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La Covid-19 ha transformat el món.  La situació que hem viscut ha estat el millor curs 
accelerat d'ètica aplicada que es pugui imaginar. Ara, més que mai, parlem de 
responsabilitat.  

Per això, fundació Aspros es defineix com a motor de transformació social, com el 
primer dia, fa 58 anys. I per això ens hem adherit a la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible -ODS- i treballem, amb la resta de la societat, pel seu 
assoliment dins de l’agenda 2030 de les Nacions Unides. 

La Fundació Aspros va néixer per a crear oportunitats per a les 
persones amb discapacitat, les seves famílies i per construir una 
societat més inclusiva i justa  

Com a agents de transformació social, treballem per a les 
PERSONES cuidant també la sostenibilitat econòmica, ambiental i la 
cohesió social per a que ningú es quedi enrere. Treballem per una 
societat cohesionada i amb un futur possible per a tots. 

Des de Fundació Aspros ens hem compromès a treballar pel compliment dels 17 
Objectius de Desenvolupament sostenibles que ens marca l’Agenda  Europea 2030. 

D’aquests 17 objectius , n’hi però 5 que tenen una relació directa amb la nostra vocació 
de servei, missió i línies estratègiques.  
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1. Què hem fet aquest 2020? 

 

Aquest any 2020 hem renovat el Patronat de la Fundació. 

A la Fundació Aspros hem renovat el nostre Patronat. Aquest òrgan és el que vetlla 
pel compliment de la missió, transparència i el bon govern de l’entitat. 

 

Hem obtingut la certificació de consum d’energia  100% 
provinent d’energies renovables. 

Fundació Aspros ha gestionat la compra d’energia verda de tota l’entitat per l’any 
2020 com una acció de Responsabilitat Social Corporativa i que s’alinea amb els ODS, 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU. 

Energia neta, inesgotable, propera, segura i justa. Origen hidroelèctric, solar i 
eòlic. 

 

 

Hem fet un procés de diagnòstic intern en base a: Nous 
projectes, línies estratègiques i els ODS.  

Amb la col·laboració d’una consultoria externa s’ha iniciat un procés d’avaluació 
i diagnòstic dels impactes ambientals, socials i econòmics, així com els riscos, 
fortaleses i debilitats. 

 

 

https://aspros.cat/#comencem


Informe de sostenibilitat 2020

  

Hem comprat vehicles i maquinària pels CET amb criteris 
ambientals i de mobilitat sostenible..  

El darrer exercici s’ha comprat vehicles elèctrics i maquinària sense combustió pels 
Centres Especials de Treball. Aconseguint reduir les emissions de CO2 -font de 
l’escalfament global- i l’estalvi de combustibles fòssils -derivats del petroli-. Reducció 
de la petjada de carboni. 

 

Ens hem incorporat a la Xarxa d’Empreses Responsables de 
Ponent. 

Aspros ha participat, dins d’una acció liderada per l’IMO, junt amb les principals 
empreses de Lleida en la difusió i el treball en xarxa per la Responsabilitat Social a 
Lleida. A la fi, de posar de relleu, la importància de retorn social de les empreses vers 
el seu territori. 

 

Hem fet aliances amb empreses de Lleida per la RSC.  

Semillas Batlle i Supermercats Plus han sigut empreses lleidatanes que han participat 
conjuntament en una acció solidària per recaptar fons, a favor de les persones 
d’Aspros, per fer front a l’impacte econòmic que ha suposat la Covid 19    Campanya 
#Plantem Futur. 

 
 

2. Els nostres propòsits pel 2021: 

- Constitució d’una comissió de Responsabilitat Social interna i transversal. 
 

- Alinear amb els ODS dels nous projectes d’Aspros, àrea d’atenció a les 
persones i àrea empresarial. 

 
- Actualitzar els valors, la missió i la visió d’Aspros en el seu 59 aniversari. 

 
- Crear el Consell Assessor d’Aspros. 

 
- Oferir els nostres serveis alineats amb els ODS. 

 
- Realitzar una formació ambiental pels treballadors dels CET. 

 
- Començar l’acció transformadora del projecte Change Makers a Aspros. 

 
- Fer difusió de pràctiques i recomanacions per la sostenibilitat. 

 
- Iniciar l’actualització del Pla d’Igualtat de l’entitat. 

 
- Liderar la responsabilitat social dins d’un grup d’empreses referents 
lleidatanes. 


