
Aspros celebra 60 anys i difon 
les 12 raons “per ser de l’entitat”
La fundació organitzarà enguany un concert a l’Auditori, una 
cursa popular i trobades amb les famílies i els treballadors 
La Fundació Aspros 
commemora enguany el 
seu seixantè aniversari amb 
diverses activitats que es 
desenvoluparan durant tot 
l’any per “donar a conèixer 
a la ciutadania els valors 
de l’entitat degana en 
l’àmbit de la discapacitat 
intel·lectual a Lleida i 
el model d’atenció que 
presta”.
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El director executiu d’Aspros, En-
ric Herrera, va dir que “enguany 
celebrem 60 anys que l’entitat 
es dedica a vetllar per les perso-
nes amb discapacitat intel·lec-
tual i més endavant per les que 
pateixen malalties mentals i en 
l’actualitat atenem més de 500 
famílies en àrees d’acollida resi-
dencial, servei de teràpia ocupa-
cional, servei ocupacional d’in-
serció i formació professional”.  

Durant l’any 2022 es desen-
voluparan vuit accions, que in-
clouen un acte amb els treballa-
dors al març, un esdeveniment 
amb les famílies al juny, una nova 
edició de la cursa ‘Nosaltres tam-

bé podem’ al setembre i un acte 
institucional al novembre, que 
consistirà en un concert a l’Audi-
tori Enric Granados dedicat al gui-
tarrista i compositor Emili Pujol, 
mecenes de la fundació. 

Enguany també es commemo-
ren els 25 anys del centre La Co-
ma, situat a Sidamon, i al juliol es 
farà un acte d’aniversari. A més, 
l’artista i il·lustradora lleidatana, 
Sònia Alins, crearà una litogra-
fia numerada i exclusiva, que es 
lliurarà al llarg de l’any a diverses 
personalitats de l’àmbit institu-
cional, empresarial, cultural i a 
persones referents de la societat 
local i catalana.

Herrera va destacar l’acció “12 
raons per ser d’Aspros, en què ca-
da mes un responsable tècnic de 
l’entitat explicarà les raons per 
ser de l’entitat, que seran visibles 
en canals de comunicació corpo-
ratius i també externs”. “Es trac-
ta de donar a conèixer el nostre 
model d’atenció centrada en les 
persones perfectament imperfec-
tes”, va apuntar. 

La plantilla d’Aspros de l’any 
passat estava formada per 582 
treballadors (el 61% eren dones), 
es van atendre 560 persones i 

estaven en marxa 20 serveis. A 
més, hi havien 152 professionals 
destinats a l’àrea empresarial 

(116 amb discapacitat intel·lec-
tual), 411 professionals destinats 
a l’atenció a persones i famílies i 

es van oferir 274 places en ser-
veis ocupacionals i 302 en serveis 
d’habitatges. 
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El Plenari d’Entitats de Dones de Lleida va 
celebrar ahir una reunió que es va centrar  
en treballar conjuntament per preparar el 
programa unitari d’actes de sensibilització 
ciutadana en favor dels drets de les dones 
per celebrar el Dia Internacional de les Do-

nes, que té lloc el 8 de març. La trobada va 
comptar amb la participació de la regido-
ra de Consum, Comerç, Mercats i Partici-
pació, Marta Gispert. La trobada va tenir 
lloc al Centre Cívic del Centre Històric de la 
plaça de l’Ereta.

Trobada per preparar el programa 

d’actes unitari del Dia de les Dones 
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El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida (COILL) va celebrar ahir una reu-
nió estratègica per abordar la resiliència i 
futur de la professió a Lleida. Sota el títol 
Reptes i objectius de la Infermeria: ahir, 
avui i després del Covid-19, el dinar col·lo-

qui va comptar amb la participació de les 
responsables de les principals direccions 
d’Infermeria de les regions sanitàries de 
Lleida i d’Alt Pirineu i Aran dels àmbits 
hospitalari, atenció primària o sociosani-
tari i residencial.

Dinar-col·loqui per abordar la resiliència 
i el futur de la Infermeria a Lleida
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