treball estables, ajustats a la realitat del mercat i orientats a la 

integració de les persones amb discapacitat. Les seccions del CET són:
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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 a sentir-se útil, 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.

El projecte Estones Sensorials inclusives es tracta d’un treball intergeneracional 

i a la vegada sensibilitzador, on les experiències sensorials són el fil d’unió i 

conductor per aconseguir-ho.

En aquest projecte, es busca que les persones amb discapacitat intel·lectual 

de la Fundació ASPROS entrin a les llars d’infants de Lleida ciutat i de diferents 

municipis de la provincia de Lleida, durant un matí i de forma mensual, 

presentant diferents activitats i jocs que impliquin treballar algun estímul 

sensorial, i deixar als infants que lliurement experimentin.

Estones sensorials
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En aquest projecte volem treballar el benestar 

emocional, l’autodeterminació i la gestió de les relacions 

interpersonals, per mitjà d´activitats en petit grup en 

les que es parla i reflexiona sobre les emocions i la 

importància de canalitzar-les de forma positiva. Es 

fomenta l’autoestima de les persones amb l’objectiu 

que guanyin seguretat a l’hora de pendre decisions i 

es treballa la millora de la convivència. Les activitats 

tenen un caràcter eminentment pràctic, ja que están 

centrades en el dia a dia de les persones als diferents 

serveis. Destacar que aquest projecte arriba a gairebé un 

centenar de persones, al realitzar-se als diferents Serveis 

de Teràpia Ocupacional de la Fundació: Casa Nostra, 

Sorigue, Entrevies i Ciutat Campus, tot i que les activitats 

s’adapten als interessos i necessitats individuals de les 

persones de cada servei.

Educació emocional

El taller organitzat  per la Fundació “la Caixa” i adreçat a 

persones amb discapacitat intel·lectual, amb la voluntat 

d’endinsar-les en el món de la creació musical, d’una 

forma participativa i amb l’objectiu de treballar aspectes 

com el desenvolupament personal i la inclusió social. Es 

treballa juntament amb dos músics durant set sessions 

d’aprenentatge, creació i participació musical que 

conclouen amb un concert final en què es mostren els 

resultats del taller. 

Escolta, descobreix i crea la teva 
música
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Visita al Centre d’Art La Panera a una instal·lació sonora 

amb ampolles plenes d’aigua de diferents textures, colors 

i sons. Una experiència sensorial molt interactiva.

Aquofonia  

Tenen l’objectiu de mantenir la forma física de les 

persones que hi participen i alhora treballar hàbits 

saludables, relacions interpersonals amb altres persones 

de fora de l´entorn del centre, etc.

Piscina 

Amb la finalitat de mantenir la forma física es realitzen 

sortides amb bicicleta. Activitat que millora l’autonomia 

social i personal.

Rutes en bicicleta 
Vam plantar arbres al parc de la mitjana de Lleida, amb 

la col·laboració de l’Associació d’Amics del Marc de la 

Mitjana.

Plantada d’arbres 

Activitats

Es fan amb grups reduïts i volen estimular les capacitats 

cognitives de les persones tals com l’atenció, la 

comunicació amb l’entorn, la memòriai els seus interessos. 

Estimulació cognitiva

Teràpia amb Gossos  - intervenció assistida amb animals. 

Es treballar l’autonomia i qualitat de vida de les persones 

amb discapacitat mitjançant el contacte i la relació amb 

els gossos.

Fudtherapy 
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Un grupet de residents practiquen i ballen Country, amb la 

finalitat de fer una actuació per al festival de Sant Joan.

Grup de Country 

Durant l’any, es realitzen diferents actuacions musicals al 

centre per tal de gaudir de música i ball.

Actuacions musicals

Es realitza el circuit per tal de gaudir dels cirerers florits i 

del paisatge que rodeja el centre de Sudanell. 

“Caminem per la vida”

Aprofitant les festes del mes de febrer, Sant Valentí i 

Carnestoltes, es crea la “Setmana de l’amor” i la “Setmana 

de Carnestoltes”.

Setmanes temàtiques 

A final de juny celebrem la festa del centre, on famílies, 

fundacions tutelars i veïns i veïnes participen de la festa 

que organitza el propi centre.

Festa de les families 

Participació al festival Marrameu que es va dur a 

Torrelameu amb la explicació de dos contes per a menuts 

i no tant menuts.

Festival Marrameu 
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En diferents curses populars de Lleida com la preparació 

de bosses per la cursa dels Templers, la mitja Marató de 

l’EKKE i la cursa de Bombers. 

