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Departament d’Ensenyament com a Centre formador en pràctiques a:

Institut Ebre de Tortosa

Institut Gaudí de Reus

Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre

Institut Pere Martell de Tarragona

Institut Priorat de Falset

Consell supramunicipal

Ajuntament d’AscóAjuntament de Flix
Consell Comarcal

de la Terra Alta

COL·LABORADORS INSTITUCIONALS
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COL·LABOREM AMB



 MEMÒRIA ANUAL JERONI DE MORAGAS 2017 - 3

Volem ser una Entitat referent   
per a les persones i per al territori

JERONI DE MORAGAS 

Compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual, és una 
organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent per la socie-
tat. Fou constituïda al gener de 1979. És una entitat sense afany de lucre 
i està declarada d’Utilitat Pública pel Ministerio del Interior, des de l’any 
1998. El nostre domicili social és a l’Av. Diputació, s/n de la població de 
Móra d’Ebre, a la comarca de la Ribera d’Ebre. 

38 
ANYS 

MISSIÓ 

MILLORAR LA VIDA DE LES 
PERSONES AMB DID I LA 
DE LES SEVES FAMÍLIES. 
PROPORCIONANT I GES-
TIONANT ELS SUPORTS 
NECESSARIS DINS UN 

MARC QUE PROMOGUI 
L’EXERCICI DELS SEUS 

DRETS. 

VISIÓ 

SER UNA ENTITAT REFE-
RENT EN LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS A LES PERSONES 

AMB DID EN EL TERRITORI. 

VALORS 

RESPECTE, COMPROMÍS I 
SENSIBILITAT AMB LES 

PERSONES I LA COMUNI-
TAT. QUALITAT I PROFES-

SIONALITAT EN L’ATENCIÓ. 
ÈTICA, TRANSPARÈNCIA, 

RESPONSABILITAT I SOSTE-
NIBILITAT EN LA GESTIÓ. 

MISSIÓ, 

VISIÓ 

I VALORS 

JUNTA DIRECTIVA 

José Forment Taberna President 
Miquel Pedro Tarragó Manero        Vice-President 
Montserrat Serra Joan       Secretària 
Josep Ma. Garcia Fernández   Tresorer 
Josefa Andreu Alabart        Vocal 
Francisco José Calvente Andreu        Vocal 
Joan Campos Sastre        Vocal 
Raimunda Gris Rabasseda         Vocal 
Marta Jardí Boquera        Vocal 
Mª Àngeles Jornet Jornet         Vocal 
Maria Cèlia Mas Turón        Vocal 
Mª Teresa Moreno Fernández        Vocal 
José Naranjo Gómez        Vocal 
Carolina Rofes Cases        Vocal 
Ana Mª Valls Sastre        Vocal 
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   Una Organització centrada en 

                        les persones 

Direcció
  

Administració Àrea 
econòmica 

Recursos Comunicació Voluntariat Programa  

de pràctiques 
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ENTITAT VINCULADA A L’ASSOCIACIÓ 

 

Es va constituir a l’any 1998 amb l’objectiu de gestionar les llars-

residències presents i futures per les persones amb DID. L’any 2012 ens 

traslladem a una nova llar-residencia, on actualment hi conviuen 24 perso-

nes, distribuïdes en dues unitats de convivència de 12 places ubicades en 

dues plantes diferents de l’edifici situat a la població de Móra d’Ebre. 

FUNDACIÓ PRIVADA AJEM 
19 
ANYS 

 

José Naranjo Gómez                                President 

Montserrat Noël Juncosa       Secretària no patrona 

Lina Albiac Viñolas                         Vocal 

Joan Campos Sastre                         Vocal 

Enric Ramón Cavallé Brull                        Vocal 

José Forment Taberna             Vocal 

Maria Montserrat Lerma Diaz            Vocal 

Miquel Pérez Sánchez             Vocal 

Josep Antoni Rius Aguilar            Vocal 

Lambert Suñé Rius             Vocal 

PATRONAT 
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 Treballem per àrees, 
      Preguntem a la persona què vol i 
I     després planifiquem 
 

 ÀREA D’EDUCACIÓ 

Centre d’Educació Especial 

Atén a alumnes amb necessitats educatives especials dels 
3 als 21 anys. Els alumnes del centre d’educació especial 
reben una formació integral tant en l’aspecte individual com 
en l’educatiu i social, per tal de poder ser membres actius 
de la nostra societat. 

