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❘ LLEIDA ❘ La Fundació Aspros, en-
titat lleidatana degana en l’aten-
ció a persones amb discapaci-
tat intel·lectual, celebra aquest 
any el seu seixantè aniversari 
amb múltiples activitats ideades 
com una oportunitat per donar 
a conèixer els seus valors, tant 
de la institució com del model 
d’atenció que presta en els dife-
rents àmbits, sempre adaptat a 
la necessitat de cada usuari i la 
seua família. Aquests valors es 
transmetran en accions continu-
ades al llarg de l’any. D’aquesta 
manera, al març tindrà un lloc 
un acte amb els treballadors, 
al juny amb les famílies i al no-
vembre es preveu la celebració 
d’un concert a l’Auditori Enric 

Granados dedicat al reconegut 
guitarrista i compositor Emili 
Pujol (1886-1980), mecenes de 
la fundació que va deixar bona 
part del seu llegat patrimonial 
i musical a la Fundació Aspros 
després de morir. 

Aquest 2022 també es com-
memora un altre aniversari, els 
25 anys del centre La Coma, 
ubicat a Sidamon al voltant del 
qual també hi haurà una com-
memoració al llarg de l’any. Al 
setembre està prevista una no-
va edició de la cursa Nosaltres 

Aspros, seixanta anys ajudant la societat
És l’entitat vinculada a la discapacitat intel·lectual més antiga de Lleida || Entre els actes programats 
també se celebraran els 25 anys de la residència La Coma, ubicada a Sidamon

ENTITATS ANIVERSARIS

El director executiu de la Fundació Aspros, Enric Herrera, amb José Luis Cunillera, de comunicació.

AMADO FORROLLA

També Podem, que tornarà des-
prés de l’aturada provocada per 
la Covid amb diferents recorre-
guts i modalitats.

“Volem que aquest 60 aniver-
sari serveixi com a plataforma 
per donar a conèixer el sector 
de la discapacitat intel·lectual i 
per homenatjar les famílies que 
el 1962 van decidir crear el pro-
jecte d’Aspros”, va explicar el 
director executiu de la Funda-
ció, Enric Herrera.

A més de les activitats pro-
gramades durant l’any, la Fun-

dació també ha impulsat altres 
iniciatives per commemorar 
aquest 60 aniversari. En primer 
lloc ha creat un nou logotip afe-
gint el número 60 sobre el nom 
de la fundació. També han creat 
una acció continuada que porta 
per nom 12 raons a través de la 
qual un responsable tècnic de 
l’entitat explicarà les raons per 
col·laborar amb Aspros. 

Paral·lelament, i per deixar 
constància de l’ocasió, l’artista 
lleidatana Sònia Alins crearà 
una litografia numerada i exclu-

siva que s’entregarà al llarg de 
l’any a diferents personalitats de 
l’àmbit institucional, empresari-
al, cultural i en general persones 
referents de la societat catalana 
i lleidatana.

La Fundació Aspros va nàixer 
el 1962 a partir de diverses fa-
mílies de persones amb discapa-
citat intel·lectual a la recerca de 
nous recursos i oportunitats per 
als seus fills. El 1969 la Funda-
ció va inaugurar la seua prime-
ra residència ubicada Sudanell, 
Casa Nostra, un centre que va 

ser pioner a tot l’Estat com la 
primera residència especialit-
zada. Un altre dels moments 
rellevants per a Aspros va ser 
la creació del seu primer Cen-
tre Especial de Treball (CET), el 
1982, que també va ser el pri-
mer a Lleida i a Catalunya. 

La Fundació compta amb cinc 
residències d’acollida, cinc cen-
tres de dia i tres seccions al CET 
dedicades a parcs i jardins, ser-
veis de gestió de magatzems i 
una altra de dedicada a la cus-
tòdia de documents.

PROMOCIONAR EL SECTOR

La Fundació espera que  

el 60 aniversari sigui una 

eina per normalitzar la 

discapacitat intel·lectual

DADES

560
PERSONES

Actualment la Fundació atén 
560 usuaris i ofereix 20 serveis

5
RESIDÈNCIES

Aspros compta amb 5 centres 
residencials. Dos a Lleida, dos a 
Sidamon i un a Sudanell.

3
SECCIONS CET

Emmagatzematge, parcs i jar-
dins i solucions tecnològiques 
formen l’àrea empresarial.

“Després de la Covid el càncer 
serà la següent pandèmia”

SALUT MALALTIES

❘ BARCELONA ❘ Coincidint amb la 
commemoració demà del Dia 
Mundial contra el Càncer, la 
presidenta de la Federació Cata-
lana d’Entitats contra el Càncer 
(Fecec), Maria Assumpció Vilà, 
va alertar que “si no es prenen 
mesures urgents per reordenar 
el sistema sanitari, la pròxima 
pandèmia serà la del càncer”. 
A més, les entitats de la Fecec 
van constatar que la saturació 
de l’atenció primària provoca 
retards en els diagnòstics i pot 

suposar un pitjor pronòstic de 
cara al tractament i a les possi-
bilitats de curació. 

Val a remarcar, com va publi-
car ahir SEGRE, que la Societat 
d’Oncologia Mèdica va anunciar 
que aquest any s’esperen més de 
280.000 nous casos a Espanya. 
A més, la Comissió Europea va 
alertar que els casos de càncer 
podrien augmentar en un 25% 
fins al 2035, i es convertirà en 
la principal causa de mort a 
Europa.

Lleida recupera la rua de Carnaval i  
el Secà es transformarà en el Far West

FESTEJOS TRADICIONS

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Lleida 
i les entitats de la ciutat que 
participen en la celebració del 
Carnaval recuperen enguany 
la tradicional rua, prevista per 
al dissabte 26 de febrer, des-
prés d’haver-la de suspendre 
l’any passat per la pandèmia. 

En una reunió informativa 
feta ahir de forma telemàti-
ca, el regidor de Festes, Ignasi 
Amor, va plantejar la situació 
a les entitats implicades perquè 
fessin les seues aportacions i 

que votessin si volien seguir 
endavant amb l’organització. 
L’acord establert entre les dos 
parts passa per mantenir la 
desfilada de carrosses i com-
parses, d’acord amb la norma-
tiva sanitària corresponent. La 
regidoria informarà de les ca-
racterístiques i de la normativa 
amb què es preveu la rua, així 
com els terminis d’inscripció 
per participar-hi. Com és ha-
bitual, la desfilada està oberta 
a la participació de persones, 

entitats i comparses, que s’han 
d’inscriure prèviament.

Nou passatge temàtic

D’altra banda, l’associació de 
veïns del Secà de Sant Pere or-
ganitzarà per a aquesta festivi-
tat un passatge temàtic basat en 
el Far West, després de l’èxit de 
les iniciatives posades en mar-
xa per a Halloween i Nadal. El 
passatge estarà obert del 25 al 
27 de febrer i comptarà amb 
més de 10 activitats.


