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Benvolguts/des,
Mentre em disposo a escriure quatre ratlles per presentar-
vos la memòria de la Fundació Astres d’enguany, compto els 
anys que han passat des de la seva constitució. 
Se m’acaben els dits de les mans i n’afegeixo dos més: Do-
tze anys! Dotze anys  que han passat ràpidament, veient-la 
crèixer i evolucionar, com han crescut i evolucionat les per-
sones que la fan possible, professionals i usuaris.

La realitat d’any rere any ha estat complexa i em dol tor-
nar a escriure sobre la dificultat i mancança creixents que 
pateix el nostre teixit social. Però hi ha una altra cosa que 
també creix i són precisament les ganes de tirar endavant 
un  projecte de vida esperonador per a les persones amb 
discapacitat. 

És des del repòs reflexiu d’algú que intenta fer un capmàs 
de la feina feta que puc dir que precisament en aquests 
moments tan difícils, hem trobat i trobem maneres i dre-
ceres per innovar-nos constantment i saber veure, malgrat 
aquests obstacles, l’oportunitat per a millorar mitjançant 
eines segures, exitoses i optimistes per naturalesa. 

D’aquesta manera, vivint-ho  amb l’esperit  tenaç i la plena 
confiança en la professionalitat dels nostres treballadors 
que  durant aquests últims mesos  hem avançat sense de-
fallir per la nostra ruta, en moments en què tot trontolla i que 
veiem fondre’s, fins i tot, les coses que creiem fonamentals.

Finalment, amb el ferm convenciment que almenys aquest 
ànim perdurarà en els anys vinents, puc presentar-vos 
l’activitat de la Fundació Astres que veureu a continuació 
com el reflex de la feina ben feta d’una entitat capdavantera 
en projectes de vida i treball de moltes persones amb dis-
capacitat intel·lectual i amb risc d’exclusió social. És per a la 
millora de la qualitat de vida d’aquestes persones que fem 
nostres els estandards de la constància i l’amor per a una 
pàtria cada dia més incloent i justa per tothom.

Moltes gràcies.
M. Àngels Oliveras

Presidenta de la Fudació Astres
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MISSIÓ
Garantir un futur digne i una òptima qualitat de vida a les persones amb discapacitat intel·lectual 
de les comarques gironines des d’un abordatge integral, individual i integrador. 
Assumim els principis de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb Dis-
capacitat, aprovada el 13 de desembre de 2006 per la Organització de les Nacions Unides.

Els principis segons l’article 3 són:

1. El respecte de la dignitat inherent, l’autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les 
pròpies decisions i la independència de les persones

2. La no discriminació
3. La participació i inclusió plena i efectiva a la societat
4. El respecte per la diferència i l’acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la 

diversitat i la condició humana
5. La igualtat d’oportunitats
6. La igualtat entre homes i dones
7. El respecte a l’evolució de les facultats dels nens i les nenes amb discapacitat i el seu dret a 

preservar la seva identitat

VISIÓ
Fundació ASTRES vol ser una entitat:

• Participativa en el seu entorn i englobada en el projecte corporatiu de Plataforma Educativa;
• Reconeguda en la qualitat de l’atenció a les persones amb diversitat funcional;
• Amb responsabilitat, generadora de coneixement i eficient;
• Respectuosa i compromesa amb el medi ambient, amb les persones usuàries, les seves famílies  

i els professionals;
• Oberta, transparent, dinàmica, creativa, innovadora, integrada en el seu entorn;
• Estructurada, seriosa, solvent i que genera confiança
• Creu en la complementarietat, les xarxes i l’ètica professional

La Fundació Privada ASTRES és una entitat sense 
ànim de lucre que va néixer el 21 de desembre de 
2001 amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida 
de les persones amb discapactitat intel·lectual de 
les comarques gironines fent possible la seva total 
inclusió a la societat i l’assoliment del màxim grau 
d’autonomia i autogestió des d’un abordatge inte-
gral, individualitzat i integrador.
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L’Entitat

VALORS
Els valors constitueixen l’eix de referència per a tota l’organització i la clau del nostre model de gestió.  
Tota la nostra acció i raó de ser es sostenen sobre els següents valors:

Innovació/creativitat.  
Per poder oferir cada vegada uns serveis més ajustats a les necessitats de les persones que 
atenem i per aconseguir generar coneixement, la innovació és un eix estratègic de la nostra ac-
tivitat.

