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60È ANIVERSARI DE L’ENTITAT

Aspros s’obre ara a les persones 
en una situació de vulnerabilitat
La Fundació és degana a les comarques de Lleida en l’atenció  
a la gent amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn mental
La Fundació Aspros, entitat 
degana a les comarques 
de Lleida en l’àmbit de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual i trastorn 
mental, celebra enguany 
el seu 60è aniversari amb 
un seguit d’activitats que 
han fet augmentar la seva 
presència en la societat.

Lleida
XAVIER NADAL

Donar suport i oferir oportunitats 

a les persones amb discapacitat 

intel·lectual i trastorn mental per 

tal d’acompanyar-les en el seu 

projecte vital és la missió princi-

pal de l’entitat. Amb aquest ob-

jectiu la Fundació Aspros, entitat 
sense afany de lucre, treballa des 
de l’any 1962, juntament amb les 
famílies, les administracions i les 
entitats públiques per a la nor-
malització d’aquest col·lectiu.

La Fundació Aspros atén a les 
persones amb discapacitat inte-

l·lectual i trastorn mental i ara 

s’obrirà a les persones en situa-

ció de vulnerabilitat. Actualment, 
ofereix 22 serveis, disposa de 
prop de 600 professionals i són 

més de 560 les famílies ateses en 

àrees d’acolliment residencial, en 
servei de teràpia ocupacional, en 
servei ocupacional d’inserció, en 
formació professional i en el Cen-

tre Especial de Treball (CET).
L’aventura de la Fundació As-

pros va començar el 1962. Com 
a fets remarcables, cal esmentar 
que el 1969 es produeix l’ober-
tura del Centre Casa Nostra a Su-

danell, pioner a tot l’Estat com 
a primera residència especialit-

zada en l’atenció a les persones 

amb discapacitat intel·lectual. El 
1981 es construeix un nou taller 

de fusteria al complex Casa Nos-

tra. El 1982 és l’inici de Llars-Llei-
da, un model pioner d’acolliment 
residencial avançat que permet 
gaudir de nous equipaments inte-

gradors i comunitaris; així es pro-

dueix l’obertura de la primera Llar 

Residència Santa Marta a Lleida. 

PRIMER CET

El 1982, any de l’aprovació de 
la LISMI, es posa en funciona-
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ment el primer Centre Especial 

de Treball (CET) de jardineria. As-

pros va ser la primera entitat de 
Lleida i de Catalunya, de les pio-

neres també a Espanya a l’hora 

de fer l’aposta per crear llocs de 

treball com a fórmula per norma-

litzar la vida de les persones amb 

discapacitat intel·lectual.
El 1991 té lloc l’obertura i l’ini-

ci de l’activitat del Centre Ocupa-

cional Fundació Sorigué a Lleida. 
El 1995 s’amplien les Llars-Lleida 

amb l’obertura de la Residència 

Roma, Plaça la Sal i Llar Residèn-

cia Nord. El 1996 s’obre el centre 
especialitzat en tractament psico-

terapèutic La Coma, a Sidamon, i 
també s’inicia l’activitat de la Llar 
Residència Seu Nova.

RESIDÈNCIA A BELL-LLOC 

L’any 1998 es va inaugurar 

la Residència Francesc Macià a 
Bell-lloc d’Urgell i la Residència 

La Tardor, un nou recurs especí-
fic per a la gent gran amb disca-

pacitat a Sudanell. El 2001 hi ha 
l’obertura de la Llar Residència 
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Josep Eritja, la Llar Residència Se-

grià i la Residència especialitzada 

Empresseguera a Lleida. El 2005 
s’inicia l’activitat de la Llar Resi-
dència Gardeny i l’obertura del 

Servei Prelaboral per a persones 
amb trastorn mental. 

