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la nostra missió
“Avançar conjuntament en el camí cap a l’excel·lència, desenvolupant
sinèrgies per tal de garantir la viabilitat social i econòmica dels nostres
projectes.”

la nostra visió











Desenvolupar models d’empresa social, a través d’un procés de creació de millora
continua en el binomi de les persones i l’economia.
Ser referent en l’àmbit social, laboral i d’atenció a les persones dels col·lectius
vulnerables, com a model de desenvolupament conjunt, mobilitzador i generador
de recursos.
Ser un model d’opinió i influència en tots els àmbits d’actuació, cercant les
complicitats d’altres agents socials, tot generant un discurs propi.
Ser generadors i aportadors de valor en el nostre entorn.
Cercar la participació en projectes d’altres àmbits territorials des de l’arrelament al
propi territori.
Ser una marca reconeguda com a model d’empresa social.

els nostres valors










Una visió compartida
El compromís
L’excel·lència
El treball en equip
La innovació
La responsabilitat
La integritat
La coherència
I la proactivitat als canvis
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els nostres objectius
1. Recolzar el desenvolupament mutu de les entitats associades, a través
d’instruments de “benchmarking” o de comparació amb les millors experiències
d’origen intern o extern a les organitzacions agrupades, aprofitant al màxim les
potencialitats dels socis.
2. Potenciar les relacions de negoci i comercials entre les organitzacions agrupades,
suscitant sinèrgies a través del treball en comú per millorar processos, afegir valor a la
cadena client-proveïdor i ampliar mercats.
3. Sumar esforços per innovar i explotar la tecnologia existent, d’acord amb els
objectius socials, polítiques i estratègies de cada soci.
4. Col·laborar en la recerca de solucions a problemàtiques i dèficits que es puguin
detectar en l’àmbit de l’atenció a les persones amb disminució.
5. Crear els instruments apropiats per una millor coordinació, transferència
d’informació i de coneixement entre les empreses associades.
6. Participar de manera compartida en la promoció, assessorament i implantació de
nous projectes, estudis, etc., formalitzant els oportuns contractes i acords.
7. Promoure programes formatius i d’intercanvi de tècnics i professionals de les
organitzacions participants amb la finalitat de millorar els sistemes de gestió social i
empresarial.
8. Identificar, valorar i promoure en el seu cas, les relacions amb partners i les
oportunitats d’establir aliances amb d’altres organitzacions o estructures associatives.
9. Promoure la millora contínua i el respecte al medi ambient dins de l’associació i de
cadascun dels socis.
10.Participar en projectes d’àmbit transnacional i de cooperació internacional.
11.La prestació de serveis d’atenció a les persones, com ara, d’atenció assistencial, de
suport i d’integració social i laboral.
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les nostres línies estratègiques


Garantir l’atenció centrada en la persona, oferint els suports que promoguin les
seves pròpies decisions i facilitin la seva participació en la comunitat.



Avançar cap a l’excel·lència tot desenvolupant el procés de millora contínua i
innovació, amb la participació de tots els treballadors i d’altres col·laboradors,
orientant els nostres serveis a la millora del grau de satisfacció dels clients interns
i externs.



Garantir una actuació preventiva que minimitzi els riscos laborals i minimitzi els
danys a les persones, promovent la implicació de tots els treballadors.



Mantenir una política de respecte ambiental que minimitzi els impactes negatius
i potenciï els positius.



Incrementar les aliances estratègiques ocasionals o permanents amb d’altres
entitats d’economia social, administracions i empreses buscant les sinèrgies, la
coresponsabilitat i l’aportació de valor mutu.



Aconseguir un creixement econòmic sostenible de cada entitat, garantint la
viabilitat econòmica per cada projecte i servei.



Afavorir el creixement de les persones com a treballadors del coneixement, per
tal de poder assumir els nous reptes plantejats.



Posar el nostre coneixement al servei del desenvolupament de territoris
socialment responsables, avançant conjuntament amb tots els agents implicats,
amb la coresponsabilitat de les Administracions Públiques.