Qualitat.  
La Fundació ASTRES es regeix pel codi ètic elaborat amb el grup d’entitats Plataforma Educativa 
i anualment estem auditats en el sistema de gestió de la qualitat basat en la norma UNE-EN-ISO 
9001:2008.

Control financer i sostenibilitat. 
La professionalització no només suposa una millora en la qualitat tècnica sinó també en ser 
rigorosos en la sostenibilitat econòmica per poder oferir les millores necessàries tant a nivell de 
recursos humans com d’infraestructura.

Compromís i implicació Social. 
El treball en xarxa i la participació social és un tret propi de la nostra entitat. Participem de la 
federació d’entitats DINCAT com a entitats de segon nivell però també establim vincles amb els 
agents del nostre territori.

Confiança.  
La confiança que dipositen els prop de 200 usuaris/es de la Fundació suposa un estímul i una 
obligació per continuar treballant amb l’objectiu d’atendre cada dia millor les seves necessitats.
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OBJECTIUS DE L’ENTITAT
• Generar recursos innovadors
• Ampliar els serveis actuals i millorar-los
• Participar en les millores de les condicions laborals pels professionals del sector
• Establir línies de conciliació laboral
• Visibilitzar les persones amb discapacitat inte·lectual en la societat
• Incloure en la metodologia de treball nous models d’intervenció
• Donar a conèixer la metodologia de treball de la Fundació Astres
• Expansió territorial del projecte d’atenció a la diversitat funcional
• Implementar mesures de responsabilitat social corporativa i sostenibilitat mediambiental
• Aplicar el codi ètic del grup d’entitats Plataforma Educativa
• Aplicar i donar cobertura al Pla de Participació

PATRONAT i ÒRGANS DIRECTIUS
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IMPLANTACIÓ TERRITORIAL
La Fundació ASTRES continuant amb la seva implantació a la comarca de la Selva, va inaugurar la 
Llar Residència de Santa Coloma de Farners, un servei que acull a 12 persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Aquest 2012 s’ha continuat treballant per tal que, properament, la Fundació Astres conjuntament 
amb l’Associació Acció Social Integral (ACSOI) gestionin diversos serveis dirigits a persones amb 
diversitat funcional a les Terres de l’Ebre: serveis com un CET, un CO i una Llar Residència.

PARTICIPACIÓ EN XARXES
La participació en xarxes ens facilita el treball conjunt, la transferència de coneixement i enriqui-
ment a partir d’experiències compartides, etc. Així doncs, la Fundació ASTRES està associada a 
DINCAT  i Voraviu.

La nostra Fundació pretén crear sinergies i col·laboracions amb d’altres entitats del sector, ente-
nent que junts es poden aconseguir i assolir més objectius. 

Durant l’any 2012 s’han mantingut converses amb diverses entitats que també gestionen serveis 
de suport a l’autonomia, per tal de reflexionar juntes sobre la viabilitat del servei, ja que la Gener-
alitat aquest any no ha obert la convocatòria.

Així mateix es preveu iniciar converses amb entitats que gestionen serveis residencials per a per-
sones amb DID i transtorns de conducta.

Paral·lelament la Fundació Astres ha estat oberta a iniciatives d’èxit de caire internacional i, en 
aquest sentit, es va mantenir un intercanvi amb l’Associació Handas que atén persones pluridis-
capacitades a França.

C o m a r q u e s  
de Girona

Terres de 
l’Ebre
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L’Entitat

QUALITAT
Les entitats del grup Plataforma Educativa estan implantant, des de 2005, un Sistema de Gestió 
Integral que té en compte la diversitat i complexitat de les activitats i serveis realitzats que facilita 
eines de planificació, de gestió i de mesura que assegurin el correcte desenvolupament de totes les 
tasques. Dins el  sistema de gestió es fixen objectius generals, de responsabilitats socials, laborals i 
de medi ambient  a curt i llarg termini, dels quals es fa un seguiment trimestral, semestral o anual. 