El 2007 s’inicia l’activitat al 
Centre Ocupacional Entrevies 
Lleida i al Centre Ocupacional 
Ciutat Campus. El 2008 es crea 
el Centre Especial de Treball Tec-

nosolucions i la Llar Residència 

Candi Villafañe. El 2010 s’inau-

gura la Llar Residència Cappont. 
El 2012 s’inicia el Programa d’au-

tonomia a la pròpia llar en un pis 

a la plaça Ricard Viñes. El 2013 es 
crea el Centre Especial de Treball 

AsprosArt i el 2014 s’inaugura el 
● ● ●  →
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FOTO: Fundació Aspros / Nens i nenes jugant a les instal·lacions del Centre Casa Nostra de l’entitat Aspros, situada a la població de Sudanell

Centre Especial de Treball Servilò-

gic. L’any 2017 s’obren les llars Jo-

sep Vallverdú i Cerqueda. Durant 

l’any 2020 es va estrenar la Llar 

Residència Mascó-Roma.

CLAU DE L’ÈXIT

El director executiu de la 
Fundació Aspros, Enric Herre-

ra, apunta que “la clau de l’èxit 

de la Fundació Aspros és la seva 

mirada i l’atenció centrada en les 

persones, atenent les seves ne-

cessitats durant tota la seva vida 

i sempre tenint en compte la seva 

edat i el seu grau de discapacitat. 

Donem tot el nostre suport i ofe-

rim els nostres recursos als usua-

ris durant tota la seva vida i això 

ens diferencia de la resta d’enti-

tats similars a la nostra”.

Herrera explica que l’any 1962 

la Fundació Aspros va iniciar el 

seu camí donant suport i oferint 

serveis a les persones amb dis-

capacitat intel·lectual quan no hi 

havia un marc legal que les pro-

tegís; cap als anys 1990 van co-

mençar a atendre les persones 

amb malaltia mental. 
El director executiu de la Fun-

dació Aspros va afegir que “ara 

volem anar més enllà, no hem 

de ser endogàmics, sinó conver-

tir-nos en un instrument d’ajuda 
directa al servei de les persones 

amb vulnerabilitat, que es tro-

bin en aquesta situació sigui pel 

motiu que sigui, o gent amb risc 
d’exclusió social, ja sigui en forma 
d’ocupació, d’habitatge o d’assis-

tència social”. “Som una entitat 
lligada a la societat i volem donar 

solucions a les persones vulnera-

bles i ho farem com ho hem fet 

sempre, amb una atenció directa 

centrada en la persona”, va expli-

car Enric Herrera.

ACTES COMMEMORATIUS

En el marc del 60è aniversari 

de la Fundació s’ha creat el con-

cepte les “12 raons d’Aspros”, 

que recull 12 elements clau per a 

l’assoliment de l’èxit de l’entitat. 

←  ● ● ●
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També, a principis d’any, l’artista 
lleidatana Sònia Alins va crear una 

obra commemorativa exclusiva 
per a la Fundació, batejada com a  
“Il·lusió compartida”. 

D’aquesta, se n’han fet il·lus-

tracions numerades i signades 

per l’artista, que s’estan lliurant a 

autoritats, representants institu-

cionals i altres persones i organit-

zacions amb algun tipus de vincle 
amb l’entitat.

A més, s’han realitzat tres 

esdeveniments dirigits, cadas-

cun d’ells, a l’equip de professio-

nals, els familiars i les persones 

usuàries i empreses amb vincu-

lació amb l’entitat. Com a colofó, 
l’11 de novembre es va celebrar a 

l’Auditori Enric Granados de Lleida 

l’acte final, amb la presència del 
conseller de Drets Socials, Carles 

Campuzano, amb un concert de 

gòspel a càrrec del grup Veus.kat, 

i amb prop de 750 assistents. Els 

actes i les activitats que s’han dut 
a terme per commemorar els 60 

anys han tingut un gran impac-

te, amb la participació de més 
de 1.200 persones als esdeveni-

ments i amb una gran repercussió 

a nivell mediàtic. 
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T’agrada el món del vi? La Mañana i el celler Jané et conviden a una 

visita per la bodega amb tast de vins inclosa, per a 2 persones 

(valorada en 50€). Sorteig solament per a subscriptors.

Com participar en el sorteig? Enviant un correu electrònic a 

sorteig@lamanyana.cat especificant que vols anar al celler Jané.

La data límit per participar és el 21 de novembre. El sorteig es farà el 22 de novembre.


