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La Fundació Aspros és una
entitat sense afany de lucre
que des de l’any 1962 treballa,
juntament amb les famílies i les
administracions i entitats
públiques, per impulsar la
inclusió i la qualitat de vida
de les persones amb
discapacitat, principalment
discapacitat intel·lectual i
malaltia mental.

Atenem a més de 560
persones i les seves
famílies a través d'un
equip de més de 580
professionals.

El nostre CET està
format per més de
140 professionals
amb discapacitat
intel·lectual o
trastorn mental, i
dona servei a més de
350 clients.

Volem acomiadar el 2022,
any del 60è aniversari de la
nostra Fundació, amb uns
Lots de Nadal molt
especials que posen en
valor el compromís de les
empreses amb la tasca que
realitza Aspros per la
inclusió socio-laboral.

És per aquest motiu que, per primer any, oferim una
sèrie de Lots de Nadal amb productes d’empreses
que confien amb nosaltres, empreses a les quals
proveïm de serveis i que donen oportunitats laborals
als nostres equips, millorant, d'aquesta forma, la
qualitat de vida de les persones ateses.

DESCOBREIX ELS NOSTRES LOTS AMB
NOM PROPI!
L'atzar ha volgut que

Els lots de la Fundació Aspros
enguany els lots de
són ben especials. No només
perquè han estat elaborats amb Nadal portin el nom de la
Carmeta, el Joan, el
tota l'estima i dedicació de les
Josep i la Clement. Totes
persones del nostre Centre
Especial de Treball, sinó perquè
elles, persones
també porten l'essència de totes excepcionals que formen
elles.
part del nostre equip.

La Carmeta

El Joan

El Josep

La Clement

- LA CARMETA CONEIX LA SEVA HISTÒRIA
La Carmeta forma part
de l'equip de
professionals del
Centre Especial de
Treball de la Fundació
Aspros des de l’any
1995. Va començar a la
secció de jardineria i,
l’any 2004, va passar a
Servilògic on, a dia
d'avui, conintua
desenvolupant la seva
tasca.
La Carmeta és una treballadora que es caracteritza
per la seva constància i responsabilitat. En el seu
temps lliure canta a la coral del seu poble.

EL LOT DE LA CARMETA
Gaudeix-lo tant com he gaudit
jo preparant-lo amb els meus
companys i companyes.

25€
IVA inclòs

Un dels lots de la Carmeta està
premiat amb una mariscada per a
dues persones al restaurant Casa
José. Molta sort a tots i a totes!

Ametlla marcona garrapinyada
ALEMANY
Ampolla de vi L'Altre VINS DE
PAISATGE
Melmelada de maduixa
FRUITES BLANCH
Oli verge Extra Arbequina
BORGES 250ml
Piruleta de sabó de MANS AMB
COR (Fundació Aspros)
Torró bombó ametlla ALEMANY
Vinagre balsàmic de Mòdena
BORGES 250ml

- EL JOAN CONEIX LA SEVA HISTÒRIA

El Joan va començar a
treballar amb nosaltres
l'octubre de l’any 2005.
El fet de residir a
Tèrmens va facilitar que
pogués iniciar la seva
trajectòria laboral a la
prestació de serveis que
tenim a Actel, on hi
continua a data d’avui.

El Joan és un noi tranquil i serè, molt
col·laborador i implicat amb la feina. A més, és un
gran melòman.

EL LOT DEL JOAN
Estic molt content i satisfet
d'haver pogut formar part
d'aquest projecte nadalenc
tan màgic.

50€
IVA inclòs

Ametlla marcona garrapinyada ALEMANY
Ampolla de vi Ónra VINS DE PAISATGE
Ampolla de cava Flocs Reserva
Crema de licor de bombó ELIXIRS DE PONENT 20cl
Formate curat de cabra CLÚA
Melmelada de préssec FRUITES BLANCH
Secallona BASTÚS
Oli verge Extra Arbequina BORGES 500ml
Piruleta de sabó de MANS AMB COR (Fundació
Aspros)
Saladets de canapé ESPIGA BLANCA
Torró tou ALEMANY
Vinagre balsàmic de Mòdena Reserva BORGES
250ml

- EL JOSEP CONEIX LA SEVA HISTÒRIA

El Josep desenvolupa
la seva tasca a la secció
de Servilògic desde
l’any 2000 donant
suport en els
processos productius.

El Josep és una gran persona que s’interessa sempre
per com es troben els seus companys i companyes i
sempre està disposat a donar un cop de mà. És un
entés dels llibres antics i amant dels animals.

EL LOT DEL JOSEP
Espero que aquest sigui el
primer any de molts. M'ho he
passat genial preparant els
lots!