El sistema de gestió inclou aspectes de Qualitat certificat segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 
amb el núm. de registre 0.04.04399/01, que cobreix totes les àrees, activitats i serveis, això ens 
permet intentar assolir de manera satisfactòria els compromisos assumits davant els usuaris, les 
famílies, els clients, les administracions públiques, la societat i totes les parts interessades, pen-
sant en la millora contínua del sistema. A més, el sistema de gestió inclou aspectes de Respon-
sabilitat Social com la satisfacció dels treballadors/es, la protecció de les dades dels usuaris, un 
pla d’igualtat i la definició d’un pla de comunicació interna i externa. També s’està implantant 
de manera integrada al sistema la norma de Gestió Ambiental UNE-EN-ISO 14001:2004 i hi ha 
l’objectiu d’implantar progressivament els aspectes de Salut i Seguretat Laboral segons la norma 
OSHAS 18001:2007.

COMUNICACIÓ
La Fundació ASTRES ha establert diversos mecanismes per tal d’afavorir la comunicació interna i 
externa així com per difondre i sensibilitzar sobre les accions que es duen a terme i les necessitats 
i potencialitats de les persones que atenem.

Per tal de fomentar la participació i comunicació intraservei s’ha dotat a tots els serveis de bústies 
de suggeriments i es duen a terme assemblees de persones usuàries. Així mateix, es preveu que 
durant l’any 2012 s’organitzaran els consells assessors dels serveis marcats per llei. Tots els tre-
balladors/es de la fundació compten amb un correu electrònic corporatiu on se’ls informa de temes 
relacionats amb la fundació i amb el grup d’entitats Plataforma Educativa.
Alguns serveis han establert mecanismes de comunicació externa i sensibilització: el CO de Girona 
elabora un butlletí trimestral, el CO Sta. Coloma de Farners participa a la revista Ressó de Sta. Coloma 
de Farners, La Residència Can Font dinamitza el bloc ‘El Cigne Rostit’ - http://elcignerostit.fundacioas-
tres.org/

ÈTICA
Fundació ASTRES, com a entitat membre del grup d’entitats de Plataforma Educativa disposa d’un 
Codi Ètic, el qual, està dinamitzat per la Comissió per a la promoció de l’ètica, en què hi participa 
un tècnic de l’entitat.
Aquesta Comissió està formada per una coordinació i per representants de cada sector del grup 
d’entitats Plataforma Educativa. Aquests representants han estat proposats i seleccionats pels 
mateixos professionals de cada sector, en votació anònima, i accepten el compromís de manera 
voluntària.
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Serveis i Projectes

Els projectes que gestiona la Fundació ASTRES són:

Centre Ocupacional de Girona (CO Girona)
És un servei ubicat a la ciutat de Girona on s’atenen 
24 usuaris/es de STO i 16 de SOI.
Es realitzen activitats d’ajustament personal i social i 
de teràpia ocupacional amb persones amb un 65% o 
més de discapactitat intel·lectual.

Centre Ocupacional de la Selva (CO La Selva)
Servei ubicat a la ciutat de Santa Coloma de Farners 
on durant l’any 2012 s’ha atès a 10 usuaris/es d’STO, 
3 d’STO_a_ i 8 usuaris/es SOI. Es realitzen activitats 
d’ajustament personal i social i de teràpia ocupacio-
nal amb persones amb un 65% o més de discapactitat 
intel·lectual.
Al 2012 es va obrir la Llar Residència amb 12 places, 
donant continuïtat al projecte de Servei Integral pro-
jectat.

Centre Especial de Treball (CET)
Servei ubicat a la ciutat de Girona, tot i que, disposa 
de brigades a diversos punts de les comarques giro-
nines. Aquest any 2012 el CET ha continuat  amb èxit 
noves línies productives, com els treballs en espais 
naturals, centrats en la recuperació i manteniment 
d’espais naturals, i hem seguit desenvolupant les acti-
vitats de manteniment de mobiliari urbà i manipulats.
Actualment s’estan atenent a 56 treballadors/es amb 
discapacitat intel·lectual.

Residència Can Font
Servei per a persones amb trastorns de conducta 
ubicat al poble de Llorà (Gironès) on s’hi atenen a 26 
persones amb discapacitat intel·lectual i que pel seu 
trastorn de conducta requereixen d’un suport extens. 
Es realitzen, juntament amb les activitats residencials 
i de vida quotidiana, activitats diürnes d’ajustament 
personal i social i ocupació terapèutica.  



Serveis
Llar Residència Sant Ponç
Servei ubicat al barri de Sant Ponç de la ciutat de Girona, 
s’atenen a 14 persones amb discapacitat intel·lectual i 
amb necessitat de suport limitat o intermitent.