Centre Ocupacional 

Atén a persones majors de 18 anys amb 
discapacitat intel·lectual, mitjançant un pro-
grama de suports individual que es desenvo-
lupa en diferents activitats dins de les àrees 
d’ajustament personal i social i d’ocupació 

terapèutica. 

Ocupació Terapèutica 

En el marc de l’Ocupació Terapèutica es 
realitzen activitats des de les que s’obtenen 

productes susceptibles de venda i el seu fruit 
reverteix en gratificar a les persones usuàri-
es per a que puguin gaudir del resultat del 

seu esforç. 

Grup d’Envelliment Actiu 

Atén a persones majors de 45 anys amb un 
empobriment de les funcions bàsiques i el 

nivell cognitiu. 

ÀREA TERAPÈUTICA 

OCUPACIÓ TERAPÈUTICA 

Manipulats per empreses: Embossat i empaquetat 
de blondes de restauració. Etiquetatge, encaixat,.. 

Serigrafia: Estampació de tot tipus de material tèxtil 
(tintes planes i trànsfert). 

Tampografia: Estampació de reclams publicitaris, com 
calendaris, bolígrafs, encenedors.. 

Jardineria: Manteniment del jardí del complex de l’As-
sociació. 

Creació de productes artesanals: Elaboració de 
detalls per celebracions familiars, trobades culturals. Ela-
boració de sabó artesanal. 
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ÀREA D’HABITATGE 

Llar-residència 

Atén a persones adultes proporcionant una llar de qualitat, amb el 
suport tècnic i professional adequat a les necessitats de suport 
limitat, extens i generalitzat. 

 

ÀREA DE TREBALL 

Servei d’Ajustament 
Personal i Social 

Amb el suport de les Unitats a l’activitat 

professional s’atén a les persones treba-

lladores amb discapacitat intel·lectual, 

intervenint des d’una vessant personal, 

social i laboral. 

 

CENTRE ESPECIAL DE 
TREBALL 

Proporciona l’oportunitat d’un treball re-

munerat a les persones amb discapacitat 

intel·lectual que estan en risc d’exclusió 

social i no poden accedir al mercat de 

treball ordinari. Des de 1995 som una 

empresa referent a la zona, oferint uns 

treballs de qualitat i competitivitat.  Es-

tem reconeguts dins el sector, ja que el 

nostre potencial recau en el valor social 

afegit. 

Aquest any 2017, hem creat un lloc de 

treball de caràcter indefinit, del que s’ha 

beneficiat una persona amb discapacitat 

intel·lectual en risc d’exclusió social. 

LES NOSTRES ACTIVITATS PRODUCTIVES SÓN: 

 Arts Gràfiques: 

Impressió offset i digital: Llibres, programes, cartells, revistes, catàlegs, 
tríptics, díptics, sobres, factures, agendes escolars… 

Impressió digital de gran format.  

 Manipulats: 

Manipulat de paper, ensobrat, embossament, encapsat, etiquetatge... 
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RECURSOS HUMANS POBLACIÓ ATESA 

Som una família

CENTRE OCUPACIONAL LLAR-RESIDÈNCIA 

26

53

8

24

Per serveis

Centre d'Educació Especial Centre Ocupacional

Centre Especial de Treball Llar-residència

Per comarques

Per serveis

NIVELL DE SATISFACCIÓ FAMILIAR NIVELL DE SATISFACCIÓ FAMILIAR
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ACTIVA MUTUA, ha reconegut a l’Associació la bona praxi preventiva al llarg 

dels últims 5 anys (2012-2016), amb ZERO accidents laborals i malalties professio-
nals. 

 Reconeixement Empresa 
                            Sinistralitat Zero 
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 Som el que fem 
 Projectes i activitats realitzades 

Hem visitat l’Espai de la Re-
serva Natural de Sebes a 
Flix. Hem pogut observar les 
cigonyes, com es realitza 
l’anellament als ocells i hem 
donat menjar als cavalls. 

L’Ajuntament de Benissanet 
ens convida a ballar Country 
Line Dance dins els actes de 
la Primavera Cultural. 

Classe magistral de Ioga a la 
llar-residencia. 

L’Ajuntament de Corbera 
d’Ebre convida als residents 
de la Llar residencia a la Fes-
tivitat de Sant Marc. 

El Grup d’Envelliment Actiu del 
Centre Ocupacional realitza 
l’activitat d’equinoterapia. 