75€
IVA inclòs

Ampolla de cava Flocs Reserva
Ampolla de vi Ónra VINS DE PAISATGE
Ampolla de vi Jan Blanc 2021
Formate curat de cabra CLÚA
Llimonetti ELIXIRS DE PONENT
Melmelada de maduixa FRUIES BLANCH
Oli verge Extra Arbequina BORGES 750ml
Panettone FUNDACIÓN CRISÁLIDA
Piruleta de sabó de MANS AMB COR (Fundació
Aspros)
Secallona BASTÚS
Torró bombó ametlla ALEMANY
Torró tou ALEMANY
Vinagre de vi Cava Rosé BADIA VINAGRES

- LA CLEMENT CONEIX LA SEVA HISTÒRIA

Després de treballar al
Centre Especial de
Treball de la nostra
entitat des de l’any
1988, el passat juliol es
va jubilar. Li desitgem
el millor en aquesta
nova etapa i que
gaudeixi d’un
merescut descans.

La Clement sempre ha estat una treballadora
entregada a la seva feina. Vam pensar que la millor
manera d’agrair-li tots aquests anys de dedicació era
posant el seu nom a un dels lots.

EL LOT DE LA CLEMENT
El meu pas per Servilògic va marcar
un abans i un després en la millora de
la meva qualitat de vida. Gràcies per
fer-me aquest homenatge.

100€
IVA inclòs

Ampolla de cava Flocs Reserva
Ampolla de vi Ónra VINS DE PAISATGE
Box de fruits secs i bombons BUBÓ
Cafè Port Moka COLOMBIA
Espatlla reserva CEREZO 4,6Kg
Festucs ORIGINEM
Formatge curat de cabra CLÚA
Licor de crema de préssec ELIXIRS DE PONENT
Oli ORIGINEM 500ml
Panettone FUNDACIÓN CRISÁLIDA
Piruleta de sabó de MANS AMB COR (Fundació
Aspros)

GRÀCIES PER CONFIAR EN EL NOSTRE
PROJECTE!
ALEMANY
Confia en Servilògic per fer els
seus manipulats d’etiquetatge.
BADIA VINAGRES
Confia en Tecnosolucions per la
destrucció confidencial de
documentació.
BUBÓ
Confia en Servilògic per fer els
seus manipulats.
CAFÉS BATALLA
Confia en Parcs i Jardins en el
manteniment de les zones
enjardinades de les seves
instal·lacions.
CARNS BASTÚS
Confia en Tecnosolucions per la
destrucció confidencial de
documentació.

CASA JOSÉ
Confia en els serveis de Parcs i
Jardins en el mateniment de les
zones ajardinades. Col·laboren
amb els nostres lots de Nadal
oferint una mariscada per a
dues persones en un dels lots
de la Carmeta.
CLOS-PONTS
Confia en Tecnosolucions per la
gestió de la seva documentació
confidencial.
DISTRIBUCIONS AURELLANO
Confia amb Servilògic a través
dels enclavaments laborals.
DISTRIBUCIONS RAMON
Confien amb Tecnosolucions
per la destrucció confidencial
dels seus documents.

ELIXIRS DE PONENT
Confia en Servilògic per fer els
seus manipulats i serveis
logístics.
FORMATGERIA CLÚA
Col·laboren amb la Fundació
Aspros a través d'activitats
lúdiques i formatives a les
persones de la nostra entitat,
així com visites a les seves
instal·lacions.
FRUITA BLANCH
Confia en Servilògic per fer els
seus manipulats d’etiquetatge
FUNDACIÓN CRISÁLIDA
Confia en Parcs i Jardins pel
manteniment de les seves
zones enjardinades.

LA GRAVERA
Confia en Parcs i Jardins en
el manteniment de les
zones enjardinades de les
instal·lacions de Benito Arnó
e Hijos a Alfarràs.
OLIS BORGES
Confia en Servilògic per fer
els seus manipulats.
ORIGINEM
Confia en Servilògic per fer
els seus manipulats i la seva
gestió logística.

I com no, GRÀCIES a les persones de
MANS AMB COR de la nostra entitat, que
han fet amb tota la seva dedicació la
piruleta de sabó pels lots.

DEMANA JA EL TEU LOT DE NADAL!
PER CORREU ELECTRÒNIC
manel.bosch@servilogic.cat
marta.raluy@aspros.cat

PER TELÈFON
607 114 880
677 460 419

Pots recollir els teus lots de Nadal a les nostres
instal·lacions.
SERVILÒGIC
Polígon Industrial Els Frares
Carrer B. Nau 13
25190 · Lleida
*També fem entregues a domicili, amb un petit sobrecost.

T'agradaria tenir un lot de Nadal
personalitzat?
No dubtis en explicar-nos la teva idea!
Contacta'ns a través del mail
anna.pascual@aspros.cat.

Fundació Aspros
Avinguda Joana Raspall, 30.
25002 (Lleida) · 973 278 087
aspros@aspros.cat