Llar Residència de Santa Coloma de Farners
Servei ubicat a la ciutat de Santa Coloma de Farners 
que juntament amb el CO conforma el servei integral 
d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. 
La llar residència atén a 12 persones amb necessitat de 
suport limitat i extens, tot i que, actualment s’estan ate-
nent algunes persones amb nivell de suport intermitent.

Servei de Suport a l’Autonomia
Servei ubicat a la ciutat de Girona que atén persones de 
tota la província. 

Durant l’any 2012 s’han atès 60 persones amb discapac-
itat intel·lectual, intel·ligència límit i/o malaltia mental. 
L’equip educatiu es trasllada al domicili de la persona 
per tal d’acompanyar-lo en el seu procés d’autonomia. 

Pisos Pont
Servei de 4 pisos pont a la ciutat de Girona, on s’atenen 
a persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessi-
tat de suport intermitent. L’educador/a realitza un acom-
panyament i seguiment del procés d’adquisició d’un niv-
ell d’autonomia més alt a les 4 persones que conviuen 
en el pis. 

Lleure
Servei ubicat a Girona, i que utilitza les instal·lacions que 
la ciutat proporciona a la ciutadania per dur a terme ac-
tivitats d’oci i lleure per a persones amb diversitat fun-
cional. 
Durant l’any 2012 s’han dut a terme activitats d’esport, 
teatre i espai de festa. A l’agost es va organitzar una es-
tada d’una setmana a Bellver de Cerdanya i un casal du-
rant tot el mes.

Serveis i Projectes
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Persones Ateses

DISTRIBUCIÓ PER SERVEIS
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PER SEXE

PER EDAT

PER PROCEDÈNCIA
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Equip Humà

PER EDAT
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Conciliació Laboral
La Fundació ASTRES aplica mesures de conciliació laboral i personal com:

• Els treballadors/es de les oficines disposen d’un horari flexible d’entrada i de sortida
• Hi ha la possibilitat de reduir la jornada per maternitat
• Hi ha un calendari de vacances flexible
• Es substitueixen els professionals durant els períodes de baixa per tal que la resta de per-

sonal no assumeixi les tasques
• Es prioritza programar les reunions al matí
• Hi ha la possibilitat de demanar excedència

S’ha començat a confeccionar el Pla d’Igualtat de la Fundació i hem dissenyat i difós el protocol 
de prevenció i denúncia de l’assetjament sexual o per raó de sexe. 

Formació de l’equip
El Grup d’Entitats Plataforma Educativa, compta amb un servei professionalitzat de Formació Per-
manent que anomenem FORGEN.

El Servei FORGEN potencia els itineraris professionals de tot l’equip humà del grup d’entitats. 
Ofereix formació continuada i de qualitat a tots els serveis, i ho fa tenint en compte tant les neces-
sitats de l’organització com les peticions dels tècnics i professionals que hi treballen.

Aquesta formació es pot fer gràcies a la Fundació Tripartita del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, que subvenciona un tant per cent de l’esmentada formació.

Durant aquest 2012 s’han programat 21 cursos de formació dividits en 3 blocs temàtics:

• Formació en Competències
• Formació en Eficiència
• Formacio en Gestió Personal

També s’ha realitzat formació en Plans d’Ocupació pels treballadors de les diverses entitats.

Més informació a: http://formacioforgen.gentis.org

Pràctiques
Aquest any 2012, la Fundació ASTRES ha tingut 6 persones de pràctiques en els seus serveis. 

Concretament:
•	 Residència Can Font de Llorà - 2 persones del Màster Integratiu ArtTeràpia (UdG)
•	 CO Astres Sta. Coloma - 1 CFGS Atenció Sòcio-Sanitària de l’IES Vallvera de Salt
•	 CO Astres Girona - 1 CFGS Atenció Sòcio-Sanitària de l’IES Vallvera de Salt
•	 CO Astres Girona - 2 practicants d’educació social (UdG)
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Dades Econòmiques

ORIGEN DELS FONS REBUTS

A QUINS PROJECTES DESTINEM ELS NOSTRES RECURSOS
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La Fundació ASTRES vol donar les gràcies a tots aquells que fan possible el que es presenta en 
aquesta memòria anual:
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Agraïments

...i gràcies a tots vosaltres!



Astres
Serveis assistencials, residencials i

laborals per a persones amb
diversitat funcional

fundacioastres@fundacioastres.org 
www.fundacioastres.org

C/Garrotxa, 7
17006 Girona
Tel. 972 40 54 54
Fax 972 40 54 56