Al novembre vam collir les 
olives al terme de Benis-
sanet. 

Stand a la X Mostra d’Arts i 
Oficis d’Ascó. Vam vendre el 
Vi solidari Sense Limits. 

Assistim a les 31es Jornades 
de Dincat. La transformació. 
L’objectiu. 
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Èxit de venda de la samarre-
ta solidària a la Fira del Lli-
bre Ebrenc. 

L’Hort comença a donar els 
seus fruits, collim maduixes i 
carabasses !! 

L’Ajuntament d’Ascó ens 
convida a gaudir d’un passeig 
pel riu Ebre amb lo llaüt “Lo 
Roget” 

Fomentem i practiquem 
el tennis, manteniment 
físic, l’handbol i la pe-
tanca. Aquest any hem 
estrenat les pistes de la 

petanca  del Club Petanca 
Móra d’Ebre. 

Bingo a la Llar-residencia 
a càrrec dels Voluntaris 
de La Caixa. Festival de Nadal i 

Estiu, amb actuacions 
de tots els alumnes i 
usuàris de l’Associació. 

Participem a Enfutbola’t Futbol 7 
per a tothom al Masnou i 

Premià de 
Dalt 

Sortida multisensorial a la 
platja de l’Ampolla. To-
quem, trapitgem i olorem 
la sorra. 

Viatgem a la Costa 
Brava des del Centre 
Ocupacional. 
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Participació al Programa 
VOLCAT a la Reserva Natural 
de Sebes de Flix. 

Jornada compartida amb l’Es-
cola Pàmies de Ginestar al nos-
tre Centre d’Educació Especial. 

Jornades Multiesports amb les 
escoles de la prov. Tarragona: 
Senderisme, aeròbic, caminada a 
Siurana, bowling, frontó, esgrima 
i toc bol. 

Celebració del dia de l’activi-
tat física juntament amb 
altres Escoles de la pobla-
ció. 

Participació als XI Jocs espor-
tius d’escoles d’educació 
especial de la provincia de 
Tarragona, al Campus de 
Tarragona. 

Participació al Tradijoc a 
la població de Flix. 

Participació a la Mostra de 
teatre de la Ribera d’Ebre, 
amb l’obra “L'estranya 
malaltia de la Cinta”. 

Colònies a Rasquera 
dels alumnes de Pri-
mària i a Barcelona 
dels alumnes de se-
cundaria. 

Participació al III Concurs de narrativa escolar Òmnium Cultural 
Terres de l’Ebre a Amposta. L’alumne Mario Florian  va guanyar el 
primer premi amb categoria individual d’educació especial i l’a-
lumne Josep Membrado va guanyar l'accèssit a la categoria indi-
vidual. 

Visitem la Fira de Móra 
la Nova. 
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L’Ajuntament de Ginestar, en 
motiu de la Festa Major de 
Sant Martí, ens ha convidat a 
un esmorzar de torrades boti-
farra i all i oli, boníssim !! 

Tradicional parada de Nadal al 
mercat de Flix i Móra la Nova, 
en motiu del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapa-

citat. 

Nova activitat pels alumnes i persones usuàries del Jeroni de Moragas, ja tenim programa de 
ràdio !! 
La regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Móra la Nova ha ofert als nois i noies de la nostra 
Associació l’oportunitat de col·laborar en un programa a Radio Móra la Nova. L’edició és mensual i prepa-
ren continguts i textos del dia a dia sota la supervisió d’una mestra i una monitora ocupacional. Es despla-
cen fins les instal·lacions de la Ràdio, a Móra la Nova, per gravar els continguts. 
El programa es pot escoltar a les ones de la Ribera d’Ebre, part de la Terra Alta i algun punt del Priorat a la 
freqüència 107.3 o als posts online de l’emissora. 
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 Una organització centrada en 
                        les persones 

Participació de la persona usuària i de la seva família en l’
elaboració del programa de suport individual. 
 
Les persones amb discapacitat continuen rebent formació per tal 
de conèixer i defensar els seus Drets. 
 
Introducció a la llar-residencia de les tècniques d’estimulació 
multisensorial en les activitats de la vida diària. 
 
Formació a les persones treballadores amb DID sobre: 
“Habilitats i resolució de conflictes i sobre Habilitats en matemàti-
ques i en l’euro”. 
 
Introducció de Teràpies Alternatives a la llar-residencia, tals com 
ioga, risoteràpia, dinàmiques de grup, de les que han gaudit les 
persones amb DID. 
 