Voluntariat

En el marc de sortides lúdiques, es va fet la sortida a Port 

Aventura. Van poder gaudir de les diferents activitats que 

ofereix el parc.

Sortida a Port Aventura 

Aquest any les emocions i les emoticones van ser la 

inspiració per l’elaboració de les disfresses. 

Carnestoltes’18

Al Caixa Fòrum on els participants escolten i aprenen a 

elaborar la seva pròpia música i realitzen un concert com 

a cloenda final. 

Fotos

Tallers Musicals 

Hem celebrat el 25 aniversari del Centre, amb diferents 

actes. La cloenda va ser una festa amb totes les persones 

que han tingut vinculació amb el servei durant aquests anys.

25 Anys STO Sorigué  
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S’han dut a terme diferents projectes, com la restauració 

dels bancs d’exterior de la residència Empresseguera, o 

les jardineres hivernacle del hort de la mateixa residencia.

Taller de fusteria Prelaboral

Un projecte de preparació de l’acreditació bàsica en 

competències de la informació i comunicació (ACTIC).

Taller d’informàtica 

Taller de capacitació en competències bàsiques en 

jardineria, en el qual han, en el que han participat 8 

persones, de les quals 5 s’han inserit laboralment.

Taller de jardineria 
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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.

Formació transversal a tots els professionals de tots els 

serveis i d’administració de l’entitat, per poder reconèixer 

la importància dels valors en la nostra manera d’actuar. 

Conèixer els valors de la Fundació ASPROS, identificar els 

drets i deures que es desprenen dels valors i sensibilitzar-

Entendre la importància que té la forma de relacionar-

nos i comunicar-nos, a l’hora de gestionar i contenir la 

conducta difícil. Adquirir tècniques i eines eficaces per 

afrontar la conducta difícil i millorar la comunicació i el 

vincle amb les persones amb discapacitat intel·lectual. 

Aprendre a treballar en equip millorant la comunicació 

entre els seus membres i potenciant el lideratge 

d’equip. Conèixer els diferents rols d’equip aprenent a 

gestionar-los adequadament per a la consecució dels 

Els valors de la fundació ASPROS

Contenció psicològica: estratègies per a la gestió del trastorn de conducta

Treball en equip: lideratge i rols d’equip

nos entorn la defensa dels drets de les persones que 

atenem.

Ho va realitzar l’Eloi Vilalta, Treballador social i Director 

tècnic del Centre La Coma. 

El va realitzar el Juanjo Collado, Psicòleg i coordinador del 

Servei Prelaboral d’ASPROS, es van realitzar 3 edicions 

conjuntament amb la Federació ALLEM,  i hi van assistir 

un total de 32 professionals d’atenció directa de la 

Fundació ASPROS.

objectius comuns. Formació oferta per Inmaculada Merino 

Jiménez, treballadora social i formadora experta en gestió 

emocional. La formació estava dirigida als directors i 

psicòlegs dels serveis de l’entitat, un total de 13 persones. 

Treballadors

530

288

185

43

14
CÀRRECS 
DIRECTIUS

EQUIPS 
PROFESSIONALS

OPERARIS

TÈCNICS
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Nùmeros

74%

15%
11%

+1,39% respecte 2017 +0,5% respecte 2017

+13,75 M -13,70 M 
INGRESSOS DESPESES

Altres

Aprovisionaments

Personal

Aprovisionaments

Personal10.163.083,83

1.520.177,19

Altres2.018.851,93Altres

Vendes

Activitats i 
subvencions

9.793.697,77

1.913.801,05

2.043.876,69

70%

15%

15%
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Vendes
Activitats 
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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.

Activitats i subvencions 2016 2017 2018

Generalitat de Catalunya 97,93% 98,01% 97,93%

Ajuntament de Lleida 0,03% 0,03% 0,05%

Ajuntament de Sidamon - 0,005% -

Diputació de Lleida 0,86% 0,82% 0,88%

Obra Social La Caixa 0,81% 0,82% 0,79%

Fundació Roviralta 0,01% - 0,02%

Donatius de particulars 0,36% 0,31% 0,34%

Plan Pive - 0,01% -

59%11% 19% 11%

Tecnosolucions

(+15%)

(+10%)

(+26%)

Parcs i Jardins

Servilògic Altres
(+19%)

respecte 2017

respecte 2017

respecte 2017
respecte 2017

Distribució d’ingressos per les activitats i subvencions

Distribució d’ingressos segons els serveis laborals 
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Som membres:

Col·laborem amb:

Acreditacions de qualitat:
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