Diversificar els nostres serveis definint com a objecte d’atenció el col·lectiu de
persones amb dificultats d’inserció sòcio-laboral, posant especial atenció en
les persones amb discapacitat, i les seves famílies.
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algunes xifres
3.184
5314
416

treballadors ,

1.483 treballadors amb discapacitat

serveis prestats a les persones
voluntaris que col·laboren estretament amb les nostres organitzacions

(Dades a 31.12.2021)

9 organitzacions

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

arrelades al territori

La Fageda. La Garrotxa
Sant Tomàs Grup Social. Osona
Grup Viver de Bell-lloc. Vallès Oriental
Fundació Tallers (Grup Sant Pere Claver). Barcelona
Esclat Grup Social. Barcelona
Fundació Aspros. Segrià. Lleida.
Fundació Ginac (Fundalis). Alt Camp.
Fundació Santa Teresa (Fundalis).Baix Penedès
Fundació Onada (Fundalis). Tarragonès

5

oferim serveis a les persones
Els nostres professionals i voluntaris treballen per oferir els suports que necessiten les
persones que atenem des dels diferents serveis:
















Centre de desenvolupament i atenció precoç (CDIAP)
Centre de Pedagogia Terapèutica l’Estel (Escola)
Serveis de Teràpia Ocupacional (STO)
Serveis Ocupacionals d’Inserció (SOI)
Serveis Prelaborals
Unitat de suport a l’activitat professional (USAP)
Centres de Formació Ocupacional (CFO)
Serveis d’Intermediació Laboral (SIL)
Escola de Turisme del Baix Penedès (ETBP)
Centres d’atenció per persones greument afectades
Llars-residències
Serveis de Suport a la llar
Centres de Lleure i esport
Programes de voluntariat
...

…entitats orientades a les persones
Persones ateses per serveis
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oferim productes i serveis
empreses i administracions

a

les

Activitats productives més destacades dels nostres Centres Especials de Treball (CET) i
Empreses d’Inserció (EI) :
Serveis de jardineria i medi ambient





Jardineria.
Treballs forestals (neteja de rieres ,
torrents, manteniment de boscos ... ).
Agricultura ecològica i distribució
cistelles.
Viverisme.






Gestió de residus (recollida, tria i
reciclatge de residus,
gestió de
deixalleries, clausura d'abocaments
municipals ...).
Rentat ecològic de vehicles.
Educació cívica i ambiental.

Serveis de neteja i manteniment d’espais










Pintura viària.
Neteja viària.
Neteja d'equipaments.
Manteniment d'espais (manteniment
instal·lacions, muntatge entarimats
festes municipals…).
Pintura i rehabilitació.
Vigilància d'aparcaments i zones
blaves.
Digitalització.
Externalització serveis administratius
(custòdia documental...)










Màrqueting directe.
Missatgeria.
Impremta i copisteria.
Suport a esdeveniments.
Servei de cuina per a col·lectivitats,
gestió de cuines externes i càtering.
Serveis industrials.
Gestió d’enclavaments.
Productes
làctics,
conserves
i
melmelades...

Altres activitats de serveis:




Gestió laboral d'entitats d'economia
social.
Assessoria en la gestió de la qualitat i
el medi ambient.
Gestió de les tecnologies de la
informació.




Estudis i desenvolupament de
projectes...
Integració:
Incorporació
de
treballadors amb discapacitat i
col·lectius vulnerables en empreses.

...ens adaptem a les seves necessitats
...innovem
...sóm professionals
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mantenim i creem ocupació
Durant els darrers 10 anys, i amb l’actual crisi econòmica que travessa el nostre país,
les nostres entitats s’esforcen per mantenir i crear nous llocs de treball, amb la
dedicació i professionalitat de totes les persones que hi formen part, fent especial
atenció, a les persones amb discapacitat i altres col·lectius més vulnerables i en
situació d’exclusió social.

Total treballadors. Distribució per gènere

1.374

43% homes

1.810

57% dones
8

Treballadors amb discapacitat:
Distribució segons tipologia.

Distribució segons edat (menor o major de 45 anys)

Distribució segons contractació temporal o indefinida.
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la nostra aportació durant el 2020 i
2021 …

Aquest ha estat un període complicat i marcat per una crisi sanitària sense precendents
provocada per la pandèmia per COVID-19, i ens hem adaptat per seguir donant
resposta a les persones, professionals i entitats.

Desenvolupament organitzacional
Compartim
Un exercici que fem anualment és el compartir novetats i objectius estratègics de totes les
entitats sòcies, per a que tots els membres del grup els coneguin i s’identifiquin amb aquells
en els que es poden crear sinèrgies i alinear amb els propis de sinergrup.
Anualment realitzem reunions plenàries i amb el grup de presidència, per a impulsar les
iniciatives d’interès del grup.
D’altra banda creem grups de treball i operatius per temes específics segons demanda i
necessitats de les entitats.