Ambientació de l’aula multisensorial i Snoezelen en un fons ma-
rí. L’experiència s’ha obert als avis i àvies de la Residència Nat-
zaret i als alumnes del Col·legi Lluís Vinyes i Santa Teresa. 

 

Renovació de les claraboies del Centre Ocupacional. 
 
Adquisició d’un Toro mecànic pel Centre Especial de Treball. 
 
Millora de la xarxa d’accés a internet al Centre Ocupacional i 
Centre d’Educació Especial. 
 
Adquisició de mobiliari i material per l’aula multisensorial. 
 
Adquisició d’equipament nou pel Centre d’Educació Especial i 
Centre Ocupacional. 

 
 

Millora 
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Vi Solidari “Sense Límits” 

Tots sumem !! 

L’Església de Sant Pere de Corbera d’Ebre, va ser l’escenari de la presentació 

del vi solidari, “SENSE LÍMITS”, elaborat per la Cooperativa Agrícola de Corbera 

d’Ebre en benefici de la nostra associació Jeroni de Moragas. 

Aquesta iniciativa de la Cooperativa Agrícola de Corbera d’Ebre, és un acte de 

grandesa que diu molt de les persones que ho han fet possible. Des d’aquí volem 

donar el nostre més profund i sincer agraïment. 

Flexus teatre 

La Companyia Flexus Teatre de Flix fa entrega de 4000 € de 

donatiu a la nostra Associació 

Després de l’exitosa representació de l’Obra “Mamma Mia” el 

passat setembre, i per sisè any consecutiu, Flexus Teatre es soli-

daritza amb la nostra entitat, ajudant a que les persones amb 

discapacitat intel·lectual puguin desenvolupar una vida plena i 

contribuint a que tinguin les mateixes oportunitats a l’hora de por-

tar a terme els projectes educatius, laborals i socials que es des-

pleguen en el sí de la nostra missió. 
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Actes i col·laboracions solidaries 

El grup JURISA de Móra d’Ebre, va organitzar el 

dia 10 de novembre, una altra conferència dins 

el cicle de conferències que té programades per 

aquest any 2017. 

Aquesta vegada, vam gaudir dels consells i 

objectius per transmetre una bona imatge i tenir 

una bona comunicació, a càrrec d’Andrea Vila-

llonga, experta en imatge personal. En el decurs 

de l’acte, el gerent Jordi Solé, demanava la col·

laboració del públic, per tal que la nostra entitat 

pugui adquirir una pissarra digital pels alumnes 

de l’escola. Es van recaptar 500 €. 

Els MAAU de la Torre de l’Espanyol ens han fet entrega de 600 €. 

L’Associació de Jocs “Tothom a taula” de Flix fa 

entrega d’un donatiu a la nostra Associació. 

Fruit d'un acord entre la Fira del Llibre Ebrenc i 
la nostra Associació Jeroni de Moragas, serà la 
nostra entitat, qui produirà les samarretes i 
rebrà els beneficis que es generin de la seva  
venda. 

En aquesta trobada Lidia Brull, vicepresidenta de 
l'AECE a la Ribera d'Ebre, acompanyada del Presi-
dent, Daniel Cortijo, han fet el lliurament al Josep 
Mª Garcia, gerent de la nostra Associació, d’un xec 
de 580 € corresponent al donatiu de la loteria de 
Nadal. 

La 54a edició d’Àpats en Companyia “Sopar Solidari” recapta 1.315 € a benefici de la nostra Associació 
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L´Escola "Les Eres" de Rasquera, amb motiu de 
la Cursa Solidària realitzada durant el curs 2016-
2017, ha fet entrega a la directora del Centre 
d'Educació Especial, la quantitat de 165.59€.  

L’Ajuntament d’Ascó va lliurar als representants de la 
nostra Associació un xec de 770 €, en concepte de la 
recaptació de la venda de les samarretes de la Festa 
Major.  

TastaCoop es suma a la iniciativa del Vi Solidari 

Els voluntaris de CaixaBank ens visiten a la llar 

L’organització del Roger Awards ha fet entrega a 
la nostra entitat d’un xec solidari per valor de 300 € 
en concepte de l’aportació econòmica dels diners 
recaptats amb les entrades de la quarta edició de 
la Gala Roger Awards 2017.  

El Comitè d’Empresa ERCROS S.A. 
ha fet un donatiu de la quantitat de 
1000 €  a l’Associació, corresponent 
al període de 2017. 

Reciclatge de taps, iniciativa que es porta a 

terme gràcies a la solidaritat de les persones. 
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 Som el que diem i  
                        el que compartim 

Ahir des de l'escola van assistir a la Jornada "Fem i 
Compartim la Ribera", que se celebra tots els 
anys a final del curs escolar. 
L'Anna Valls i la Carolina Rofes van explicar la tra-
jectòria de la nostra entitat i van projectar un 
vídeo.  

Entrevista a Radio Móra d’Ebre en 
motiu de la presentació del Vi solidari 
a Corbera d’Ebre. 

Reportatge a la revista de la Federa-
ció de Cooperatives de Catalunya.  

L’Ajuntament d’Ascó i 
l’Associació Jeroni de Mo-
ragas signen un conveni de 
col·laboració. 
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 Som transparents 
 

Reunió d’Assemblea General de Socis. S’ha informat 
de la Memòria Anual dels Serveis, dels projectes i millo-
res d’infraestructura i s’han aprovat els Comptes Anu-
als. Als socis també se’ls ha informat dels Projectes de 
Solidaritat que han dut a terme empreses, entitats i as-
sociacions del territori. 

TEIXIT SOCIAL 

275 
Col.laboradors econòmics 

3 
Convenis col.laboració amb 
Ajuntament d’Ascó, Flix i 
Móra d’Ebre 
 

365 
Clients comercials 
 

728 
Visites a la página web 

      SOM AL FACEBOOK 

 jeroni de moragas móra d’ebre 
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 Dades econòmiques 

ASSOCIACIÓ FUNDACIÓ 

ASSOCIACIÓ

17%

77 %

4%
2%

223.204,76 €
984.701,34 €

52.946,19 €
24.013,22 €

Ingressos propis 
Ingressos subvencions 
Donacions i altres ingressos
Subvencions de capital 

78%

0%

2% 8%

12%

973.065,01 €
2.606,64 €

26.818,67 €
105.762,28 €
147.174,81 €

Despeses de personal
Despeses financeres 
Amortitzacions 
Despeses d’explotació
Aprovisionaments

DESPESES DE LES ACTIVITATSINGRESSOS DE LES ACTIVITATS



 MEMÒRIA ANUAL JERONI DE MORAGAS 2017 - 21

51,58%

0,48%
7,30%

9,72%

6,94%

23,98%

 Dades econòmiques 

ASSOCIACIÓ FUNDACIÓ 

DESPESES DE LES ACTIVITATSINGRESSOS DE LES ACTIVITATS

FUNDACIÓ

Serveis exteriors

77,43%

16,87%

5,70%

Ingressos subvencions
Ingressos socials i dels usuaris
Subvencions de capital

612.958,18 €
133.592,62 €

45.078,88 €

Despeses de personal
Despeses financeres
Amortitzacions
Treballs d’empreses externes
Serveis exteriors
Pèrdues per deteriorament

382.929,57 €
3.552,75 €

54.174,79 €
72.179,11 €
51.553,21 €

178.000,00 €
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 Pensem en futur 
 

      Ampliació dels serveis residencials per a 
persones en situació d’envelliment i gran 
dependència. 

 

      Continuar promocionant el treball educatiu, 
laboral i social que desenvolupa la nostra 
entitat dins el territori. 

 

     Continuar oferint formació a les persones 
treballadores amb DID. 

 

      Adquisició de tauletes Apple pel Centre D’E-
ducació Especial i Centre Ocupacional. 

  

 Renovar l’equipament informàtic de l’esco-
la: Adquisició d’una pissarra digital per a una 
de les aules i adquisició d’ordinadors portà-
tils. 

Cercar noves línies productives pel Centre Espe-
cial de Treball al territori, per tal que els llocs 
de treball remunerats de les persones amb DID 
siguin sostenibles. 

 

La Cooperativa Agrícola de Corbera d’Ebre vol 
continuar col·laborant amb la nostra entitat i es 
disposa a instaurar anualment l’elaboració d’un 
nou Vi Solidari. 

 

Ampliar la nostra presencia a les xarxes socials, 
tals com Instagram, Twiter. Per tal d’ampliar la 
nostra xarxa de seguidors. 
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Av. Diputació, s/n - 43740 Móra d'Ebre 

www.ajem.cat

Associació Jeroni de Moragas