Exercicis anuals per compartir objectius.
2020-2021
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Recolzament del desenvolupament mutu
Recolzem el desenvolupament mutu de les entitats associades, a través d’instruments de
“benchmarking” i anàlisi de les millors experiències d’origen intern o extern, aprofitant al
màxim les potencialitats dels nostres socis:



Organització de visites conjuntes:
o Visita a la Fundació Aspros (Lleida i Sudanell) per conèixer els seus serveis en
l’àmbit residencial i centres ocupacionals.
o Visita a La Fageda (Santa Pau).
o

Visita a La Fageda
7 juliol 2020

Visita a Aspros. Lleida
9 setembre 2021



Difusió de material documental especialitzat (Codi ètic, fons documentals
envelliment, trastorn mental, autisme...) i edició d’una guia sobre els fons europeus.



Oferim serveis d’informació i assessorament als professionals, fons documentals
(envelliment, trastorn mental i TEA), consultes personalitzades i manteniment de
llistes de distribució de professionals actualitzades.
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Aprofitament dels propis recursos formatius de les entitats. Fomentem que
professionals de les entitats facin de formadors interns, segons la seva expertesa i
coneixement, els animem a fer presentacions i escriure articles. Tanmateix fem
difusió de formació d’interès que organitzen les entitats i organtizem formacions
propies o conjuntes, en coordinació amb les entitats:
o Formacions en Salut Mental i TEA
o Jornades de La Meva Vida.
o Presentació pòster i vídeo al III Congrés Inclusió.cat



Metodologies Agile:
o Identificant experiències.
o Redactant fitxes de diferents metodologies.
o Organitzant d’una sessió monogràfica de la mà de formadors experts.



Adhesió de les entitats sòcies al Codi Ètic de Sinergrup.



Dinamització de grups de treball i equips de projectes:
o Grup assistencial
o Grup de formació / Formació Dual Adaptada.
o Grup d’ocupació i inserció
o Grup de gestió de persones (RRHH)
o Model residencial (fase inicial). Elaboració d’un document tècnic entorn al
model residencial i d’habitatges.
o Gestió de residus.
o Grup de treball per mesurar la satisfacció de les families, amb reunions de
treball per dissenyar la metodologia, consensuar uns indicadors comuns i
començar la distribució les enquestes entre les families, emplaçant-nos al
segon trimestre del 2022 per tenir tots les dades i elaborar un informe.
o Grup de comunicació: Campanya per reconèixer i posar en valor la tasca
realitzada per als professionals i les entitats, en forma de testimonis, amb
articles i reportatges bàsicament a les xarxes socials.
o Grup de presidència.
o Grup de crisi (Situació pandèmia).
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Sessions de treball.
Metodologia per mesurar el grau de
satisfacció de les famílies.
2021

Reunions Gestió Residus
2021

Presentació Arbinger. La Fageda
Juliol 2021

Grup de crisi.
Nombroses reunions telemàtiques per fer
front a la crisi sanitària.
Durant setmanes i amb una freqüència,
pràcticament diària, durant el primers dos
mesos.
2020-21
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Difusió i seguiment de temes d’actualitat del sector (convocatòries, formacions,
bones pràctiques, recursos, informes, estudis de recerca...).



Assistència a foros, debats, sessions informatives, webinars, jornades i congressos
(organitzats per tercers), per estar al dia de les darreres novetats i fer el retorn als
professionals de les entitats. Durant aquest període s’han fet, la majoría d’elles de
manera virtual.



Difusió de formacions de tercers (Dincat, Pimec, La Confederació, Taula del Tercer
Sector...).
o Impuls de la formació de formadors en eines digitals (Dincat).
o Difusió i foment de la participació al III Congrés Inclusió.cat



Organitzem activitats de formació continuada, sobretot en el l’àmbit de la Salut
mental i el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Relació de formacions destacades:

FORMACIONS PROPIES
Cicle formatiu TEA 2020
Octubre 2020

Sessió formativa entorn al teletreball
11 gener 2021
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Formació TEA. Metodologia TEACCH
Juliol 2021

Jornada repensant el model residencial i de
vivendes inclusives
16 Juliol 2021

Formacions.
Mentalitat Fora de la Caixa.
Institut Arbinger. Taller bàsic 4 sessions
Octubre 2021

Metodologies Agile
2021
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SUPORT I COL·LABORACIÓ EN FORMACIONS D’ALTRES

Jornada La meva vida
Viver de Bell-lloc.
Fundació Tallers
Sant Tomàs
20 abril 2020

Congrés Inlcusió.cat 2021
Difusió, assistència i participació
Juliol 2021

Participació en les diferents sessions de
LabDincat.
2021
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DIFUSIÓ DE FORMACIONS, JORNADES I ACTES DE TERCERS
Ens hem fet reso de totes aquelles formacions, jornades i actes, organitzats per tercers, alineats amb
els nostres objectius i d’interès per als professionals de les entitats sòcies. Fem difusió i un retorn
amb resums i gravacions de les mateixes.
Destaquem en el marc de Dincat els webinars i els altaveus, molt orientats entorn a la crisi sanitària,
i cap al nou model d’inserció laboral, entre d’altres.

Formacions en TEA i Salut Mental

Formació en eines digitals per a formadors
Formacions Dincat
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Altres

Sostenibilitat econòmica
Hem continuat treballant per defensar els interessos dels nostres CET’s socials,
serveis d’integració laboral i serveis assistencials (manca de places, llargues llistes
d’espera, infrafinançament...).
Hem identificat, i contínuament estem fent recerca de noves fonts de finançament
que en permetin impulsar iniciatives.
Mantenim informats als nostres socis de les convocatòries públiques i privades que
poden ser d’interès, per finançar i donar suport als projectes que desenvolupen.
El 2021 hem fet una revisió i canvi del sistema de càlcul de qüotes dels socis,
orientada al nombre de treballadors i per grups d’entitats.
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Atenció centrada en la persona
Col·laborem amb les entitats en la recerca de solucions a problemàtiques i dèficits que es
puguin detectar en l’àmbit d’atenció de les persones amb discapacitat i altres col·lectius
vulnerables i amb risc d’exclusió social.
Durant el 2020 i 2021 hem desenvolupat les següents iniciatives:
-

-

Treballem i fem incidència per la posada en marxa d’un model de formació dual
adaptada a persones amb discapacitat intel·lectual:
o Incidència tècnica i política. Intermitent a causa de la pandèmia.
o Seguiment evolució en d’altres CCAA.
o Assessorament a les entitats.
Formem als professionals de les entitats.
Projecte COSPE 2019-2020: Respostes davant de nous perfils (I)
Projecte COSPE 2021-2022: Respostes davant de nous perfils (II)
Projecte per mesurar la satisfacció de les famílies.
Projecte entorn al nou model residencial (2021, fase inicial)
Projecte sobre de creació d’ocupació a partir de la Gestió de Residus.
o Reunions de treball per compartir que fa cada CET en temes medi ambientals.
Participen: Fundalis, Sant Tomàs, Aspros, Viver de Bell-lloc i Fundació Tallers.

PROJECTE COSPE “RESPOSTES DAVANT DE NOUS PERFILS (I-II)”
Aquest projecte, compta amb el suport del Departament de Drets Socials, i es fonamenta
amb tres aspectes que identifiquem a les entitats i que les orienten a fer una especial atenció
per cercar respostes davant de nous perfils:
1.
2.

3.

L’envelliment i deteriorament de les persones, així com la manca de flexibilitat
de la cartera de serveis socials.
La incorporació creixent de casos amb doble patologia (discapacitat
intel·lectual i trastorn mental), casos amb trastorns mentals severs i joves amb
importants trastorns de conducta.
La prevalença de diagnòstics amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista).

L’objectiu general del projecte és donar suport als professionals de les entitats sòcies de
Sinergrup en l’adquisició de coneixement en l’atenció a les persones en el marc de
l’envelliment, el trastorn mental i trastorns de l’espectre autista (TEA). Agrupant les activitats
en grans blocs, segons 4 objectius específics:
1.
2.
3.
4.

Difondre el coneixement adquirit, i de més actualitat del sector per generar
canvis de l’atenció a les persones.
Reconèixer i posar en valor la tasca realitzada per als professionals i les
entitats.
Organitzar activitats de formació continuada.
Oferir serveis d’informació i assessorament als professionals.
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Congrés Inclusió. cat
Presentació vídeo i pòster.
Comunicació. 2021
“Experiències innovadores
d’acció comunitària amb la
participació de persones
amb discapacitat
intel·lectual”.

PROJECTES: MODEL DE FORMACIÓ DUAL I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES
Amb la nostra participació a Dincat, i concretament des de la vocalia de formació, hem

col·laborat i impulsat dues proves pilot per l’acreditació de competències de
treballadors amb discapacitat, i seguim treballant per desenvolupar un model de
Formació Dual adaptada per a persones amb discapacitat intel·lectual, i que s’ha vist
interromput per la situació de pandèmia.

Acte d’entrega de diplomes, 1a. Edició., per
l’acreditació de competències de treballadors
de Centre Especial de Treball (Tac-Osona i
Viver de Bell-lloc). Lloc: Pimec
16 gener de 2020
El 3 de desembre de 2021 es va fer entrega als
participants de la 2a. Edició (Format híbrid).
Lloc: Femarec

Reunions
treball
nou procés
d’acreditació de competències
10 Febrer 2021

obert
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Relacions externes i comunicació
Creiem important mantenir un diàleg obert amb els principals representants polítics, així com
a entitats del Tercer Sector, per tal d’avançar en els drets i l’autonomia de les persones amb
discapacitat i especials dificultats, cercant sinèrgies amb el territori i generant noves
oportunitats.
Hem organitzat visites i reunions de treball amb representants de partits polítics i altres grups
d’interès per explicar els nostres projectes i que és els que ens preocupa.

Incidència política.
Participació conjunta amb Dincat.
Participació reunions amb grups parlamentaris
en període de campanya electoral.
Gener 2021

Cerquem la col·laboració, complicitat i suport de les entitats del sector per tal de que ens
ajudin a tirar endavant els objectius que ens permetin a tots avançar. L’any 2021 s’incorpora
com a nou sòci de sinergrup, la Fundació Aspros (Lleida). D’altra banda Fundació Tallers
inicia un interessant procés de confluència amb el Grup Sant Pere Claver.
Donem suport i participem activament a les juntes directives l’Associació Empresarial
d’Economia Social Dincat i a la Federació de Dincat, i hem estat protagonistes per que
Dincat esdevingui una sola veu, i així poder seguir fent incidència entorn als principals reptes
del sector. Això ens permet estar presents a d’altres foros com AEDIS, PIMEC (Junta i
Comisió executiva de Formació i Ocupació) , La Confederació i la Taula del Tercer Sector. I
hem participat i donat suport en l’organització del III Congrés de l’AEES Dincat previst per
setembre del 2022.
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Comunicació
Ens fem reso de les notícies més destacades de les nostres entitats, per al coneixement mutu
i la seva difusió en el sector i la societat en general.
-

Gestió continguts 2.0: Twiter i Linkedin

-

Gestió i actualització de continguts al web.

-

Publicitat i difusió de serveis i productes de les entitats.

-

Promoció d’articles especialitzats per destacar l’expertesa dels equips de professionals
de les entitats, articles d’interès i d’opinió per difondre conceptes entorn al model
d’atenció a les social i laboral que defensem.

-

Difusió de projectes, actes, esdeveniments, premis i reconeixements, notícies
relacionades amb ofertes de feina, formacions, normativa, novetats en els protocols
sanitàris... i altres destacades de les entitats.

-

Comunicació: Pòster i vídeo al III Congrés d’inclusió.cat

-

Recuperem els butlletins informatius (Mail Chimp).

-

Redacció i difusió de la memòria bianual.

-

Reactivem el grup de treball de comunicació, amb els referents d’aquesta matèria a
les entitats.

-

Participació en diverses campanyes de sensibilització.

Campanya de reconeixement a la tasca dels
nostres professionals. Articles i reportatges.
2020-2021

Campanya #No Som Invisibles
Amb motiu del dia internacional de les
persones amb discapacitat
Dincat
3 desembre 2020
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Participació i suport en diverses campanyes:
Campanya de la renda.
XSolidària.Org
2020-2021

Campanya #Som essencials
Com a reconeixement a la tasca essencial de
les entitats socials.
Taula d’entitats del Tercer Sector de Catalunya
i La Confederació
2021

#Salut mental per a tothom
Amb motiu del dia internacional de la Salut
mental
Salutmental.org i Viver de Bell-lloc
10 d’octubre. 2020-2021

Campanya #Stop llistes d’espera
Dret a l’habitatge
Amb motiu del dia internacional de les
persones amb discapacitat
Dincat
3 desembre 2021
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Reconeixements destacats

Recollim el premi #FPCAT, en representació
d’AEES Dincat, com a reconeixement al
projecte d’acreditació de competències, en la
categoria de bona pràctica a les empreses i
altres entitats, desenvolupat conjuntament
amb Ammfeina i Aprenem, i amb el suport de
PIMEC.
Juliol 2020

Fundació Onada
Premi PortAventura, com a millor proveïdor
de la temporada 2019, dins de la tipologia,
proactivitat i esforç indubtable com a
“Iniciativa de Responsabilitat Corporativa”.
2020

Fundació Viver de Bell-lloc
Premi Les Coses que Importen per la tasca
d'atenció realitzada durant el confinament
domiciliari causat per la pandèmia de Covid-19
2020

Fundació Sant Tomàs
Primer Premi del Balcó de les Arts que
organitza la Fundació Setba
2020
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Viver de Bell-lloc
Premi EINES al millor projecte de
transformació i innovació social d'àmbit
vallesà.
2021

Viver de Bell-lloc
Premi Llegat Valldejuli a l'entitat del Tercer
Sector més destacada en l'atenció a
col·lectius vulnerables.
2021

Fundació Tallers
2on lloc als Premis Asepeyo d’àmbit nacional
en la categoria: Millor pràctica de gestió de la
prevenció. “Nuevo estilo organizacional de
gestión de riesgo psicosocial en el Centro
Especial de Empleo”.
2021

La Fageda

2020
Premi Universitat-Empresa del Consell Social
de la UAB per Cristóbal Colón, per la seva
trajectòria empresarial com a fundador i
president de La Fageda.
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La Fageda

2021
Premi Ignasi Pujol del diari ARA al foment de
l’emprenedoria. Aquest guardó reconeix a les
entitats que contribueixen al foment,
presència i visibilitat de l’esperit emprenedor,
el varen obtenir per l’elecció dels subscriptors
del rotatiu i la concessió del premi va tenir lloc
en un acte al Palau de la Música.

Altres. La Fageda
Premio emprendedores. La revista Emprendedores va premiar al seu president, Cristòbal Colón, per
la seva trajectòria, contribució al sistema emprenedor, i profunda vocació social, al capdavant de la
Fageda durant gairebé 40 anys.
La Fageda ha estat reconeguda per la Secretaria General Iberoamericana i la Universitat Politècnica
de Madrid per la seva contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de
l’ONU.
Premi a la millor PYME 2020 de Catalunya, segons els clients de CARREFOUR.
Segona empresa del sector alimentari amb més compromís / responsabilitat social durant la
pandèmia, segons el rànquing MERCO de reputació corporativa.
Premi Nacional Alares a l’Excel·lència en la Inclusió Social, de la Fundación Alares (Madrid)
Premi a la Trajectòria professional (Cristóbal Colón, president de La Fageda) de la Revista
Emprendedores, Madrid.
Escalant posicions al rànquing MERCO. Un any més varen estar presents en aquest ràquing
d’Empreses i Líderes a Espanya 2021, que reconeix les entitats i líders amb més reputació.
Al top de les marques de gran consum de tot l’estat considerades de més qualitat pels consumidors.
Elaborat per Focus i en col·laboració amb l’associació Promarca, La Fageda va aparèixer al top de les
marques de gran consum de més qualitat segons els resultats de ”Estudi de percepció de qualitat i
confiança de les marques de fabricant per part del consumidor”.
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A la memòria de
Jaume Herrera i Pifarré
President de la Fundació Aspros de Lleida a la
que s’ha dedicat en cos i ànima i de forma
voluntària al llarg dels últims 30 anys. Herrera
sempre va compaginar els seus dos mons, el
financer i el de la Fundació Aspros.
Treballador incansable, es vinculà a Aspros amb
la voluntat de millorar les condicions de vida de
les persones amb discapacitat intel·lectual,
afavorir la seva independència així com el
benestar de les famílies amb fills afectats.
Amb voluntat normalitzadora i inclusiva, coneixia
de prop aquesta realitat atès que és pare d’un fill
amb síndrome de Down i creia fermament en les
capacitats del col·lectiu, que en aquell moment
no es disposava d’institucions ni recursos ni
ocupacionals ni residencials.

I un record especial a totes les persones que ens han deixat víctimes de la
COVID-19.
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trobareu més informació de nosaltres a
www.sinergrup.net
Twiter: @sinergrup
Linkedin: sinergrup_
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